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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet mandag den 8. februar 2021, kl. 10.00-13.00 

 

Sted: Skype 

 

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

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

 

Afbud:  

 

Fraværende: Bjarne Rodenkam Jørgensen 

 

Referent: Mona Westermann 

 

Gæst:  

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 30. november 2020 

Godkendt 

1. Høringer  

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget bliver først publiceret den 

2. februar 2021 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Seniorrådet ønsker at afgive høring til følgende 

sager: 

 

Høringssvar 

Dagsordenpunkt 05: Beslutning: politik 

for tilsyn på sundheds-og ældreområdet 

(sagsnr.: 18/18963) 

Seniorrådets udtalelse: 

Seniorrådet tilslutter sig forslaget fra Center 

for Omsorg og Sundhed om justeringer i 

Politik for tilsyn 2021. Vi er enige i, at 

tilsynet i højere grad fokuserer på 

hverdagssituationer for borgere med 

demens. Vi mener, at det er meget vigtigt, at 

tilsynet observerer og analyserer såvel de 

dementes individuelle reaktioner i dialogen 

mellem medarbejdere i 

hjemmeplejen/plejehjem som 

medarbejdernes reaktioner over for de 

demente. Et øget fokus på 

hverdagssituationer for borgere med demens 

vil efter vores opfattelse bidrage til en 

kvalitetsudvikling af den læringsproces, som 

er tilsynets formål og ideelt set resultere i en 

forøget livskvalitet for den demente borger. 

Seniorrådet er også enige i, at et tilsyn med 

leverancer til borgere der har mad-, indkøbs- 

og tøjvaskeordninger er vigtigt. Vi har 

tidligere ved flere lejligheder understreget 

vores opfattelse af vigtigheden af kostens 

kvalitet, kostens ernæringsmæssige 

sammensætning, dens fysiske konsistens og 

ikke mindst den måde maden bliver 

præsenteret og serveret for borgeren. Her 

mener vi, at tilsynet kan bidrage til en 

læring, der kan få stor betydning for den 

enkelte borgers helbredstilstand og fysiske 

formåen. 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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Et vigtigt element i Politik for tilsyn 2021 er 

opfølgning efter tilsyn. Seniorrådet vil gerne 

orienteres om opfølgningen på 

tilsynsrapporterne fra såvel BDO 

kommunernes tilsyn og Styrelsen for 

Patientsikkerhed. Vi vil naturligvis også 

gerne have tilsendt rapporterne, så snart de 

er udarbejdet. 

Af sagsfremstillingen fremgår det, at 

Helsingør kommunes aftale med BDO 

kommunernes revision kan justeres, således 

at aftalen kommer til at omfatte ændringer i 

lovgivningen vedrørende tilsyn på 

ældreområdet, hvis nationale afprøvninger 

omkring tilsyn på ældreområdet skulle 

medføre ændringer i lovgivningen. 

Seniorrådet forstår af denne sagsfremstilling, 

at BDO kommunernes revision efter en ny 

tilbudsindhentning er valgt til at gennemføre 

tilsyn på området for perioden 2021 – 2023.  

 

Dagsordenpunkt 06: Orientering: tilsyn 

2020 (sagsnr.: 18/18963) 

Seniorrådets udtalelse:  

Lovpligtige kommunale tilsyn varetaget af 

BDO kommunernes revision på vegne af 

kommunen: 

BDO’s tilsyn er baseret på stikprøvemetoden. 

Der udtages normalt en stikprøve på 5 % af 

beboerne på plejehjem og borgerne på HRT 

og 25 borgere i hvert af den kommunale 

hjemmeplejes tre distrikter samt mellem 2 

og 10 borgere hos hver af de private 

leverandører af hjemmepleje.  

I 2020 har BDO udtaget 29 borgere på de 7 

plejehjem + HRT. Det svaret til en stikprøve 

op 5,5 %. I den kommunale hjemmepleje er 

der udtaget en stikprøve på 15 borgere i 

hhv. distrikt 1, 2 og 3 svarende til i alt 45 

borgere og en stikprøve% på 2,5 %. Det 

fremgår ikke hvor stort et antal borgere, der 

er udtaget i den private hjemmepleje. 

BDO’s metode: 

BDO’s metode er tobenet. Det ene ben er 

”den anerkendende og værdsættende 

tilgang”, der handler om at fokusere på og 

lade sig inspirere af dét, der virker på det 

enkelte tilbud. Det andet ben er er en 

”struktureret og stringent 

metodeanvendelse. Alle former for 

dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har 

udgangspunkt i gennemarbejdede og 

afprøvede skabeloner”. De anvendte metoder 

er ”henholdsvis kvalitative interviews, 

fokusgruppeinterviews, observation og 

gennemgang af dokumentation”. 

