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1. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen

-       herunder gennemgang af erindringsliste over aktuelle sager.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
Dagsordenen blev godkendt.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

2. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra møde i Ældrerådet den 27. april 2015.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
Referatet blev godkendt.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

3. Høringssag: Forslag til igangsætning af analyse af 
daghjemsområdet for demente

Sagsfremstilling
Igennem de seneste år har belægningsgraden på kommunens daghjem for 
demente udviklet sig i en negativ retning. Dette skyldes flere faktorer, herunder de 
ikke længere nutidige rammer og tilbuddet i nogle af daghjemmene. Aktivitets- og 
Træningsområdet ønsker derfor at igangsætte en analyse af de nuværende rammer 
for daghjemmene, samt belyse hvilke udviklingspotentialer man ser inden for 
daghjemsområdet.
  
 
Forslag til kommissorium for arbejdsgruppe:
 
Arbejdsgruppens opgave
 
Arbejdsgruppen har til opgave at analysere samt lave forslag til: 

 Udviklingen i målgruppen for dagshjemstilbuddet

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17194
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: SOU



Ældrerådet - Referat - 26. maj 2015 Side 5 af 16

 Daghjemmenes kerneopgave med udgangspunkt i borgernes og de 
pårørendes behov

 Den nuværende organisering af samarbejdet med demenskoordinatorerne 
omkring visitering mm. 

 Den nuværende struktur og økonomien på daghjemsområdet i 
Frederikshavn by omfattende ”Fristedet” på Kastaniegården, ”Bangsbo” på 
L. P. Houmøllersvej og ”Lyspunkt” på Ingeborgvej  

 Udviklingen af aktiviteten og kvaliteten i daghjemstilbuddene i kommunen.

 
Arbejdsgruppens sammensætning 

 Ledere og medarbejder fra de tre daghjem i Frederikshavn by.
 Repræsentanter fra demenskoordinatorerne samt demensprojektet
 Repræsentanter fra Social- og Sundhedsmyndighed. 
 Økonomimedarbejder ad hoc

Arbejdsgruppen vil blive ledet af områdeleder Susanne Thaarup. 
Ansvarlig for udarbejdelse af rapporten bliver ledende demenskoordinator Aase 
Hyldgaard. 
 
 
Fakta om daghjem for demente i Frederikshavn Kommune
Den fysiske placering af kommunens daghjem er i dag fordelt på 6 adresser i 
Skagen, Strandby, Frederikshavn og Sæby.
Antal pladser samt antal borgere der er visiteret til daghjem pr. uge fremgår af tabel 
1.
 
 Tabel 1. Antal 

daghjem
2014

Antal 
daghjem
2015

Antal 
borgere pr. 
uge 2014 

 Antal 
borgere pr. 
uge 2015

Daghjem Nord:
Fristedet, Kastaniegården
Gavlhuset, Strandgården
Skagen, Daghjem

 
7
7
7

 
7
7
7

23 21

Daghjem Midt:
Lyspunkt, Ingeborgvej
Visitten, Rosengården, 
Sæby

 
7
7

 
7
7

18 9

Daghjem Vest:
Bangsbo Daghjem

 
7

 
7

11 10

Ialt 42 42 52 40
 
De visiterede borgere anvender daghjemspladsen mellem 1 og 5 dage om ugen.
 
Daghjemmene er, undtaget Bangsbo, placeret i kommunale bygninger.
 
Der udarbejdes uddybende materiale om udvikling i belægningsprocent, daglige 
antal brugere, personaleforbrug samt øvrige omkostninger (udgifter til husleje mv.) 
til udvalgsmødet den 3. juni. 
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De berørte medarbejderne samt LokalMED er orienteret om den foreslåede proces 
samt arbejdsgruppens sammensætning.
 
Under behandling af punktet deltager områdeleder Susanne Thaarup.
 
Sagen sendes til høring i Ældrerådet inden udvalgsbehandlingen den 3. juni 2015.
 
 
 
Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
 
Ældrerådets høringssvar:
ÆR støtter at man igangsætter en analyse af daghjemsområdet. 
Ud fra det foreliggende materiale, synes grundlaget for arbejdsgruppens 
nedsættelse at være uklar, bl.a. hvorfor punkt 4, vedr. nuværende struktur og 
økonomi, udelukkende omhandler daghjemmene i Frederikshavn By og ikke alle 
daghjem.
ÆR forventer at sagen igen sendes til høring, når det uddybende materiale 
foreligger.
 
