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1. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen - herunder gennemgang af erindringsliste over 
aktuelle sager.
 

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

2. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra møde i Ældrerådet 26-08-2015.
 

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

3. Status på projekt Forebyggelse af ensomhed/isolation

Sagsfremstilling
Ældrerådet har anmodet om at få en status på projektet. Under punktet deltager 
områdeleder Birgitte Kvist.  
 
Resumé af status jf. bilag.
 
Baggrund 
Risikoen for at blive ensom er størst i forbindelse med ændringer i livsvilkår, så 
som ophør med arbejde, sygdom, tab af ægtefælle eller boligskift.  På baggrund af 
dette, er der i Regeringens politiske oplæg til opfølgning på 
Hjemmehjælpskommissionen anbefalet, at der særligt fokuseres på en tidlig 
indsats, og at borgere mellem 65 og 75 år i særlige risikogrupper skal tilbydes et 
forebyggende hjemmebesøg. 
 
Projektet blev første gang evalueret i 2014, hvor man besluttede at målgruppen 
fremadrettet er alle enker og enkemænd mellem 65 og 74 år, der bor alene. Ifølge 
Danmarks Statistik har Frederikshavn Kommune 1152 borgere, der er 
enker/enkemænd i aldersgruppen 65-74 år

 Åben sag

 Sagsnr: 14/6628
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 



Ældrerådet - Referat - 21. september 2015 Side 5 af 23

Samtale med den efterladte
Det første halve år har projekt ”Ensomhed og isolation” tydeliggjort, hvor stort et 
behov, der er for dette nye tiltag. Mange af de borgere, vi møder, har mistet deres 
ægtefælle for år tilbage, og har aldrig fortalt et andet menneske om den periode i 
deres liv. De vil skåne familie og venner og har derved båret sorgen alene. 
 
Ud over ovenstående, får vi hver måned en opdatering, med nye enker/enkemænd, 
som vi tilbyder et besøg efter ca. 6 uger og igen efter 6 mdr. Stort set alle ønsker 
besøg igen efter et halvt år. 
 
Den sidste gruppe vi tilbyder besøg er borgere, hvis ægtefælle er flyttet i plejebolig. 
Denne hidtil oversete gruppe, har vist sig at have et virkelig stort behov for vores 
tilbud. De har ofte tilsidesat egne behov gennem lang tid, for at tage sig af deres 
ægtefælle.
  
Andre aktiviteter under projektet
Samtidig med tilbud om samtale, forsøger vi at hjælpe borgeren i gang med 
forskellige tiltag, der kan gøre det lettere at komme videre i livet.
 
Implementering af ”Aktivtældreliv.dk”. Foreninger for ældre er inviteret til 2 
temadage i juni, og for frontpersonale i aktivitetscentre og sundhedscentre, er der 
tilsvarende inviteret til 2 temadage. Disse afholdes af ”Marselisborg”, der står bag 
databasen. 
 
Vi har endvidere oprettet forskellige aktiviteter i samarbejde med frivillige, fx sorg- 
og livsmodsgrupper, fælles spisning, madlavningshold for enlige mænd og aktiv i 
naturen.
  

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Birgitte Kvist orienterede om projektet, hvor man indtil nu har besøgt halvdelen af 
de registrerede enker/enkemænd i kommunen. Ud over samtale, forsøger man 
også at få borgeren i gang med initiativer, der kan medvirke til, at borgeren kommer 
videre i sit liv. Eksempler herpå er ”spis sammen grupper” og ”udeaktivitets 
grupper”. Målet er at skabe netværk, så borgerne får lyst til at mødes privat, og 
man har allerede oplevet mange solstrålehistorier.
 
Besøgene og de forskellige aktivitetsgrupper gennemføres af 2 
projektmedarbejdere, der er ansat via ældrepuljen. Derfor ser man med stor 
bekymring på nedskæringen i ældrepuljemidlerne fra 2016, og frygter at de 
igangsatte tiltag, for denne gruppe af udsatte borgere, vil falde til jorden. 
 
 
Ældrerådet støtter initiativet og roser de flotte resultater. 
 
Bilag
Bilag: Status på ensomhed-isolationsprojekt sept 2015 (dok.nr.151218/15)
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4. Orientering om udkast til ændring af regler vedrørende 
forebyggende hjemmebesøg

Sagsfremstilling
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt udkast til høring vedrørende 
ændring af regler for de forebyggende hjemmesøg. Høringspart er bl.a. branche- og 
ældreorganisationer, herunder Danske Ældreråd.
 
Med udkastet til lovforslaget målrettes de forebyggende hjemmebesøg i større 
omfang de svageste ældre, samtidig med at den generelle forebyggende indsats 
opretholdes.
 
Lovforslaget indeholder følgende elementer:

-       Forhøjelse af aldersgrænse. Aldersgrænsen for tilbud om årlige 
forebyggende hjemmebesøg rykkes fra 75 år til 80 år.

-       Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 
år. Ældre i særlige risikogrupper skal fra 65 år have tilbud om et 
forebyggende hjemmebesøg. Der indføres derfor en kommunal forpligtelse 
til at tilbyde borgere, som er i en vanskelig livssituation behovsbestemte 
hjemmebesøg. Behovet kan både opstå på grund af borgerens generelle 
livssituation eller på grund af en pludselig psykisk eller fysisk belastning.

-       Tryghedsbesøg til alle 75-årige. Alle borgere skal have et tilbud om et 
forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år.

-       Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunens kvalitetsstandard. 
Alle kommuner forpligtes til at beskrive deres indsats i forhold til de 
forebyggende hjemmebesøg i deres kvalitetsstandard.

