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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet mandag den 6. december 2021, kl. 09.30-13.00 

 

Sted: Rådhuset, Stengade 72, til gården 

 

Deltagere: Anne Lassen, Bjarne Rodenkam Jørgensen, Carsten Lind Olsen, Jette Lützhøft, Jeithi 

Lilhammer-Karlsen, Jens Kirkegaard, Knud Rosted, Mona Westermann og Per Thordal 

 

Afbud: Jens Kirkegaard 

 

Fraværende:  

 

Referent: Mona Westermann 

 

Gæster: Elisabeth Fredskilde, Sofie Roma Holm og Lene Maria Nielsen (kl. 09.30) 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 29. november 2021 

Godkendt 

1. Evaluering af valg Seniorråd 

v/Carsten og Elisabeth 

Carsten og Elisabeth orienterede om 

valgudvalget og processen i valgperioden. 

Elisabeth fremsender en skriftlig redegørelse 

til seniorrådet 

2. Høringer  

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget bliver først publiceret den 

30. november 2021 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Seniorrådet ønsker at afgive høring til følgende 

sager: 

 

Høringssvar 
Punkt 3: Beslutning: kvalitetsstandarder på sundheds- 

og omsorgsområdet 2022 (sagsnr.: 21/3482) 

Seniorrådets udtalelse:   

Seniorrådet kan tilslutte sig Center for Sundhed og 

Omsorgs indstilling, at de tre nye ”borgervenlige” 

kvalitetsstandarder, der blev godkendt på Omsorgs- og 

Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2021, er 

normgivende mht. struktur og anvendt 

sprogformulering for fremtidige kvalitetsstandarder. Vi 

går også ind for, at delindsatsen ”Plejebolig” udgår af 

kvalitetsstandardarden ”Boligtilbud” og erstattes af en 

”borgervenlig” kvalitetsstandard med titlen ”Visitation 

til plejehjem”. 

Vi er i Seniorrådet fortsat af den opfattelse, at der er det 

samlede Byråd, der tegner kvalitetsstandarderne og ikke 

alene Omsorgs- og Sundhedsudvalget v/formanden.   

Hvad angår ”Kravspecifikation for visitation og levering 

af indsatser” er vi af den opfattelse, at den forlængelse 

af tidsfristerne for ikke-akutte henvendelser, som 

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, er af en 

uacceptabel størrelse. F.eks. foreslår Centeret, at ”For 

hjælpemidler ændres svarfristen for afgørelsen fra 6 til 

16 uger”. Da tidsfristen generelt, ifølge Centerets 

forslag, for aftale om en visitationssamtale generelt 

forlænges fra 5 til 10 dage, er konsekvensen for 

ansøgning af hjælpemidler, at tidsfristen for aftale om 

en visitationssamtale og svarfristen for afgørelsen 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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samlet forlænges med 257 %! Hertil kommer så efter 

Seniorrådets opfattelse et tidsrum, før leveringen af 

hjælpemidlet faktisk finder sted. Vi er i Seniorrådet 

selvsagt enig med Center for Sundhed og Omsorg i, at 

forslaget om at forlænge svarfristen ikke fjerner den 

grundlæggende årsag til den utilstrækkelige 

visitationskapacitet, som p.t. medfører at de aktuelle 

tidsfrister ikke kan overholdes. Løsningen på problemet 

med den utilstrækkelige visitationskapacitet må på 

længere sigt være en opnormering af 

visitationsindsatsen i Center for Omsorg og Sundhed. 

 

 

 

Omsorgs- og Sundhedsudvalget pk.10 

orientering om Seniorrådsvalget. Det oplyses 

at der er 126 blanke brevstemmer. Det er 

ikke brev stemmer, men 126 blanke digitale 

stemmer. 

3. Orientering fra Seniorrådsmedlemmerne, 

herunder fra arbejdsgrupper m.v. 

 

 Økonomiudvalget (Carsten) 

 Omsorgs- og Sundhedsudvalget (alle) 

 Social- og Beskæftigelsesudvalget (Jette og 

Mona) 

 Børne- og Uddannelsesudvalget (Mona) 

 Idræts- og Fritidsudvalget (Bjarne) 

 By-, Plan- og Miljøudvalget (Anne) 

 Kultur- og Turismeudvalget (Jens og Jeithi) 

 Nordgruppen (Carsten og Bjarne) 

 Regionsældrerådet (Carsten og Bjarne) 

 Tilgængelighedsrådet (Mona og Carsten) 

 Kostrådet (Anne) 

 Danske Ældreråd (Carsten, Bjarne og 

Knud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget – dato for næste 

fællesmøde er ikke aftalt  

 

5. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget samt centerchef for 

Center for Sundhed og Omsorg - dato for 

næste fællesmøde er ikke aftalt 

 

6. Økonomi 

v/Knud 

Af Seniorrådets budget betales pt kontingent 

til flg. foreninger 

Frivillige centret 

Dansk Ældreråd 

Regions Ældreråd 

7. IT  

8. Meddelelser 

 

 

9. Evt.  
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10. Punkter til kommende møder ● Brainstorming på hvad Seniorrådet kunne 

deltage i af arrangementer mv.  

● Besøg på de forskellige plejehjem  

● Besøg af formand for Social- og 

Beskæftigelsesudvalget – hvad der 

berører Seniorrådet i forhold til udvalgets 

område.  

● Fællesmøde med Handicaprådet  

● Invitation til Boliggården og den 

kommunale administration; Hvordan er 

situationen omkring boliger til seniorer?  

● Orientering fra Kultur- og 

Turismeudvalget om fremtidens økonomi 

omkring frivillige og ældresegmentet.  

● Gennemgang af analyser på 

ældreområdet.  

● Orientering om Alzheimer i Helsingør 

Kommune 

Mødet slut: 11.45 
 