 
 

4. Høringssag: Opfølgning på kvalitetsundersøgelse - Nødkald 2015

Sagsfremstilling
Baggrund
På baggrund af Socialudvalgets beslutning den 7. januar 2015 har administrationen gennemført en 
ny kvalitetsundersøgelse vedr. den forpligtelse, leverandørerne af hjemmehjælp har til at teste 
nødkald ved deres borgere. Forud for kvalitetsundersøgelsen er der udsendt en procedure til alle 
leverandører vedrørende korrekt test af nødkald. Dette er sket for at udelukke, at der er tale om en 
procedurefejl ved undersøgelser af nødkaldet. Leverandørerne er ikke på forhånd blevet informeret 
om, hvornår undersøgelsen ville finde sted. 
 
Det skal bemærkes, at Center for Social- og Sundhedsmyndighed hverken ved denne eller den 
tidligere undersøgelse har modtaget klager eller henvendelser fra borgere eller pårørende angående 
manglende respons på nødkald fra de enkelte leverandører. Der er heller ikke indberettet hændelser 
eller lignende, hvor nødkaldet ikke har fungeret efter hensigten.
 
For yderligere information henvises til Socialudvalgets dagsorden til mødet den 7. januar 2015 vedr. 
punkt 6. ”Kvalitetsundersøgelse 2014 – Nødkald”.
 
Metodik ved test af nødkaldene
I leverandørkontraktens § 8 stk. 19 står der anført, ”at leverandøren er forpligtet til at kontrollere, om 
nødkaldet fungerer. Den første mandag i hver måned udsender bagvagtscentralen en SMS om, at 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21908
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: suko
 Besl. komp: SOU



Ældrerådet - Referat - 26. maj 2015 Side 7 af 16

leverandøren skal afprøve de nødkald, leverandøren er ansvarlig for samt notere tidspunktet for 
afprøvningen i samarbejdsbogen. Afprøvning skal ske indenfor én uge fra datoen for modtagelse af 
ovennævnte SMS. Har leverandøren modtaget nødkald fra en borger indenfor kort tid omkring 
afprøvningsperioden, konstateres det, at nødkaldet virker, og det noteres i samarbejdsborgen, 
hvorfor et prøvekald da er unødvendigt”.
 
Jf. ovenstående har der været iværksat procedure for kontrol af nødkald mellem den 2. marts 2015 
og den 9. marts 2015 ved de 3 private leverandører og den kommunale leverandør af SEL § 83 
ydelser. I det flg. afsnit vil resultaterne blive gennemgået.
 
Analyse og resultat af kvalitetsundersøgelsen
Analysen og de tilhørende resultater af undersøgelsen er sammenfattet ved at se på hvor mange 
procent af den enkelte leverandørs nødkald, der bliver besvaret. Det optimale resultat er 100 %, idet 
leverandøren jf. ovenstående er forpligtet til at teste nødkaldet ved alle borgere, der er bevilget 
nødkald mindst én gang om måneden. Resultatet vil være påvirkeligt af borgerne, såfremt borgerne 
er indlagte, i aflastning eller på ferie. Det skal yderligere bemærkes, at Center for Social og 
Sundhedsmyndighed tager kontakt til Beredskabet i forhold til at sikre proceduren, således at de 
rigtige nødkald, der er registreret i systemet hos Beredskabet, også svarer overens med den 
relevante leverandør, hvorved denne fejlkilde fremadrettet minimeres.  
 
Af nedenstående tabel fremgår de enkelte leverandørers resultat, hvad angår besvarelsen af 
nødkald, suppleret med modtagne kommentarer fra de enkelte leverandører.
 
 
 
 
Tabel 1: Antal procent af test vedr. nødkald som den enkelte leverandør har gennemført i perioden 
2. marts til den 9. marts 2015  
Leverandør Antal nødkald Procent – 

Gennemført test af 
nødkald 2. marts 
2015-9. marts 2015

Procent – 
Gennemført test 
af nødkald 1. de-
cember 2014-7. de-
cember 2014

Procent-
Efter høring

Kommunal Leveran-
dør – Frederikshavn 
Kommune

572  31 %  37 % 33,5 %

Aktiv – Hverdag 78  92 %  52 % 96 %
IMS – Service 69  54 %  42 % 61 %
MG – Hjemmepleje 60  97 %  70 % 100 %