-       Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet. Der åbnes op for, at kommunen kan 
tilrettelægge tilbuddet, som kommunen lokalt finder det mest 
hensigtsmæssigt. Kommunen kan fx tilbyde et eller flere kollektive 
arrangementer, som kan erstatte det forebyggende besøg i borgerens 
hjem.

 
Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2016.
 
Link til høringsbrev, lovtekst og høringsliste: 
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/58687
 
Indstilling
Til orientering.
 

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Ældrerådet støtter forslaget, der målretter de forebyggende besøg til de svageste 
ældre.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 05/2827
 Forvaltning: csp
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/58687
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5. Orienteringssag: Status på Ældrepulje projekter

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune er i 2015 bevilliget 13,8 mio. kr. til 6 projekter inden for 
Puljen ”Løft til ældreområdet”.
Projekterne er: Optur, Demensprojektet, Forebyggelse af ensomhed/isolation, 
Styrkelse af de aller svageste borgere, Forebyggelse af indlæggelser og 
Genoptræning - ventetid.
I det følgende gives en status på projekterne Optur, Demensprojektet og 
Forebyggelse af ensomhed/isolation.
 
 
Status på projekt Optur – LMIEL 2.0
Det overordnede formål med projektet Optur er, at øge selvstændigheden, 
aktivitetsniveauet og livskvaliteten hos borgerene i Kommunens somatiske 
plejeboliger. Målet er, at implementere den rehabiliterende tilgang fra Længst 
Muligt i Eget Liv med fokus på forebyggelse af yderligere svækkelse hos disse 
svage borgere. Til at gennemføre indsatsen er der ansat et tværfagligt team 
bestående af 3 personer, hhv. en fysioterapeut, ergoterapeut og SSA, som dækker 
de i alt 375 somatiske plejeboliger og aflastningsboliger, fordelt på 14 
plejeboligenheder. 
Der er igangsat følgende indsatser:
 
1.   En tværfaglig rehabiliterende indsats til borgere på plejecentre ved brug af 

fysio- og ergoterapeutiske fremgangsmåder, og træning i hverdagsaktiviteter.   
Det tværfaglige team har gennemført en udrulningsplan for alle kommunens 
plejeboligenheder, hvor fokus både har været på den enkle borger, samt 
vejledning/undervisning af plejepersonalet ift. den rehabiliterende tilgang. Borgerne 
har været i et intensivt forløb på 14 dage, hvor fokus er på øget selvstændigheden, 
livskvalitet og trivsel. Der opleves opblomstring både fysisk, psykisk og socialt hos 
de borgere som har været omfattet af projektet. Borgerne bliver mere aktive i deres 
hverdag får mere initiativ og handlekraft. Dette understøttes af et udvidet 
samarbejde med de frivillige organisationer og ”De Frivillige Hænder” 
Fra 1. september 2015 vil alle borgere som flytter i en plejebolig få tilbudt et 
rehabiliteringsforløb. 
 
Optur har desuden fokus på afprøvning og implementering af velfærdsteknologi, og 
der arbejdes med forskelige teknologier, bl.a. brug af Ipad til at forbedre 
plejehjembeboerens sociale interaktion med familie og venner. 
                                   
2.     Forebyggelse af fald på tværs i Center for Sundhed og Pleje 
 
Fald er den hyppigste type ulykke blandt ældre, og er forbundet med øget 
sygelighed, institutionalisering og dødelighed. Fald medfører således store 
menneskelige som samfundsøkonomiske konsekvenser. Derfor har vi i 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/12431
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mank
 Besl. komp: SOU
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Frederikshavn Kommune, i forbindelse med ældrepuljen, igangsat en 
forebyggende indsats med henblik på at reducere fald hos ældre. Indsatsen 
omfatter alle plejecentre og hele Hjemmeplejen. Der er desuden etableret et tæt 
samarbejde med Aktivitet og Træningsområdet omkring målrettede tilbud til de 
ældre borgere med risiko for fald, samt med kostvejleder omkring 
ernæringstilstanden. Der er udarbejdet terapeutiske test- og 
udredningsredskaber, samt en lommebog til plejepersonalet med værktøjer til at 
forebygge fald med de interne og eksterne faktorer, som øger risikoen for fald 
hos den ældre. Lommebogen anvendes som opslagsværk i relation til redskabet 
Triage (redskab med farvekoderne rød-gul-grøn der benyttes af plejepersonalet 
som et led i at vurdere borgerens helbredstilstand). Der er påbegyndt 
undervisning af alt plejepersonale i Center for Sundhed og Pleje i 
faldforebyggelse. 

Med henblik på at styrke og bevare borgernes fysiske funktionsniveau og 
hermed forbygge fald er der forsøgsvis igangsat systematisk holdtræning, med 
fokus på balance, muskelstyrke og tryghed ved at færdes i de nære omgivelser, 
på nogle af vore plejecentre. I Hjemmeplejen er der sat fokus på ydelsen gå-
ture, hvor der udføres ”før og efter test” for at måle effekten af balance og 
tryghed ved at gå. 

Det er endnu for tidligt at måle effekten af de enkelte indsatser, og hermed 
vanskeligt at synliggøre de forventelige resultater for indsatserne i Optur. Den 
første samlede evaluering af projektet vil således, som planlagt, først foreligge 
med udgangen af 2015. De første enkeltstående resultater af den 8 ugers 
holdtræning til plejehjemsbeboerne viser dog klare funktionsmæssige 
forbedringer for borgerne på op til 23 %. Samtidig er der stor social effekt af de 
fysiske aktiviteter. På den baggrund er der således allerede belæg for at 
udbrede holdtræningen til alle pleje- og aktivitetscentre. 

