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1. Godkendelse af dagsordenen 

 
Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsordenen – herunder gennemgang af erindringsliste 
over aktuelle sager. 
  
 
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 
 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/ 
 Forvaltning: LS 
 Sbh: girv 
 Besl. komp: ÆR 

 
 

2. Godkendelse af referat 

 
Sagsfremstilling 
Godkendelse af referat fra møde i Ældrerådet den 23-11-2015. 
  
 
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Vedr. pkt. 9 Orientering fra Kontaktpersonordning i Søparken: 
Ældrerådet er opmærksom på, at de forskellige ”kulturer” der omtales i 
referatet, udelukkende vedrører Søparken. 
 
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
 
 
 
 

3. Orientering om organisationsændringer i Center for 
Sundhed og Pleje 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/ 
 Forvaltning: LS 
 Sbh: girv 
 Besl. komp: ÆR 

  

 Åben sag 
Orientering ved centerchef Jytte Thøgersen 
 
Baggrund 

 

I Center for Sundhed og Pleje er det væsentligt, at der er fokus på kerneopgaven, som er 
den effektive og sammenhængende indsats, der ydes for den enkelte borger.  
Når der arbejdes med kerneopgaven er det vigtigt, at alle ser hinanden og arbejder som 
hinandens forudsætninger i et tværfagligt samarbejde.  
Ligeledes skal der hele tiden arbejdes med, at organisationen har en driftssikker 
økonomi 
For at understøtte dette, gennemføres der følgende organisationsændringer i Center for 
Sundhed og Pleje: 

Sagsnr: 14/5347 
Forvaltning: CSP 
Sbh: mskr 
Besl. komp: 
SUU/SOU 
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Organisationsændring for hjemmepleje og sygepleje 
Der foretages en ændring, så: 

• Hjemmeplejegrupperne samles i 7 større enheder. 
• Sygeplejegrupperne deles op i 7 grupper og flytter tættere på den enkelte 

hjemmeplejegruppe - med det formål at knytte tættere relationer. 
 
Hjemmeplejegrupperne samles i større enheder, for at geare grupperne til fremtiden og 
sikre større fleksibilitet. Igennem de sidste par år har Center for Sundhed og Pleje 
oplevet et generelt fald i antallet af visiterede timer Dette kan mærkes i alle nuværende 
hjemmeplejegrupper. Det er svært at få enderne til at hænge sammen, og der er i stadigt 
stigende grad behov for at se på tværs af grupperne for at kunne løse opgaven.  Der er 
ikke lagt op til, at der skal ske en fysisk flytning af hjemmeplejegrupperne. 
 
Sygeplejerskerne flyttes tættere på hjemmeplejegrupperne for at styrke samarbejdet. Det 
betyder ikke, at det skal blive som ”i gamle dage”.  Sygeplejerskerne skal ud og 
samarbejde med den enkelte plejegruppe og samtidigt arbejde på tværs af kommunen, 
således at det generelle kompetenceniveau løftes.  
Sygeplejen skal fortsat samarbejde på lige fod med de private leverandører af 
hjemmepleje. 
 
Det anerkendes, at sygeplejen har fået et generelt kompetencemæssigt løft, ved den 
sammenlægning til større faggrupper, der skete i 2014. Sygeplejen har udviklet sig rigtig 
meget på det tværfaglige samarbejde, faglig sparring og koordinering.  
Disse kompetencer skal fastholdes i de enkelte - fremadrettede mindre - grupper, ved at 
tænke på tværs af kommunen, ift. erfaringsudveksling, kompetenceudvikling mv.  
 
Ændringen træder i kraft pr. 1. februar 2016. 
 
 
Organisationsændring for Trænings- og Sundhedscentrene 
I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev det besluttet, at kommunens 
Trænings- og Sundhedscentre sammenlægges i nyt sundheds- og rehabiliteringstilbud. 
 