 
Af ovennævnte tabel fremgår det, at 2 leverandører opnår et resultat over 90 %, mens de to øvrige 
leverandører opnår et lavere resultat. Sammenlignet med forrige undersøgelse af samme område i 
perioden 1. december 2014 – 7. december 2014 har alle private leverandører forbedret deres 
resultat. Resultatet ved den kommunale leverandør er gået tilbage. Resultaterne har været sendt til 
høring ved de enkelte leverandører for at få deres kommentarer. Dette er dels sket for at afdække 
eventuelle forklaringer på de anførte resultater og dels for at skærpe leverandørnes fokus på 
området.
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Høringssvar fra leverandørerne
De enkelte leverandører har afgivet en række høringssvar, som kan ses i bilag 1. Sammenfattende 
kan det konkluderes, at de 3 private leverandører i deres høringssvar kommer med konkrete 
eksempler på borgere, der har været inaktive (eks. aflastning, ferie, indlæggelse) i perioden for 
gennemførelsen af testen, hvorfor de ikke har haft mulighed for at teste disse borgere i denne 
periode. Dette er der blevet korrigeret for i deres procentvise beregning efter høringsperioden. Den 
kommunale leverandør har ligeledes påpeget, at der har været borgere, som det ikke har været 
mulige at teste grundet, at de har været inaktive. Dette er den kommunale leverandør også blevet 
korrigeret for i tabel 1. Yderligere har den kommunale leverandør påpeget, at det vil være ønskeligt 
med en ny procedure for testningen af nødkald.
 
I denne forbindelse skal det nævnes, at Beredskabet der er ansvarlig for selve driften af nødkaldene 
ligeledes har haft resultaterne og sagsfremstillingen til kommentering. Her påpeger Beredskabet, at 
der i øjeblikket er nedsat en arbejdsgruppe forankret i Center for IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi, som arbejder med et generelt oplæg til fremtidens nødkald. Gruppen skal se på 
hele nødkaldsområdet i en helhed, herunder naturligvis også sikkerheden/trygheden og 
testmuligheder. 
 

Indstilling
 
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller følgende til Socialudvalget:
 

1)     Kvalitetsundersøgelsen drøftes.
 

2)     Socialudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal igangsættes et arbejde vedr. udarbejdelse af nye 
procedure for test af nødkald.
 

3)     Socialudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal laves en opfølgende undersøgelse på én eller flere 
leverandører.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
 
Ældrerådets høringssvar:
ÆR finder det beklageligt at den kommunale leverandør ikke har formået at få ”testprocenten” 
hævet, men finder samtidigt at testopgaven, ud fra den nuværende procedure, er meget 
tidskrævende og nærmest umulig at opfylde.
ÆR anbefaler, at man udarbejder en forbedret og mere fleksibel procedure for test af 
nødkaldeanlæg.
 
 
Bilag
Bilag 1 - Høringssvar fra leverandørerne af SEL § 83 (dok.nr.78100/15)
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5. Høringssag: Bevilling af midler til kontingent til Cykling 
Uden Alder

Sagsfremstilling
Projektet ”Vind i håret” tager lige så stille form.
Repræsentanter fra Ældresagen, direktør Rikke Albrektsen og repræsentant fra 
Center for Sundhed og Pleje har holdt møde med en konsulent fra den 
landsdækkende forening ”Cykling Uden Alder”. På mødet blev der givet et godt 
indblik i de fordele det giver at være medlem af ”Cykling Uden Alder”. 
Fordelene er bl.a. at 

-       Både piloter (personen der cykler) og passagerer er forsikrede uanset 
antal

-       Vi kan benytte det online bookingsystem, som gør det let for både 
passagerer og piloter at booke en tur

-       Vi kan benytte foreningens know how og deltage i foreningen workshops
-       Cykling Uden Alder tilbyder at være med til opstartsevent

 
Cykling Uden Alder er i dag i 40 kommuner (30 kommuner har tegnet 
medlemsskab) og 15 lande.
 
Et medlemskab af foreningen Cykling Uden Alder koster 20.000 kr. om året.
 
Til orientering har Ældresagen bestilt de første 2 rickshaw-cykler, som vil blive 
placeret i Frederikshavn. Det er aftalt at Ældresagen står for at skaffe kaptajner, 
som er den lokale kontaktperson for piloterne, som benytter den enkelte rickshaw.
Det forventes at kunne opstarte projektet i løbet af sommeren 2015.
 