En rehabiliterende tilgang kræver en kulturændring på vores plejecentre, og det 
medfører et langvarigt fokus med flere forskellige indsatsområder. Der opleves 
stor motivation for denne ændring, hos såvel borgerne som plejepersonalet, og 
det bør bemærkes at der siden projektets opstart, ikke har været anmærkninger 
om mobilisering i embedslægerapporterne. Dvs. Embedslægeinstitutionen 
vurderer, at der er et tilfredsstillende aktivitetsniveau i plejeboligerne. 

Det samlede projekt forventes at få en positiv effekt på medfinansieringskontoen, 
pga. færre indlæggelser. 
  
Status på demensprojektet – Frederikshavn stiller ind på demensfrekvensen
Det overordnede formål med projektet er at forbedre livskvaliteten hos borgere med 
demens. Projektet arbejder med nedenstående tre fokusområder, baseret på 
anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for behandling og pleje 
af borgere med demens.
Projektet omfatter beboerne i Kommunens i alt 136 demensboliger.
  
1.     Systematiseret udredning af somatiske sygdomme, smerte og fald hos 
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borgere med demens i hele kommunen
Der er afprøvet redskaber og udformet procedure for udredning ved 
adfærdsændring hos borgere med demens. Implementeringen er planlagt fra 
september 2015 – juni 2016 og foregår bl.a. ved undervisning af plejepersonalet.
Vedr. faldforebyggelse er der i samarbejde med frivillige, etableret dansegrupper 
som træning af gang og balance, samt faldforebyggelse i demensafsnit. Der er i 
samarbejde med Optur og Længst Muligt i Eget Liv etableret et depot for 
hoftebeskytter, og lavet procedure for midlertidige udlån af hoftebeskyttere. En 
hoftebeskytter er en skinne, som kan afbøde et fald og hermed mindske risikoen for 
et hoftebrud. Der forligger evidens for effekten heraf. Netop indsatsen med at 
etablere udlån af hoftebeskyttere, er et eksempel på en ændring der har været 
positiv for alle parter, idet den har en god effekt i dagligdagen pga. 
afbureaukratisering på området.
Forebyggelsen af hoftebrud forventes at have en positiv effekt på 
medfinansieringskontoen.
 
2.     Intensiv stimulering af beboere i demensplejeboligerne og daghjem for 

borgere med demens ved hjælp af terapeutiske behandlingsvinkler og fysisk 
træning integreret i et styrket samarbejde med frivillige.

Der er ansat et team på 3 personer, hhv. en fysio-, ergo- og musikterapeut til 
behandling af borgere og vejledning af plejepersonale i demensafsnit (i alt 126 
boliger) og daghjem. Den terapeutiske indsats er meget efterspurgt, og der er et 
stort potentiale i at videreudvikle indsatsen, så borgere med demens i somatiske 
plejeboliger og eget hjem også skal kunne henvises. 
 
I samarbejde med Optur og Frivillige Hænder, er der arbejdet med hvordan frivillige 
medarbejdere kan indgå på plejecentre. Der er etableret kontakt mellem Ældre 
Sagen og plejecentrene i Skagen, samt planlagt en workshop for plejecenterledere 
medio 2015 omkring ledelse af frivillige medarbejdere. Det frivillige arbejdes spirer 
og blomster på plejecentrene, og der er et stort potentiale i at arbejde videre med 
udviklingen af dette i 2016.  
  
3.     Målrettet kompetenceudvikling af plejepersonale på området, med fokus på at 

højne kvaliteten og forståelsen i plejeopgaven hos borgere med demens
I samarbejde med SOSU Nord er der etableret efteruddannelseskurser i demens. 
Kurserne har været meget populære og efterspurgte, da personalet oplever at få et 
godt fagligt udbytte. 281 personaler har været på kursus i 2014 og 2015. Der er 
planlagt kurser i resten af 2015 for 225 personaler.
Der er p.t. venteliste og et stort behov for at der etableres flere kurser i 2016.    
 
Geronto-teamet på Det psykiatriske sygehus i Brønderslev har udtrykt, at de 
oplever at Frederikshavn Kommune har styrket deres indsats på demensområdet 
markant, gennem indsatserne i dette projekt. Især på området omkring aktiviteter 
og stimulering af demente. 
Det samlede projekt forventes at få en positiv effekt på 
medfinansieringskontoen, pga. færre indlæggelser.
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Status på ” Forebyggelse af ensomhed/isolation” maj 2015
Risikoen for at blive ensom / isolere sig er størst i forbindelse med ændringer i 
livsvilkår, så som ændret socialstatus, stoppe med arbejde, sygdom, tab af 
samlever/ægtefælle eller boligskift.
Evalueringen af projektet i 2014 medførte at målgruppen for forebyggende besøg i 
2015 blev ændret. Målgruppen fremadrettet alle enker/enkemænd mellem 65 og 74 
år, der bor alene på adressen.
Det er de 2 forebyggende medarbejdere i sundhedscentret der forestår projektets 
tilbud med de forebyggende hjemmebesøg.
 