Tilbuddene ligger allerede side om side i Skagen, Frederikshavn og Sæby. 
Her skal der være: 

• Målrettet og sammenhængende indsats på borgerens selvhjulpenhed 
• Differentieret indsats 
• Aktivitetstilpasning 
• Styrket tværfagligt samarbejde 

 
Den fysiske placering af Sygeplejeklinikkerne tænkes fortsat som en del af det nye tilbud.  
 
Ændringen træder i kraft 1. januar 2016. 
 
 
Organisationsændringerne har været til høring i CenterMED i Center for Sundhed og 
Pleje. 
Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet orienteres om 
ændringerne. 
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Indstilling  
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget og Socialudvalget tager 
orienteringen om organisationsændringerne til efterretning. 
 
Bilag 
Organisations diagram for Center for Sundhed og Pleje januar / februar 2016 

 
 
 
Indstilling 

 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget og Socialudvalget tager 
orienteringen om organisationsændringerne til efterretning. 
 
Bilag 
Organisations diagram for Center for Sundhed og Pleje januar / februar 2016 
 

 
 

  

Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
 
Orientering om organisationsændringen ved Jytte Thøgersen. 

• Sundhed, Træning og Aktivitetsområdet er fusioneret til én enhed. 
• Birgitte Kvist overgår til at blive sundhedsfaglig konsulent fra 01-01-2016 i Myndighedsafdelingen. 
• Fra 01-01-2016 er madserviceområdet underlagt plejecenterlederen på Ankermedet.  Køkkenet har 

fortsat en daglig leder, der refererer til plejecenterlederen. 
• Fra 01-02-2016 fusionerer hjemmeplejen og sygeplejen, der opdeles i 7 teams, med hver 2 ledere 

(en sygeplejerske og en assistent). 

 
Bemærkninger fra Ældrerådet 
Ældrerådet håber, at man nu har fundet en organisationsform, der kan holde et stykke tid, så der kan blive 
ro på området. Efter ÆR´s opfattelse skaber de mange ændringer usikkerhed og uro blandt 
medarbejderne, som har en afsmittende virkning på borgerne. 
 
 
 
Visitering til indkøb 
Ælderådet har stillet spørgsmål om, hvordan man håndterer indkøbsordningen i praksis i hjemmeplejen. 
 
Orientering ved Jytte Thøgersen og Hans Ole Steffensen. 

• Der visiteres til indkøb via Myndighedsafdelingen. Plejegrupperne håndterer ordningen forskelligt, 
alt efter, hvor meget borgeren selv kan deltage i indkøb af dagligvarer, f.eks. med at lave 
bestillingsseddel og med at sætte varer på plads.  Eksempler udsendes efterfølgende til 
Ældrerådet. 

• Der er forskellig pris på udbringningen af varer fra de enkelte leverandører. Udgiften er betalt af 
hjemmeplejen.  

• I Sæby har man problem med, at der ikke er nogen købmand, der vil bringe varer ud. 
• Myndighedsafdelingen har taget problematikken op, og foreslår, at man anvender nogle af 

ældrepuljemidlerne som en ”takst” for udbringningen.  
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Under punktet drøftede man endvidere udbringning fra Apoteket. Myndighedsafdelingen undersøger, hvilke 
erfaringer man har i f.eks. Hjørring og Brønderslev kommune. 
 
Ældrerådet følge op på problematikken på kommende møde. 
 
 
 
 
 

4. Høringssag: Oprettelse af midlertidigt 
aflastningstilbud til udadreagerende demente borgere.  

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/ 
 Forvaltning: LS 
 Sbh: girv 
 Besl. komp:  

Sagsfremstilling 
Orientering ved centerchef Hans Ole Steffensen, Myndighed. 
 