Sagen sendes til hørings i Handicaprådet og Ældrerådet. 
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at der bevilliges 20.000 kr. årligt fra 
Socialudvalgets samlede ramme til betaling af kontingent til foreningen Cykling 
Uden Alder.
 
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
 
Ældrerådets høringssvar:
ÆR ser meget positivt på projektet, og opfordrer til at projektet udbredes til hele 
kommunen.
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21558
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mank
 Besl. komp: SOU
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6. Orienteringssag: Status - "Klippekort" 2015 og 2016

Sagsfremstilling
Til orientering er puljemidlerne nu meldt ud således, at Frederikshavn Kommune i 
2015 har modtaget 1.052.248 kr. og i 2016 vil modtage. 2.102.458 kr. gennem 
puljeordningen. Dette svarer til ca. 240 borgere i både 2015 og 2016, idet 
bevillingen og implementeringen har taget lidt længere tid end forventet – og der 
planlægges med, at klippekortsordningen starter 1. juli 2015.
 
CSSM har den 7. maj 2015 afholdt møder med henholdsvis repræsentanter fra de 
private leverandører og gruppeledere på frit valgs området ved den kommunale 
leverandør.  Der blev orienteret om klippekortets formål, mulige aktiviteter, 
opsparing samt kriterier for kortet.
 
Leverandørerne blev på møderne opfordret til at gennemgå deres borgere og finde 
relevante brugere af klippekortet ud fra de vedtagne kriterier samt indmelde disse til 
Visitationsenheden senest 27. maj 2015. Hvorefter Visitationen vil gennemgå de 
indkomne forslag og foretage bevilling af Klippekortene til de enkelte borgere med 
½ time pr. uge. 
 
For at sikre en let og mindst mulig bureaukratisk administration af Klippekortet 
lægges der op til, at leverandørerne i samarbejde med borgerne selv styrer brugen 
af Klippekortet. Dog bliver der krav om dokumentation i CSC for så vidt angår, 
hvornår der er brugt timer, hvor mange timer der er forbrugt, samt hvilke aktiviteter 
disse er brugt til.
 
Taksten for klippekort-ydelser foreslås at blive en gennemsnitstakst – beregnet ud 
fra praktisk hjælp samt personlig pleje bekvem og ubekvem tid fordelt på 
henholdsvis den kommunale leverandør og de private leverandører. Årsagen til, at 
administrationen foreslår to forskellige gennemsnitstakster, er, at den kommunale 
leverandør afregnes andre takster vedr. personlig pleje og praktisk hjælp end de 
private leverandører, hvorfor det forslås, at der afregnes med to forskellige 
gennemsnit. 
 
Der afregnes automatisk for ½ time ugentlig, og leverandørerne melder ind til 
visitationen, når/hvis en borger har 3 timers opsparing. Samt melder ind igen, når 
borger igen bruger af timerne, således at opsparing igen sættes i gang. Herved 
sikres, at der ikke afregnes for timer, der ikke leveres.
 
Klippekortydelsen inaktiveres ikke, når borger er indlagt – idet netop denne gruppe 
af borgerne kan have behov for både at få besøg på sygehuset, få bragt noget fra 
hjemmet til sygehuset, og endelig kan borgere som har en fast aktivitet med brug af 
opsparede timer eks. månedlig have behov for at kunne opspare timer for ikke at 
blive udelukket fra at deltage i aktiviteten efter udskrivelsen.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1540
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: suko
 Besl. komp: SOU
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Der er udarbejdet et forslag til en folder, der giver borgerne information om 
Klippekortet. Råudkast til folderen er vedhæftet som bilag.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om 
og proceduren for udrulningen af ”Klippekortet” i 2015 og 2016 til efterretning 
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
Ældrerådet tilslutter sig proceduren for udrulningen af ”Klippekort”.
 
 

Bilag
Klippekort - information til borgeren.pdf (dok.nr.85298/15)

7. Orientering om "Utilsigtede hændelser" ved borgere der 
modtager sundhedsfaglige ydelser

Sagsfremstilling
Sygeplejerske Lene Beith Broberg fra Center for Sundhed og Pleje orienterer om, 
hvordan personalet arbejder med at undgå ”Utilsigtede hændelser”, og hvordan 
sikkerheden kan øges for de borgere der modtager sundhedsfaglige ydelser som 
f.eks. hjemmepleje, sygepleje og træning.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
 
Orientering ved Lene Beith Broberg, der pr. 1. december 2014 er ansat som 
risikomaneger ved Frederikshavn kommune, hvor hun bl.a. arbejder med 
”Utilsigtede hændelser”. Utilsigtede hændelser er fejl og hændelser, der 
forekommer i forbindelse med en sundhedsfaglig indsats, som skader eller kunne 
skade borgeren. 
 