Det første halve år har projekt ”Ensomhed og isolation” vist, at der er et behov for 
dette nye tiltag. Der er pt. 1.152 borgere i målgruppen, og ca. halvdelen er blevet 
tilbudt et besøg i løbet af 1. halvår af 2015. Det forventes, at alle borgere i 
målgruppen er blevet tilbudt et besøg inden årets udgang.
På trods af, at mange af de borgere, de forebyggende medarbejdere møder, har 
mistet deres ægtefælle for år tilbage, tager de meget positivt imod dem. Det faktum, 
at en udefrakommende person stiller sig til rådighed for dem og deres sorg, lytter 
på dem og giver dem plads til at få sat ord på de svære perioder livet har budt dem, 
gør en forskel. En meget stor del af dem giver klart udtryk for, at de har fået udbytte 
af tilbuddet, 
Ud over ovenstående får de forebyggende medarbejdere hver måned en 
opdatering, med nye enker/enkemænd, som de tilbyder et besøg efter ca. 6 uger 
og igen efter 6 måneder. Stort set alle ønsker besøg igen efter et halvt år. Det 
opleves, at det giver borgerne tryghed at vide, at der bliver fulgt op på besøget, og 
at de ikke blot bliver ”sluppet” midt i en svær livssituation. De forebyggende 
medarbejdere ringer i den mellemliggende periode til en stor del af borgerne, for at 
holde dem ”til ilden” i forhold til de tiltag, de har forsøgt at hjælpe dem i gang med. 
Men, også for at fornemme, om de fortsat ”pendulere” mellem sorgen og deres nye 
livssituation, eller om der er behov for et besøg inden det halve år er gået. 
 
Den sidste gruppe der er specielt fokus på, er de borgere, hvis ægtefælle er flyttet i 
plejebolig. Denne - hidtil temmelige oversete - gruppe har vist sig at have et behov 
for tilbuddet om besøg. Disse borgere sidder tilbage med rigtig mange tanker. De 
forebyggende medarbejdere har derfor et tæt samarbejde med Kommunens 
plejecentre, om at få kontakt til disse borgere (se bilag med artikel fra Nordjyske d. 
2.4.2015). 
 
Sideløbende implementeres ”Aktivtældreliv.dk”. Foreningerne er inviteret til 2 
temadage i juni og for frontpersonale i aktivitetscentre og sundhedscentre er der 
tilsvarende inviteret til 2 temadage. Der har i alt deltaget 32 foreninger med ca. 80 
personer og ca. 60 frontpersonaler i temadagene, der afholdes af ”Marselisborg”. 
Sideløbende hermed arbejdes der med at oprette forskellige aktiviteter i 
samarbejde med frivillige, f.eks. sorg og livsmodsgrupper, fælles spisning, 
madlavningshold for enlige mænd mm. 
Konkret kan det nævnes at ”Café Pot og Pande” starter op i september. Det er et 
initiativ, hvor enlige mænd mødes og lærer at lave mad, med efterfølgende 
fællesspisning. Der opstartes et hold i både Sæby og Frederikshavn.
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Det er svært endnu at give konkrete målbare resultater af indsatserne i 
ensomheds- og isolationsprojektet. Dette skyldes især at projektets indsatsområde 
blev ændret pr 1. januar 2015. 
Målet med projektet er at højne livskvaliteten hos projektets målgruppe, ved at 
forebygge ensomhed og isolation. Forebyggelsen forventes at have positiv 
afsmitning på andelen af § 83 ydelser jf. Serviceloven, både på kort og langt sigt.
Desuden forventes projektet at få en positiv effekt på medfinansieringskontoen, 
pga. færre indlæggelser.

Projektet er helt i overensstemmelse med nyheden fra Ministeriet for børn, 
ligestilling, integration og sociale forhold af 7. april 2015 om indgåelse af aftale om 
at revidere ordningen om de forebyggende hjemmebesøg. Se mere her: 
http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2015/aftale-om-revision-af-de-
forebyggende-hjemmebesog.pdf.
I dag tilbydes der, jf lovgivningen et årligt forebyggende besøg til alle borgere over 
75 år.
Ministeriet foreslår af lovgivningen revideres til at omfatte et tilbud om en årlig 
forebyggende samtale for alle borgere over 65 år i særlige risikogrupper. Hvilket 
kan være; enlige (eneste registrerede på adressen) enten fordi de er 
enke/enkemænd, fraskilt eller ugift eller til borgere med en kronisk sygdom. 
Derudover skal der fortsat tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 
år, og tilbud om årlige besøg til alle over 80 år.
Til orientering udgør alene gruppen af ugifte og fraskilte enlige fra 65 til 74 år i 
Frederikshavn Kommune pt. ca. 1.500 borgere.
  
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. 
 
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget og Sundhedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Udsættes til næste møde.
 
Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Ældrerådsformanden har deltaget i følgegruppemøde tirsdag den 1. september 
2015 vedr. projekt Optur. Teamet på 3 projektmedarbejdere har været rundt på alle 
plejecentre, og man går nu over i en ny fase, hvor man har øget fokus på alle nye 
borgere der flytter i plejebolig. Projektet er en stor succes for både beboere og 
ansatte, hvor man blandt andet har fået inddraget Alzheimerforeningen.
 
Ældrerådet tager sagen til efterretning.
 
 
Bilag
Artikel april 2015 (dok.nr.98121/15)

http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2015/aftale-om-revision-af-de-forebyggende-hjemmebesog.pdf
http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2015/aftale-om-revision-af-de-forebyggende-hjemmebesog.pdf
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6. Drøftelse med Sundhedsudvalgsformanden om aktuelle 
sager

Sagsfremstilling
Uformel dialog med Sundhedsudvalgets formand Anders Broholm og næstformand 
Irene Hjortshøj om aktuelle emner.
 
 
 

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Der var afbud fra Irene Hjortshøj til mødet.
 
På mødet drøftede man følgende emner:

 Medfinansiering 
 De frivilliges hus – udgiften placeres fremover på budgettet. Indtil nu er 

midlerne bevilget over § 18, som til øvrige frivillige foreninger. 
 Praksisplan og Sundhedsaftale
 Forslag til organisatorisk omstrukturering ved sammenlægning af 

sundhedscentrene og træningscentrene. Ældrerådet efterlyser fortsat et nyt 
organisationsdiagram for Center for Sundhed og Pleje, hvoraf den nye 
opdeling fremgår. Efterfølgende er det oplyst fra direktør Rikke Albrektsen, 
at det endelige organisationsdiagram først kan laves efter 
budgetvedtagelsen.