 
  

 

Sagsresumé - Baggrund 
I Frederikshavn Kommune er der – som på landsplan – et stigende antal borgere med særlig svær demens, 
hvor adfærden kan være udadreagerende. Frederikshavn Kommune har en del plejeboliger, som er 
forbeholdt borgere med demens. Men indretningen og miljøet i disse boliger er ikke optimal i forhold til at 
give borgere med udadreagerende adfærd den rette støtte og indsats. Derfor er flere borgere med 
udadreagerende demens blevet anvist til kommunale eller regionale midlertidige tilbud på det 
specialiserede socialområde beliggende i andre kommuner. En flytning til et botilbud i anden kommune kan 
være forbundet med store menneskelige omkostninger både for den berørte demente og evt. dennes 
pårørende. 
På den baggrund stilles der forslag om, at Frederikshavn Kommune opretter et midlertidigt aflastningstilbud 
(jf. servicelovens § 84) til udadreagerende demente, hvor der kan iværksættes en pædagogisk og 
plejemæssig indsats, der kan minimere den udadreagerende adfærd, så borgeren efterfølgende kan flytte 
tilbage til egen bolig/plejebolig. Tilbuddet foreslås etableret i et af kommunens nuværende plejeboligtilbud 
til demente. 
 
Flere borgere med udadreagerende demens og behov for særlig tilrettelagt indsats og omgivelser 
Behovet for skærmede aflastningsboliger til udadreagerende demente borgere er især aktuelt set i lyset af 
den generelle samfundsudvikling, hvor antallet af ældre demente borgere er stigende. I den forbindelse 
antages, at der også bliver flere svært demente ældre borgere.  
Nationalt Videnscenter for Demens anslår, at der er ca. 90.000 borgere med demens i Danmark. Heraf 
vurderes ca. 8.000 at have udadreagerende adfærd og andre adfærdsforstyrrelser. Udadreagerende 
adfærd kan fx komme til udtryk som råben (trusler), vold eller motorisk uro. Adfærden er ikke en 
naturlig del af sygdommen, men skal ofte ses som en reaktion på uhensigtsmæssige forhold í miljøet 
omkring borgeren – fx hvis borgeren ikke mødes på den bedst tænkelige (fagligt/pædagogisk) måde i 
plejen, eller hvis borgeren har fysiske eller andre behov, som ikke er dækket (fx smerter eller angst). 
For den enkelte borger er den udadreagerende adfærd således et udtryk for mistrivsel. Den 
udadreagerende adfærd påvirker også trivsel og arbejdsmiljø på plejeboligtilbud, hvor adfærden har 
konsekvenser for borgerens omgivelser, herunder pårørende og andre beboere samt ledere og 
medarbejdere.  
Det er muligt at forebygge og afhjælpe den udadreagerende adfærd, også hos borgere med meget 
komplekse problemstillinger som følge af demenssygdomme. Men det kræver boliger med særlig 
indretning og ikke mindst særligt uddannet personale til at varetage og tilrettelægge indsatsen for 
udadreagerende borgere. Som KL beskriver, er det en borgergruppe, der skal have tilbud i skærmede 
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enheder, og hvor medarbejderne skal have særlige faglige kompetencer. KL vurderer således, at der 
er behov for særlig opmærksomhed på: udvikling af nye og målrettede tilbud til borgere med demens, 
som har særlige adfærdsrelaterede problemer. 
 