Seniorrådet vurderer, at pga. den anvendte 

metode er dele af tilsynets vurderinger 



 

3 

 

baseret på et skøn. Samtidig gør et mindre 

stikprøvemateriale i hvert fald for den 

kommunale hjemmeplejes vedkommende, 

tilsynets vurderinger mindre evidente end i 

2019, fordi tilfældigheder pga. det mindre 

stikprøvemateriale vil spille en større rolle for 

vurderingerne af den kommunale 

hjemmepleje i 2020-materialet. 

BDO’s vurderinger af hjemmeplejen: 

Ikke desto mindre kan Seniorrådet 

konstatere, at der ifølge BDO’s vurdering er 

en tilbagegang samlet set for de private 

leverandører af hjemmepleje. To af de tre 

private leverandører, der både leverer 

personlig pleje og praktisk hjælp er gået ét 

trin ned på BDO’s karakterskala fra 2019 til 

2020. 

På den kommunale hjemmeplejes område er 

det glædeligt, at Distrikt 3 ifølge BDO’s 

vurdering er ”sprunget” to trin op på 

karakterskalaen, fra 5 i 2019 til 3 i 2020. Det 

er Seniorrådet håb og forventning, at alle tre 

distrikter på grund af Center for Omsorg og 

Sundheds forsatte arbejde med kvaliteten får 

mindst karakteren 2 (”Godt og 

tilfredsstillende”) i 2021.  

Center for Omsorg og Sundheds 

udviklingsarbejde: 

I Center for Omsorg og Sundheds fortsatte 

udvikling af kvaliteten i den kommunale 

hjemmepleje peger Seniorrådet på to af 

vores kerneområder: medicinhåndteringen 

(herunder medicindispensering) og måltider 

og ernæring. For de private leverandørers 

vedkommende peger Seniorrådet på 

dokumentation og journalføring og 

medicinhåndtering (herunder 

medicindispensering), men også et område 

som instrukser og procedurer. 

BDO’s vurdering af plejehjem: 

På plejehjemsområdet konstaterer 

Seniorrådet en fremgang i BDO’s 

karaktergivning for plejehjemmet Strandhøj 

(fra karakteren 3 til karakteren 2) og for HRT 

(fra 3 til 2). Fire plejehjem og HRT har i 2020 

fået BDO-karakteren 2 (godt og 

tilfredsstillende) og det er Seniorrådets håb 

og forventning, at alle plejehjem og HRT i 

2021 får mindst karakteren 2. For at nå 

dette mål peger Seniorrådet på følgende 

udviklingsområder: medicinhåndtering og 

ernæring, men også området hygiejne bør 

med Covid-19 in mente få høj prioritet. 

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn og 

vurdering: 

Styrelsen for Patientsikkerhed har leveret et 

reaktivt sundhedsfagligt tilsyn med den 

kommunale hjemmeplejes tre distrikter og et 
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ældretilsyn i distrikt 3. Der foreligger endnu 

ikke tilsynsrapporter for distrikt 1 og 2. 

Styrelsen for patientsikkerhed fandt i det 

sundhedsfaglige tilsyn i distrikt 3 et forhold i 

forbindelse med medicinhåndtering og i 

ældretilsynet i distrikt 3 et forhold i 

forbindelse med en medarbejders manglende 

anvendelse af faglig metode. Begge fund 

resulterede i henstilling fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed. 

Konklusion: 

Seniorrådets kortfattede konklusion ved 

gennemlæsning af tilsynsrapporterne og 

sagsfremstillingerne i dagsordenpunkterne 

 Borgernes tilfredshed med 

medarbejderne er på et godt og 

tilfredsstillende niveau (Helsingør 

kommunes hjemmepleje og 

sygepleje). 

 For de private leverandører af 

hjemmeplejen er der i BDO’s 

vurdering en tilbagegang for to 

leverandører fra karakteren 1 til 

karakteren 2 og for én leverandør en 

tilbagegang fra karakteren 2 til 

karakteren 3. Fem af leverandørerne 

har fået karakteren 2 (godt og 

tilfredsstillende) og to leverandører 

har fået karakteren 3 (nogenlunde 

tilfredsstillende). Seniorrådet vurderer 

det som et tilfredsstillende resultat, 

men der bør arbejdes på, at alle 

leverandører får mindst karakteren 2 

(godt og tilfredsstillende) i 2021. 