 Sundhedspanelet
 Ældrepuljen – hvilke muligheder er der for at løse udfordringen med en 

reducering fra 14 til 11 mio. kr. fra 2016? 

 
Ældrerådet takkede for dialogen.

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

7. Høringssag: Madservice kontrakt 2016

Sagsfremstilling
Leverandørkontrakten vedrørende madservice jf. servicelovens § 83 udløber med 
udgangen af 2015.
Madservice jf. servicelovens § 83 er reguleret af godkendelsesmodellen.
 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed har gennemgået nugældende kontrakt, 
for eventuelle rettelser inden kontrakten underskrives for ny kontraktperiode. I den 
forbindelse er der foretaget nogle få mindre sproglige tilretninger, tilretning af dato 
og årstal for ny kontraktperiode, og sletning af afsnittet omkring bevilling af 
mikrobølgeovne. Det foreslås at kontrakten igen er gældende i en toårig periode, 
fra 1. januar 2016 til 31. december 2017. Skulle en kortere eller længere 
kontraktperiode ønskes, kan dette vælges.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/24170
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: kahi
 Besl. komp: SOU
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Eksempler på tilretninger:
Nugældende kontrakt Tilrettet kontrakt:
Uddrag fra § 8, stk. 2
Overordnet skal leverandøren altid 
leve på til de til en hver tid gældende 
Ydelses- og kvalitetsstandarder, der er 
beskrevet i Ydelses- og 
Kvalitetskataloget.

Uddrag fra § 8, stk. 2
Overordnet skal leverandøren altid 
leve op til de til en hver tid gældende 
Ydelses- og kvalitetsstandarder i 
Frederikshavn Kommune.

Uddrag fra § 8, stk. 4
Underleverandørens handlinger og 
observationer mv., der relaterer sig til 
madservice, som er visiteret til ydelser 
af Frederikshavn Kommune skal 
registreres i borgerens omsorgsjournal. 
Leverandøren er forpligtet til at sikre, at 
dette sker.

Uddrag fra § 8, stk. 4
Underleverandørens handlinger og 
observationer mv., der relaterer sig til 
madservice, som er visiteret til ydelser 
af Frederikshavn Kommune, skal 
registreres i borgerens omsorgsjournal. 
Leverandøren er forpligtet til at sikre, at 
dette pågår løbende.

I § 8, stk. 7 er afsnittet omkring 
bevilling af mikrobølgeovne fjernet. 

 

Uddrag fra § 8, stk. 10
Det er Leverandøren der i første 
omgang, selv skal behandle klager fra 
borgeren over leveringen af ydelser og 
hændelser i forbindelse med 
udførelsen ydelsen. Såfremt der ikke 
opnås enighed mellem Leverandøren 
og borgeren inddrages Kommunen.   

Uddrag fra § 8, stk. 10
Det er Leverandøren, der i første 
omgang selv skal behandle klager fra 
borgeren over leveringen af ydelser og 
hændelser i forbindelse med 
udførelsen af ydelsen. Såfremt der ikke 
opnås enighed mellem Leverandøren 
og borgeren, skal Leverandøren 
inddrage Kommunen.   

§ 13, stk. 2
Leverandøren skal umiddelbart 
underrette Kommunen om alle 
driftsuregelmæssigheder, forsinkelser 
o. lign., som har væsentlig betydning 
for aftalens opfyldelse.

§ 13, stk. 2
Leverandøren skal uden unødigt 
ophold underrette Kommunen om alle 
driftsuregelmæssigheder, forsinkelser 
o. lign., som har væsentlig betydning 
for aftalens opfyldelse.

 
Kontrakten, med ændringer har været fremsendt til orientering og kommentering til 
leverandører af madservice til Frederikshavn Kommune. Der er ikke indkommet 
kommentarer eller ændringsforslag fra disse. 
 
Kontrakten med ændringer indgives ligeledes til Ældrerådet og Handicaprådet til 
høring. 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender ændringerne 
i leverandørkontrakten vedrørende madserviceområdet, samt beslutter en af 
følgende modeller:
 

a)     Kontrakten er gældende for en toårig periode fra den 1. januar 2016 til 31. 
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december 2017
 

b)    Kontrakten er gældende for en etårig periode fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2016, og der igangsættes en analyse af madserviceområdet 
med henblik på at beslutte, om der i 2016 skal gennemføres et udbud på 
madserviceområdet med virkning fra den 1. januar 2017. 

 

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
 
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler model b), idet Ældrerådet støtter igangsætning af en analyse 
af madserviceområdet med hensyn til at beslutte, om der i 2016 skal gennemføres 
et udbud på madserviceområdet med virkning fra den 1. januar 2017.
 
Samtidig foreslår Ældrerådet, at der indføres en passus om vinterkørsel, hvor det 
påpeges, at leverandøren også har pligt til at udbringe maden i normalt dansk 
vintervejr.
 
Bilag
Madkontrakt - tilrettet (dok.nr.146193/15)

8. Orienteringssag: Kommissorium for nyt Kvalitetskatalog 
2016

Sagsfremstilling
Orientering til rådene vedr. det kommende arbejde med Kvalitetskataloget for 2016.
 
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Ældrerådet har ingen bemærkninger til kommisoriet.