I 2010 blev der vedtaget lov om udvidet patientsikkerhed, og der er iværksat 
forskellige tiltag for at gøre det mere sikkert at være patient/borger. Arbejdet med 
de ”Utilsigtede hændelser” skal sikre at fejl ikke gentager, og at der sker en læring 
ud fra fejlene, også på tværs af praktiserende læge, hjemmepleje og sygehus. 
Fejlene indberettes i elektronisk database, som bruges til læring og uddannelse.. 
 
 
I hjemmeplejen er der udpeget nøglepersoner i hver gruppe som kontaktperson til 
risikomaneger, der er med til at formidle læring til grupperne og på tværs af 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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grupperne, samt mellem sygehus og grupperne. Vagtlægerne er også omfattet af 
ordningen.
Tværsektorielle hændelser drøftes i panel ca. hver 4 måned mellem praktiserende 
læger, sygehus, og hjemmepleje i ”Klynge Nord” (kommuner nordenfjords). De 
tværsektorielle hændelser drejer sig ofte om kommunikation. 
 
Eksempler på fejltyper: Medicinfejl, infektioner, fejl ved pleje og behandling, 
dokumentation, prøvesvar, fald, brandskader, selvmord, IT, hjælpemidler, 
manglende videregivelse af vigtig information om borgeren.  
 
Alle borgere der modtager sundhedsfaglige ydelser kan indberette til systemet.
 
Materiale fra Lene B. udsendes med referatet.
 
Ældrerådet takkede for orienteringen og pegede på vigtigheden af, at borgere der 
modtager sundhedsfaglige ydelser orienteres om muligheden for at få indberettet 
utilsigtede hændelser. Indberettes på www.dpsd.dk (dansk 
patientsikkerhedsdatabasen). Sagerne anonymiseres i systemet.
Spørgsmål om ordningen kan rettes til Lene Beith Broberg på tlf.9845 6545 og mail 
lbbr@frederikshavn.dk
 
 
 

8. Dialogmøde med Socialudvalget og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling
Ældrerådet er inviteret til dialogmøde med Socialudvalget, onsdag den 3. juni kl. 
14-15 samt med Sundhedsudvalget tirsdag den 9. juni kl. 15-16.
 
Opsamling på tilmelding samt forslag til emner til drøftelse på dialogmøderne.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
 
Vedr. Dialogmøde med Socialudvalget:
 
Deltagere: Hanne Andersen, Poul-Erik Andersen, Dan Eriksen, Oda Kajgaard, Ole 
Kanstrup Pedersen, Else Henriksen samt Chris Sørensen. Jytte Schaltz kommer 
ca. kl. 14.15 pga. arbejde.
 
Emner som Ældrerådet ønsker at drøfte:

-       Gennemgang/drøftelse af høringsproceduren/høringsprocessen.
-       Status for det lovede regnskab vedr. etablering af ny køkkenstruktur.
-       ÆLR orientering vedr. den nye kontaktpersonsordning til plejecentrene.

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

http://www.dpsd.dk
mailto:lbbr@frederikshavn.dk
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-       Hvad er begrundelsen for, at udegruppen for Ålbæk og opland er flyttet til/underlagt 
plejecenterlederen for Strandgården?

-       Orientering om budget 2016 – 2019
-       Hvad er Socialudvalgets indtryk efter besøg på hjælpemiddeldepoterne den 8. maj?

 
 
 
Vedr. Dialogmøde med Sundhedsudvalget:
 
Deltagere: Hanne Andersen, Poul-Erik Andersen, Dan Eriksen, Else Henriksen, 
Oda Kajgaard, Ole Kanstrup Petersen, Jytte Schaltz, Chris Sørensen, Dorte 
Tofting.
 
Emner som Ældrerådet ønsker at drøfte:

-       Gennemgang /drøftelse af høringsproceduren/høringsprocessen.
-       Status på Sundhedspanelet. Hvor mange deltagere er der? Kommer der gode input 

mv.?
-       Udvidelse af projektet ”Forebyggelse af ensomhed hos ældre” til også at omfatte 

ældrecentrene.
-       Drøftelse af kommunens høringssvar vedr. ny sygehusstruktur mv.