Videnscenter og aflastningspladser til udadreagerende demente borgere på 
Drachmannsvænget 
Det handler i høj grad om at have de rette fysiske rammer med mulighed for afskærmning, der kan 
rumme udadreagerende demente borgere. Ved en gennemgang af de eksisterende plejeboliger i 
kommunen med henblik på at finde boliger, der egner sig til målgruppen, er der peget på 
Drachmannsvænget i Skagen. Det vurderes, at der her vil være gode betingelser for målgruppen. 
Boligerne kan indrettes til midlertidige aflastninger over tid i takt med at boligerne i et af husene bliver 
ledige. Der er bl.a. hentet inspiration i Brønderslev Kommune – samt Vejle, Viborg og Halsnæs m.fl. – 
der også har tilbud til samme målgruppe i eksisterende plejecenter.  
Formålet med tilbuddet til målgruppen om midlertidige aflastningspladser er at få iværksat 
pædagogiske og plejemæssige tiltag, der kan minimere den udadreagerende adfærd, så borgeren 
efterfølgende kan flytte tilbage til sin egen bolig eller plejeboligtilbud. I forbindelse med udredning og 
afklaring af borgerens behov for støtte, skal personalet i aflastningstilbuddet være med til at klæde 
personalet i borgerens permanente bolig på til at kunne varetage indsatsen og støtten fremadrettet. 
Aflastningstilbuddet skal således være bemandet med demenskoordinatorer og personale med 
særlige faglige kompetencer på området, som kan være med til at yde vejledning, støtte og 
kompetenceudvikling i kommunens øvrige tilbud til demente borgere.  
Det betyder, at personalet i de midlertidige aflastningsboliger skal være tværfagligt sammensat. Der er 
fx behov for personale med særlige kompetencer inden for socialpædagogikken, som skal samarbejde 
med social- og sundhedspersonalet (social- og sundhedsassistenter, hjælpere, ergoterapeuter og 
sygeplejerske) samt musikterapeut og demenskoordinator. Aflastningstilbuddet skal være afsæt for, at 
der kan arbejdes i en retning, hvor personalet hurtigt og på tværs af alle enheder inden for området, 
skal kunne samles og bidrage, når en borger med demens udviser en særlig adfærd, som er svær at 
varetage i borgerens permanente plejebolig. Det bør således ikke altid være nødvendigt at flytte 
borgeren til en aflastningsplads på Drachmannsvænget. Optimalt bør det specialfaglige personale altid 
forsøge at hjælpe borgenen og dennes plejepersonale i det vante miljø først. 
 
Økonomi og plejeboligkapacitet 
Udgiften til projektet forventes som udgangspunkt at være udgiftsneutral. Tilbuddet skal tilrettelægges 
fleksibelt, midlertidigt og med blik på de eksisterende økonomiske rammer. Det betyder, at den 
nuværende takst på 450 t.kr. pr. bolig i huset på Drachmannsvænget fastholdes. Derudover trækkes 
der på den takst, der allerede er bevilget borgerne i deres permanente plejebolig til dækning af 
merudgifter i det midlertidige tilbud. 
Når en borger flytter ind i en af de midlertidige særligt skærmede aflastningspladser på 
Drachmannsvænget, sker der i det enkelte tilfælde en konkret individuel vurdering af behovet for støtte 
og pleje samt formålet med indsatsen under det midlertidige ophold. Behovene vil løbende blive 
justeret i forhold til borgerens udvikling. 
 
Til sikkerhed for de økonomiske betingelser ved opstart af projektet foreslås reserveret 1 mio. kr. af 
udviklingspuljen på 1,525 mio.kr. der henhører under direktørens område til specielle indsatser, hvor 
der eksempelvis kan anvendes midler til projekter for demente borgere. 
 
Puljen skal skabe sikkerhed for opstarten af driften af det midlertidige aflastningstilbud til borgere med 
udadreagerende demens ved at understøtte økonomien i denne periode. Hermed kan synergien mellem 
udgiften til borgerens permanente plejebolig og det nyoprettede midlertidige tilbud med særligt skærmede 
aflastningspladser på Drachmannsvænget implementeres. 
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Inddragelsen af demensplejeboliger på Drachmannsvænget til midlertidige særligt skærmede 
aflastningspladser vil reducere den samlede kapacitet af demensplejeboliger med op til 5 pladser. Der er i 
forvejen stor efterspørgsel og ventetid på demenspladser, så det bør undersøges, hvorvidt nedlæggelsen 
af 5 permanente demenspladser medfører behov for at oprette nye demenspladser i andre plejeboligtilbud 
(fx Abildparken). Der er ikke taget højde for økonomi til en sådan udvidelse i nærværende forslag 
 
Tidsperspektiv 
Huset, der påtænkes anvendt til aflastningspladserne, har for tiden faste beboere. Det betyder, at de 
midlertidige særligt skærmede aflastningspladser først kan oprettes i takt med, at boligerne i huset bliver 
ledige. En gradvis overgang til den nye funktion vil medvirke til at undgå tomgang, hvis det viser sig, at der 
ikke er behov for pladserne fra starten. Det vil desuden give det nye personale mulighed for at udvikle 
specialkompetencer i en gradvis proces. Det forhindrer heller ikke, at den udadgående funktion med 
konsulentbistand til en borger på hjemadressen påbegyndes. 
 