Bilag
Kommissorium for nyt Kvalitetskatalog 2016 - Kommissorium for nyt Kvalitetskatalog 
2016.docx (dok.nr.148329/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/19840
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: Handicaprådet
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9. Orientering om ændringer som følge af Plan for sygehuse 
og speciallægepraksis

Sagsfremstilling
Resumé

Regionsrådet vedtog den 23. juni Plan for sygehuse og speciallægepraksis. 
Sundhedsudvalget og Socialudvalget er på møderne i august blevet orienteret om 
konsekvenserne for Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn.

Regionen fremsender nu nærmere orientering til kommunerne, der indeholder 
tidspunkter for ændringerne. Planen omfatter en række ændringer på sygehusene i 
Region Nordjylland og kan i sit fulde omfang ses i vedlagte bilag.

 

Ændringer af betydning for Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn 

 Sygehus Vendsyssels optageområde bliver: Hjørring Kommune, 
Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Læsø Kommune, 
Halvdelen af Jammerbugt Kommune.

 Den håndkirurgiske funktion: Funktionen i Dronninglund flyttes til 
Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn pr. 1. oktober 2015. 

 
·         De medicinske senge på sygehusmatriklen i Frederikshavn flyttes pr. 

1.september 2015 til Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Der ændres ikke i 
aftaler vedrørende henvisning og visitation. 

 
·         Neurorehabiliteringsfunktionen i Region Nordjylland omorganiseres. 

Fremover vil neurorehabiliteringssengene være samlet på tre matrikler: 

 Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn. 

 Sygehus Thy-Mors i Thisted 

 Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 

 
De nuværende neurorehabiliteringssenge i Dronninglund flyttes til Sygehus 
Vendsyssel i Frederikshavn 1. september 2015. De nuværende 
neurorehabiliteringssenge i Hobro flyttes til Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn 
forventeligt 1. januar 2016.

 
 
Opfølgning
Region Nordjylland vil løbende følge op på ændringerne, ligesom der vil blive 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24217
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SOU/SU
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suppleret med yderligere info på www.sundhed.dk snarest. 
Ændringerne og konsekvenserne heraf vil ligeledes blive drøftet lokalt mellem 
almen praksis, kommunerne og sygehusene i samarbejdsforaerne.

  

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 
tager orienteringen til efterretning.

 
Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Bilag
Generel orientering til kommunerne om ændringer som følge af Plan for sygehuse og 
speciallægepraksis.pdf (dok.nr.149431/15)

10. Orienteringssag: Tilsynsrapport fra Sundhedsstyrelsen 
vedr. tilsyn i plejeboliger

Sagsfremstilling
Sundhedsstyrelsen af aflagt besøg på Rosengården i Sæby, den 21. maj 2015. 
Af rapporten fremgår det, at ledelsen og personalet har arbejdet konstruktivt for at 
imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. 
Ved tilsynet kunne det konstateres, at en del af kravene var opfyldt, men der er 
fortsat behov for en indsats vedrørende dokumentation og instrukser, jævnfør 
rapportens bemærkninger.
 
Tilsynsrapporten er udsendt til Ældrerådet til orientering.
 
 

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
 
Ældrerådet finder det beklageligt, at der fortsat er problemer med dokumentation, 
instrukser samt medicinhåndtering.

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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11. Orienteringssag: Fakta om LeveBo på plejecentre i 
Frederikshavn kommune

Sagsfremstilling
Fakta
Etablering af LeveBo miljøer på kommunens plejecentre startede i forbindelse med 
byggeriet af plejecentrene Abild-, Søparken og Bangsbo. Efter omstruktureringen af 
køkkenområdet i 2013 har alle plejecentre LeveBo med undtagelse af Sæby 
Ældrecenter, Østervrå Ældrecenter som har egen produktion og Dybvad 
Ældrecenter, som modtager mad fra Østervrå Ældrecenter.
I dag er der i alt 333 plejeboligpladser og 33 aflastningspladser med LeveBo. 
Kommunen har i alt 561 pladser inkl. den selvejende institution Casperhus.
Boenheder på plejecentre varierer i størrelse. Drachmannsvænget har de mindste 
boenheder på 6 plejeboligpladser, hvor Rosengården har de største med 12 
plejeboligpladser. 7 ud af 10 plejecentre med LeveBo har 10 eller flere 
plejeboligpladser pr. boenhed.
Plejecentrerne får indtægter/budget i form af tildelte takster og tillæg til takster fra 
myndighed. Det er 2 grundtakster – 1 plejeboligtakst og 1 aflastningstakst. 
Aflastningstaksten er højere den idet der er flere udgifter/opgaver forbundet med en 
aflastningsplads. Grundtaksterne er i 2015:
Plejeboligtakst                                               kr.      376.963
Aflastningstakst                                             kr.      401.751
Af tillæg til grundtaksten findes demenstillæg og tillæg i relation til kosthåndtering 
på centre.
I 2015 er de årlige tillæg:
Demenstillæg                                                kr.        48.251
LeveBo tillæg (kost)                                       kr.        19.404
Tillæg Modtagerkøkken (kost)                        kr.        12.936
 
Historik
I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev det besluttet, at køkkenområdet 
skulle spare 2,0 mio. kr. i 2013 samt 4,0 mio. kr. de efterfølgende år. Besparelsen 
blev realiseret ved en ny køkkenstruktur, hvor al madproduktion med undtagelse af 
madservice (frit-valg) flyttet ud på plejecentrene bl.a. ved ombygning til LeveBo på 
plejecentrene i Skagen.
Etableringsomkostningerne blev finansieret ved at strukturændringen blev 
implementeret 3 mdr. tidligere end forventet, og derved opnåede en størrelse 
besparelse end budgetteret. Udgifter til etablering mv. var ca. 1,0 mio. kr. 
Køkkenerne i Sæby og Østervrå blev underlagt gruppelederne på de respektive 
plejecentre.
 