 For den kommunale hjemmepleje er 

der i BDO’s vurdering fremgang i 

distrikt 2 og distrikt 3 fra henholdsvis 

karakteren 4 til karakteren 2 og fra 

karakteren 5 til karakteren 3. Distrikt 

1 har uændret fået karakteren 3 

(nogenlunde tilfredsstillende). BDO 

peger på, at fremgangen for distrikt 2 

og 3 blandt andet skyldes, at der nu 

findes mere struktur og konsekvens i 

arbejdet. Seniorrådet håber og 

forventer, at alle distrikterne får 

karakteren 2 (godt og 

tilfredsstillende) i 2021 pga. løftet i 

kvalitetsarbejdet. 

 For plejehjemmene er der i BDO’s 

vurdering fremgang for Strandhøj fra 

karakteren 3 til karakteren 2 (godt og 
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tilfredsstillende). Det samme er 

tilfældet for HRT. Birkebo har 

tilbagegang fra karakteren 2 til 

karakteren 3 (Nogenlunde 

tilfredsstillende). Øvrige plejehjem 

uændret. Fem plejehjem får 

karakteren 2 (godt og 

tilfredsstillende) og tre plejehjem får 

karakteren 3 (nogenlunde 

tilfredsstillende).  Seniorrådet håber 

og forventer, at alle plejehjemmene i 

2021 får karakteren 2 (godt og 

tilfredsstillende). 

 Styrelsen for Patientsikkerhed har i 

hjemmeplejen i distrikt 3 ophævet 

tidligere påbud (2019) i det 

sundhedsfaglige tilsyn og i 

ældretilsynet. Det glæder Seniorrådet 

at Styrelsen for Patientsikkerhed i 

oktober 2020 fandt en tydelig 

forbedring af patientsikkerheden. 

Tilsynet fandt i 2020 kun ”mindre 

problemer for den fornødne kvalitet”. 

Seniorrådet opfordrer til, at der forsat 

arbejdes med en kvalitetsudvikling af 

medicinhåndteringen. 

 Seniorrådet kunne ønske sig en dialog 

med BDO om den metode, som BDO 

anvender i sit tilsyn. Spørgsmål til 

metoden, som kortfattet er beskrevet 

ovenfor, og udtagning af stikprøver er 

spørgsmål som uundgåeligt dukker op 

ved gennemlæsning af 

tilsynsrapporterne og 

sagsfremstillingerne i 

dagsordenpunkterne. Spørgsmål som 

er vigtige for Seniorrådets vurdering 

af tilsynsrapporterne inkl. BDO’s 

anvendelse af ”karakterskalaen” og 

dermed Seniorrådets høringssvar. 

 

2. 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) 

 Økonomiudvalget (Carsten) 

 Udvalget har lavet midlertidige 

nedskæringer bla. på rengøring. 

 

By-, Plan- og Miljøudvalget (Anne) 

Udvalget har busplanerne på mødet d 

11/2 
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 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) 

 Kultur- og Turismeudvalget (Jens og 

Jeithi) 

Godt tiltag at der er nyansættelse på 

Flynderupgård 

 

3. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 13. april 2021.  

● Økonomiens rolle i den politiske proces 

med henblik på udvalgsarbejdet.  

● Valg til Seniorråd. Afholdes sammen sted 

og tid, som til kommunevalget i 

november 2021  

4. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget samt centerchef for 

Center for Sundhed og Omsorg den 1. juni 

2021. 

● Dosedispensering af medicin til borgere.  

● Prisliste oversigt på plejehjemsboliger.  

● Orientering om Alzheimer i Helsingør 

Kommune. 

 

5. Økonomi 

v/Knud 

Årsregnskab er fremsendt til Seniorrådets 

medlemmer. Taget til efterretning. 

Fremsendes til Lene. 

Der er tilgået Seniorrådet 111.000 kr 

6. IT  

7. Meddelelser 

 

Tilmeldinger til kursus skal aftales med Knud 

vedr. betaling 

Ældresagens håndbog kan bestilles via Knud 

 

8. Valg til Seniorråd 

v/Carsten 

Første møde er afholdt, dog uden rep. Fra 

Centret. Carsten har fremsendt mail til Ceter 

ofr Sundhed og Omsorg 

9. Evt.  

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 Kulturudvalget om 

fremtidens økonomi omkring frivillige og 

ældresegmentet.  

● Gennemgang af analyser på 

ældreområdet.  

● Status på pårørendeområdet, besøg af 

pårørenderådgiver – den 8. marts 2021.  

 

 

 

Mødet slut:10.55  
 