Effekter af oprettelsen af midlertidige særligt skærmede aflastningsboliger 
Det påtænkes, at projektet efter et års drift evalueres for at klargøre effekten med udgangspunkt i følgende 
effektmål: 

• Den oplevede kvalitet hos borgeren og pårørende skal forbedres, og den positive effekt af 
projektet skal dokumenteres. Evalueringen af disse mål vurderes ved opfølgning på, at der er 
iværksat en pædagogisk og plejemæssig indsats, som har minimeret den udadreagerende adfærd. 

• Der forventes fremadrettet flere borgere med behov for en midlertidig særlig skærmet 
aflastningsplads, men omkostningerne forventes afholdt indenfor den nuværende budgetramme. 

 
Sagen sendes til høring i LokalMED på Drachmannsvænget, CenterMED Sundhed og Pleje og i 
Ældrerådet inden Socialudvalgsmødet den 6. januar 2016. 
 
 
Indstilling 
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget beslutter, 
  

• At der den kommende tid oprettes 3-4 (max.5) midlertidige aflastningspladser til 
udadreagerende demente i et af husene på Drachmannsvænget til svært demente borgere. 

• At dette sker ved, at nuværende demensplejeboliger, efterhånden som de bliver ledige, overgår 
til at have status som midlertidige aflastnings- og udredningsboliger for målgruppen. 

• At der reserveres 1 mio.kr. af udviklingspuljen for 2016 under direktørens område til at sikre 
opstarten og projektets drift og økonomi i det første år. 

• At projektet efter et års drift evalueres for at klargøre effekten med udgangspunkt i de opstillede 
effektmål - herunder om der skal arbejdes videre med at oprette yderlige demenspladser i 
kommunen. 
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Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Orientering om baggrunden for forslaget v. Hans Ole Steffensen. Der er et behov for at få oprettet pladser 
her og nu. Har taget afsæt i erfaringer fra andre kommuner.  
 
Ældrerådets høringssvar: 
Ældrerådet (ÆR) finder, at idéen om et tilbud til udadreagerende dementer borgere er god, men ÆR er 
stærkt bekymret for, om de fastboende demente på Drachmannsvænget (der ikke er udadreagerende), vil 
blive negativt påvirket i overgangsperioden - der kan strække sig over flere år.   
 
Det undrer ÆR, at man ikke holder fast i planen om at anvender det tomme hus på Ankermedet, som man 
tidligere har overvejet, idet man herved kan undgå en større omrokering af demenspladserne, som f.eks. 
ved inddragelse af Abildparken.  
 
Samtidig bør det overvejes, hvilke foranstaltninger der kan sikre, at de udadreagerende demente ikke 
forlader aflastningstilbuddet og bliver væk  
 
På baggrund af ovenstående foreslår Ældrerådet, at der, inden der træffes en endelig beslutning, laves en 
belysning af de samlede økonomiske konsekvenser, set ud fra en helhedsbetragtning af området. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Høring Kvalitetskatalog 2016 – SEL §§ 83 og 86  
 
Sagsfremstilling 
På baggrund af Socialudvalgets beslutning den 19. august 2015 hvor et 
videre arbejde med Kvalitetskataloget blev godkendt, har Center for Social- 
og Sundhedsmyndighed (CSSM) revideret form og indhold af 
Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandarder i henhold til det politisk 
fastsatte serviceniveau. 
 