Besparelsen blev opnået ved at producere som eksisterende LeveBo-centre (eks. 
Abildparken) i f.t. beboernes betaling for kost (kr. 110,-/dag) modsat 
Myndighedsfunktionens betaling til køkkenet for en fuldkost (kr. 154,-/dag). 
Omlægningen betød dog en merudgift i forhold til et andet køkkentillæg (fra 
Modtagerkøkken til LeveBo). Som modvægt blev der opnået en mindreudgift i f.m. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/24874
 Forvaltning: CØP
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SOU
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udlicitering af transporten, som også indgik i beregningen.
 
Økonomi
Centralkøkkenet har i dag et merforbrug, som skyldes færre antal borgere end på 
tidspunkt for Køkkenstrukturen, samt at leverancer til andre kunder desværre ikke 
har været muligt. 
Centralkøkkenet har en overkapacitet, idet det er muligt at producere ekstra 70-100 
portioner (hovedret+biret) pr. dag. Bemandingen kan ikke reduceres yderligere 
(minimumsbemanding). Hvis der skal produceres en hel fuldkost (yderligere 
morgenmad, formiddag, eftermiddag, aften og senaften) så vil der være behov for 
ansættelse af mere personale (oplægning af produktion). 

På mødet vil Center for Økonomi og Personale præsentere forskellige beregninger 
med afsæt i en konkret case, hvor en LeveBo-enhed omlægges til 
modtagerkøkken.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til drøftelse.
 

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Ældrerådet tager sagen til efterretning og afventer den kommende drøftelse af 
problematikken.

12. Forslag om udarbejdelse af årsrapport over Ældrerådets 
virke

Sagsfremstilling
Ældrerådsmedlem har fremsat forslag om, at Ældrerådet udarbejder en rapport 
over sit virke 1 gang årligt. Drøftelse af formål samt forslag til form og indhold.
 

Supplerende sagsfremstilling
Til drøftelse.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
Drøftelse genoptages på særskilt møde.
 

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Ældrerådet besluttede at lave en årsrapport over ældrerådsarbejde fra og med 
2015. Rapporten skal være kort og aktuel, og er som udgangspunkt tænkt som en 
information til det politiske niveau. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22943
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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13. Orientering fra møde i Kontaktpersonordningen med 
kommunens plejecentre

Sagsfremstilling
Orientering fra afholdte møder.
 
 

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Søndag den 16. august blev der afholdt sommerfest i Bangsbo Leve-bomiljø for 
beboere og pårørende, hvor kontaktpersonen fra Ældrerådet deltog. Det var en 
meget positiv oplevelse.
 
Ellers ingen meddelelser vedr. kontaktpersonordningen.

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

14. Opfølgning på sager fra det 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 21. september 2015
Der arbejdes generelt med budget i udvalgene for øjeblikket. 
 
Der er møde i Sundhedspanelet den 6. oktober vedr. ”Den kompetente borger”.

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 



Ældrerådet - Referat - 21. september 2015 Side 20 af 23

15. Information fra formanden samt øvrige medlemmer

Sagsfremstilling
Information fra:
 

-       Formanden
-       Medlemmer
-       Øvrige meddelelser
 
 
 

Information fra formanden:
 
Foredragsrække om demens
Team Demens, i Center for Sundhed og Pleje, inviterer til foredragsrække om 
demens den 1/10, 22/10 og 5/11 i Aktivitetsentret Bangsbo, L. P. Houmøllersvej 54, 
Frederikshavn. Tidspunkt: kl. 19-21. Alle interesserede er velkommen. 
Arrangementerne er gratis.  
 
Informationsmøde for nye 75
Mødet holdes onsdag den 7. oktober kl. 13.30-16.00 i Arena Nord, Frederikshavn.
Deltager fra Ældrerådet?
 
Dialogmøde med Socialudvalget og Sundhedsudvalget
Ældrerådet og Handicaprådet er inviteret til dialogmøde onsdag den 23. september 
kl. 14-16 i Byrådssalen vedr. input til, hvordan udvalgene fra 2016 prioriterer 
midlerne i Ældrepuljen. Puljen er reduceret fra 14 mio. kr. i 2015 til 10,9 mio. kr. i 
2016. Fra 2016 kan midlerne integreres i driftsbudgetterne, og der skal ikke 
længere laves selvstændigt regnskab for anvendelse af puljen.
Deltagere fra Ældrerådet?
 
Budgetorientering
Borgmesteren orienterer brugerstyrelser m.fl. om budgetvedtagelsen for år 2016 og 
overslagsårene 2017-2019, torsdag den 8. oktober kl. 16.30 i Byrådssalen.
Deltagere fra Ældrerådet?
 
 
 
Information fra medlemmer:
 
Brug af hjemmeside til ældrerådsarbejdet
Ældrerådsmedlem orienterer om muligheder for anvendelse af særskilt hjemmeside 
til ældrerådsarbejdet.
 

 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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Nyt fra Danske Ældreråd:
 
Mailservice 7/2015:
 
Ældrepolitisk konference
Danske Ældreråd afholder ældrepolitisk konference om demens i Vingstedcentret 
den 16. november 2015. Program udsendes senere.
 
Velfærdsteknologi – Ta´ bukserne af med MELVIN
Robotten MELVIN hjælper ældre i Aalborg kommune med at tage deres bukser af – 
og højner deres livskvalitet. Det er borgerne selv, som har henvendt sig og sagt, at 
de godt kunne tænke sig et produkt, som kan hjælpe med af- og påtagning af 
bukser og underbukser ved toiletbesøg.
 