 
 
 
 

9. Orientering fra møder i Kontaktpersonordningen med 
kommunens plejecentre

Sagsfremstilling
 
Orientering fra afholdte møder i maj.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
 
Der har ikke været indkaldt til møder i Kontaktpersonordningen siden 
ældrerådsmøde i april. 
 
Jytte Schaltz har været inviteret til at deltage i indvielse af legepladsen på 
Strandgården. Var et fint og hyggeligt arrangement.
 
Der er indkaldt til møde på Drachmannsvænget den 27. maj, hvor Hanne Andersen 
forventer at deltage.

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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10. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg

Sagsfremstilling
Sager fra de politiske dagsordner, der har interesse for Ældrerådet. 

 Socialudvalget
 Sundhedsudvalget
 Teknisk udvalg
 Plan- og Miljøudvalget
 Kultur- og fritidsudvalget
 Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet
 Økonomiudvalget
 Byrådet
 Handicaprådet
 Nyt fra Sundhedspanelet

 
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
 
Der arbejdes med budget i de politiske udvalg samt økonomiudvalget. Det samlede 
budget skal være klar inden sommerferien.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

11. Information fra formanden samt øvrige medlemmer

Sagsfremstilling
 
Information fra:
 

-       Formanden
-       Medlemmer
-       Øvrige meddelelser

 
 
 
 
 
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
 
Orientering fra besøg på hjælpemiddeldepoter

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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Ældrerådet har sammen med Sundhedsudvalget og Handicaprådet besøgt 
depoterne i Sæby, Ålborg og Århus. Depotet i Ålborg drives i et samarbejde mellem 
3 kommuner, medens depotet i Århus drives af Zealand Care. 
Ældrerådet fik mange input til det videre arbejde med udvikling og videre drift af 
hjælpemiddeldepotet i Sæby.
 
Tilbagemelding vedr. den ældrepolitiske konference i Nyborg
Der blev orienteret om flere af seminarerne, bl.a. fra seminaret ”Leg gennem hele 
livet”, hvor plejehjemslederen fra Fuglsanggård i Grenå, fortalte om deres arbejde 
med demente, hvor de tænker leg ind i hverdagen med Demensklovne og mange 
andre spændende tiltag.
 
 
 

12. Spørgeskemaundersøgelse - Det offentliges digitale 
kommunikation med ældre borgere

Sagsfremstilling
Danske Ældreråd og ÆldreForum har i efteråret 2014 bedt medlemmer af landets 
ældreråd afprøve og vurdere en række temaer af særlig relevans for ældre, samt 3 
digitale ansøgninger på deres kommunes hjemmeside og Borger.dk.
Resultatet af undersøgelsen er nu udgivet i en rapport ”Det offentliges digitale 
kommunikation med ældre borgere”, og Ældrerådene er opfordret til at indlede en 
konstruktiv dialog med kommunens ansvarlige på området, med henblik på at 
forbedre kommunens digitale løsninger.
 
Ældrerådet kommer med input vedr. Frederikshavn Kommunes hjemmeside, til 
brug for det videre arbejde med rapportens resultater.
 
 
Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
Ældrerådets opfattelse er, at det står rimeligt godt til med Frederikshavn 
Kommunes hjemmeside. 
Brugen af de digitale løsninger kan være tidskrævende, men er forståelige, hvis 
man tager sig tid. Handler meget om borgerens egen interesse i at finde 
oplysningerne selv. Tidsforbruget er også afhængigt af borgerens eget net.
 
 

Bilag
Det-offentliges-digitale-kommunikation-med-ældre-borgere-Nationale resultater (dok.nr.89091/15)
Det-offentliges-digitale-kommunikation-med-ældre-borgere-Frederikshavn Ældreråd (dok.nr.89095/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17123
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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13. Udveksling af erfaringer om ældrerådsarbejdet

Sagsfremstilling
Uformel drøftelse med borgmester Birgit Hansen.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

14. Næste møde

Sagsfremstilling
Planlægning af ekstraordinært møde vedr. høring af budget.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. maj 2015
Der blev planlagt et ekstraordinært møde til høring af budget. Mødet er 
efterfølgende rykket til den 3.juni 2015 kl. 12-14.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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