For at gøre kataloget så borger og brugerrettet som muligt besluttede 
Socialudvalget at inddrage repræsentanter fra Ældrerådet og 
Handicaprådet i udarbejdelsen af det nye kvalitetskatalog. På denne 
baggrund blev der nedsat en redaktionsgruppe bestående af flg.: Ældreråd, 
Handicapråd, Center for Sundhed og Pleje samt Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed.  
 
Der er ved denne proces kommet gode input, og en generel opkvalificering 
af materialet. 
 
Dette er sket i lyset af de politiske vedtagne strategier vedr. 
selvhjulpenhed, brug af borgerens netværk, Bedre Brug af Hjælpemidler 
samt velfærdsteknologi. 
 
I dette perspektiv er der udarbejdet et nyt kvalitetskatalog for 2016 for flg. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/ 
 Forvaltning:  
 Sbh:  
 Besl. komp:  
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områder: 
 

• Personlig Pleje 
• Praktisk Hjælp 
• Madservice 
• Vedligeholdelsestræning 
• Genoptræning 

 
Opbygningen af kataloget er, at der er udarbejdet en generel information, 
der indeholder de emner som alle de specifikke områder har tilfælles. 
Eksempelvis visioner og målsætninger, leverandørens forpligtelser, 
borgerens forpligtelser samt klagevejledning.  
 
Derudover er der udformet specifikke dokumenter for hvert af de nævnte 
områder, hvor det enkelte område beskrives mere detaljeret i forhold til, 
hvor borgeren kan få hjælp og støtte.    
 
Resultatet af arbejdet er vedlagt som bilag til denne sag. 
 
Sagen sendes til hørring i Ældreråd og Handicapråd.   
 
Indstilling 
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller Kvalitetskataloget for 2016 på de 
nævnte områder til Socialudvalgets drøftelse og beslutning. 

 
 
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
 
Ældrerådets høringssvar: 
Ældrerådet foreslår, at der i ”Kvalitetsstandard for Madservice – Borgere i 
eget hjem eller ældrebolig” indføres en passus om småtspisende borgere, 
med henvisning til at få hjælp og vejledning fra den kostfaglige konsulent. 
 
Ældrerådet foreslår endvidere, at der laves en kvalitetsstandard på ”Mad i 
LeveBo”, når den kommende undersøgelse af området er gennemført. 
Ældrerådet har ingen yderligere bemærkninger til sagen. 
 
 
   

   

6. Embedslægetilsyn i plejeboliger 

 
Sagsfremstilling 
Embedslægetilsynet har besøgt Lindevej i Skagen den 12. november 
2015 samt Ankermedet den 13. november 2015. Rapporterne fra tilsynene 
er sendt til orientering i Ældrerådet. 
 

 
 Åben sag 
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Bilag:  
Tilsynsrapport 2015, Ældre Lindevej 
Tilsynsrapport 2015, Ældre Ankemedet 
  

 
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Ældrerådet havde ingen bemærkninger til rapporterne 

 
 
 

  

   

7. Orientering fra møde i Kontaktpersonordningen 
mellem Ældrerådet og kommunens plejecentre 

 
Sagsfremstilling 
Orientering fra afholdte møder. 
  

 
 
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Punktet udsættes til næste møde. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/ 
 Forvaltning: LS 
 Sbh: girv 
 Besl. komp: ÆR 

 
 

8. 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 Ælderådet den 14-12-2015 
Punktet udsættes til næste møde. 
 
 

 

 
 Åben sag 
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9. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 
Sagsfremstilling 
Information fra: 
  

-       Formanden 
-       Medlemmer 
-       Øvrige meddelelser 
  
  
  

Information fra formanden: 
  
Privat hjemmeplejefirma lukket 
Hjemmeplejefirmaet IMS Service, der har haft kontrakt med Frederikshavn 
Kommune om at levere hjemmehjælp til borgere i eget hjem, er gået 
konkurs. De berørte borgere er kontaktet og orienteret om deres mulighed 
for frit leverandørvalg. Den kommunale hjemmepleje har sikret borgerne 
hjælp i overgangsperioden. 
  