Sundhedsministeriet har undersøgt det samlede omfang af 
overbelægning  
Og det står slemt til: Undersøgelsen afslører, at der hver måned på langt de fleste 
sygehuse er adskillige dage, hvor belægningen på medicinske afdelinger og på 
særlige afsnit for syge ældre er på over 100 procent. Undersøgelsen dokumenterer 
også, at patienter må ligge på gangene eller stuves sammen på stuer med flere 
senge, end de er beregnet til. Flere steder er overbelægning snarere reglen end 
undtagelsen. Læs artiklen
Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
 
Budgetorientering ved borgmesteren, torsdag den 8. oktober
Chris Sørensen og Ole Kanstrup deltager fra Ældrerådet.
 
Dialogmøde med Socialudvalget og Sundhedsudvalget, onsdag den 23. 
september
Fra Ældrerådet deltager: Hanne Andersen, Jytte Schaltz, Dorte Tofting, Oda 
Kajgaard, Chris Sørensen, Dan Eriksen og Else Henriksen. 
 
Informationsmøde for nye 75-årige i Arena Nord, onsdag den 7. oktober
Fra Ældrerådet deltager Chris Sørensen og Dorte Tofting.

16. Indretning og udsmykning af de kommunale plejeboliger

Sagsfremstilling
På baggrund af et ønske fra Ældrerådet og Socialudvalget, er der nu blevet sat 
fokus på de fysiske rammer i Kommunens plejeboliger. Der er både et fokus på de 
kortsigtede og langsigtede forbedringsmuligheder. I det følgende gives en 
orientering om status på processen.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22671
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mank
 Besl. komp: SOU

http://danske-aeldreraad.us3.list-manage.com/track/click?u=33cec941ddc3514a084b96cae&id=50e97d9193&e=d2ffecdb5f
http://danske-aeldreraad.us3.list-manage.com/track/click?u=33cec941ddc3514a084b96cae&id=50e97d9193&e=d2ffecdb5f
http://danske-aeldreraad.us3.list-manage.com/track/click?u=33cec941ddc3514a084b96cae&id=50e97d9193&e=d2ffecdb5f
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I første omgang er der fokus på de kortsigtede forbedringer, og denne proces 
varetages af en medarbejder i en midlertidig ansættelse. I perioden juni - december 
2015, vil den enkelte plejeboligenhed få et besøg. Fokus er særligt på indretning og 
udsmykning, idet der kigges på plejeboligenhederne med et ”gæsteblik”, for det er 
vigtigt at alle føler sig godt tilpas når de enten bor på, gæster eller arbejder i en 
plejeboligenhed. Målet er at skabe bedre forhold, mere hjemmelige rammer og 
hygge.
 
I processen med den enkelte plejeboligenhed vil der blive samarbejdet med 
plejecenterlederen og en kontaktperson, som vil forsøge at tage højde for beboere 
og pårørendes ønsker til en ny indretning.
 
Så vidt det er muligt anvendes eksisterende møbler, billeder, kunst m.v. enten fra 
plejeboligenheden eller fra nogle af Kommunens depoter, samt donationer af 
enkelte effekter fra private.
 
Det er blevet prioriteret, at der først arbejdes med de kortsigtede initiativer i 
Kommunens aflastningsboliger, idet det største behov er vurderet til at være i disse 
boliger. Aflastningsboligerne flytter beboeren typisk ind i med meget kort varsel og 
for en kortere periode, hvorfor disse boliger er møbleret af Kommunen. 
Plejeboligerne lejer beboeren, som en ganske anden lejlighed, hvorfor borgeren 
selv står for indretning, med hensyntagen til personalets arbejdsmiljø.
Næste fokusområde er fællesarealerne på plejecentrene.
Der er allerede gennemført enkelte forbedringer i aflastningsboligerne på Dybvad 
Plejecenter og Kastaniegården.
 
I forhold til de langsigtede forbedringsmuligheder, så vil der på sigt blive sat fokus 
på dette område.
Disse initiativer skal vurderes og planlægges i et tværfagligt samarbejde mellem 
plejecenterlederen, terapeuter, demenskoordinatorer m.fl. med inddragelse af 
beboere og pårørende. 
Eksempler på langsigtede initativer kan være motionsrum, sanserum og -haver.
De langsigtede initiativer vil typisk kræve flere økonomiske ressourcer end de 
kortsigtede initiativer.
 
På Ældrerådets møde den 21. september vil der blive orienteret om processen og 
vist eksempler på forslag til forbedringer.
 
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen til 
efterretning.
 

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Taget til efterretning.
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Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Anette Palm orienterede som sit arbejde, hvor hun i første omgang har vurderet 
kommunens aflastningspladser. I processen er der vurderet ting som:

 Belysning
 Hygge f.eks. malerier og blomster
 Slidte møbler
 Opslag/meddelelser ophængt i boligerne
 Mulighed for frivillig ”husmor” til blomstervanding mv.
 Radio / TV

Der blev omdelt ”før og nu” billeder, fra de første værelser der er ændret.
 
  
Ældrerådet roste det flotte stykke arbejde og gav følgende input til arbejdet:

 Måske kunne man overveje at få mindre kunstnere til at udstille i centrene. 
 Den mangelende vedligeholdelse af fællesarealer og bygninger bør 

synliggøres overfor de boligforeninger, der har ansvaret for 
vedligeholdelsen.

 Centrene bør udelukkende anvende LED lys frem for stearinlys, både pga. 
brandfare, men også på grund af indeklima (sod og os).

17. Næste møde

Sagsfremstilling
Næste ordinære møde i Ældrerådet er planlagt til mandag den 26. oktober 2015.
 

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Dato for næste møde fastholdes.

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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