  
  
Mailservice 10/2015 Danske Ældreråd: 
 
Finanslov 2016  
Aftale om Finanslov 2016 er vedtaget den 19-11-2015. Aftalen indeholder 
løft af sundheds- og ældreområdet, herunder bl.a.: 

• ”Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på 
nedbringelse af overbelægning” med 320 mio. kr. i 2016 og 300 
mio. kr. årligt fra 2017,  

• ”En værdig ældrepleje”, hvor der afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016 
til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en 
Værdighedspolitik i kommunerne. 

 
 
Konferencerapport fra ældrepolitisk konference 16-11-2015 
Med temaet ”Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje” satte man 
fokus på emner som: 

• Etiske dilemmaer ved demenssygdom 
• Hvordan forholder vi os til en fremtid, hvor flere mennesker 

diagnosticeres med en demenssygdom? 
• Hvordan sikrer vi en god demenspleje trods knappe ressourcer? 
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Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
 
Formanden orienterede på mødet om: 
 
Henvendelse fra Røde Kors vedr. indsamlinger 
Røde Kors har forespurgt om Ældrerådet vil være koordinerende i forhold 
til indsamlinger i Frederikshavn Kommune.  Formanden har meddelt, at 
det ikke er en opgave, som Ælderådet kan påtage sig. 
 
Udviklingsprojekt på demensområdet 
Ældrerådet har erfaret, at man i Ålborg vil igangsætte et projekt med 
udvikling på demensområdet – kaldet Demensrum - der er et samarbejde 
mellem 6 byer. Måske kan man i Frederikshavn Kommune bruge dette til 
inspiration. Tages op under pkt. 12 med udvalgsformanden. 
 
Kontaktpersonordning med plejecentrene 
Ældrerådets formand foreslår, at det fremover er repræsentanten i 
kontaktpersonordningen, der tager kontakt til plejecenterleder, hvis der er 
ting, der skal følges op. Bliver der ”ude fra” taget kontakt til 
Ældrerådsformanden gives opgaven videre til kontaktpersonen.  
Ældrerådet orienterer om dette på de kommende møder i kontaktperson-
ordningen. 
 
GPS til demente 
Ældrerådet foreslår, at man anvender midler fra den ny ”Værdighedspulje” 
til at afprøve forskellige GPS-muligheder for demente. 
 
 

 
 
 

10. Årsrapport over Ældrerådets virke 

 
Sagsfremstilling 
Udkast til årsrapport drøftes. 
  
 
Indstilling 
Til godkendelse. 
  
 
Bilag: Ældrerådet Frederikshavn Kommune, Årsberetning 2015 - 
udsendes særskilt til Ældrerådets medlemmer. 
  
  
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Rapporten justeres i forhold til indkomne bemærkninger. 
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11. Næste møde 

 
Sagsfremstilling 
Næste ordinære møde i Ældrerådet er planlagt til mandag den 25. januar 
2016. Der er afsat mulighed for et ekstraordinært møde den 5. januar 
2016, i tilfælde af høringssager. 
 
 
Forslag til møderække for 2016: 
Mandag den 25. januar 
Mandag den 22. februar 
Tirsdag den 29. marts (mandag er det 2. påskedag) 
Mandag den 25. april 
Fredag den 20. maj  
Mandag den 27. juni 
 
Juli måned - intet møde 
 
Mandag den 8. august 
Mandag den 29. august 
Mandag den 26. september 
Mandag den 24. oktober 
Mandag den 28. november 
Mandag den 12. december 
 
  
 
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Møderække for 2016 blev godkendt. Næste møde holdes tirsdag den 5. 
januar 2016. 
 
 

 

 
 Åben sag 
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12. Drøftelse med socialudvalgsformanden om aktuelle 
emner. 

Uformel drøftelse af aktuelle sager. 
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