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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet mandag den 7. juni 2021, kl. 10.00-13.00 

 

Sted: Rådhuset, Stengade 72, til gården 

 

Deltagere: Anne Lassen, Bjarne Rodenkam Jørgensen, Carsten Lind Olsen, Jette Lützhøft, Jens Kir-

kegaard, Knud Rosted, Mona Westermann og Per Thordal 

 

Afbud: Jeithi Lilhammer-Karlsen 

 

Fraværende: Knud Rosted fra kl.11.40 

 

Referent: Mona Westermann 

 

Gæster: Lene Bergstein, Charlotte Meiner Kam, Jakob Bovin, Elisabeth Fredskilde og Katrine Ros-

holt Bremholm 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 7. maj 2021 

 

1. Brugervenlige udgaver af kvalitetsstan-

darder på ældreområdet 

Kl. 10.00-11.00 

v/Lene Bergstein, Charlotte Meiner Kam og Ja-

kob Bovin 

 

Det er politisk besluttet, at der skal udformes 

nye og mere brugervenlige kvalitetsstandarder 

på området. 

 

Omsorgs- og Sundhedsudvalget har valgt føl-

gende tre kvalitetsstandarder, der til en start 

skal laves oplæg på i forhold til mere bruger-

venlige udgaver: 

 

a) Kvalitetsstandard Praktisk Hjælp og Støtte - 

Rengøring, 

b) Kvalitetsstandard Personlig Hjælp og Pleje - 

Plejepakker, 

c) Kvalitetsstandard Plejehjem, jf. vedhæftede 

bilag.  

 

Der er entreret med en ekstern konsulent til 

opgaven, som samme med en arbejdsgruppe 

bestående af leder og souschef af Forebyg-

gelse og Visitation, Lene Bergstein og Katrine 

Pfeiffer, to visitatorer og en konsulent fra se-

kretariatet skal udforme et oplæg til Omsorgs- 

og Sundhedsudvalget november 2021.  

 

For at sikre brugerinddragelse i processen og 

for at opnå mere brugervenlige kvalitetsstan-

darder er der brug for Seniorrådets input.  

 

Bilag: oplæg til drøftelse - eftersendes 

Lene Bergstein, Charlotte Meiner Kam og 

Jakob Bovin orienterede om kvalitetsstan-

darden, folder ”Praktisk hjælp og støtte”. 

Nuværende folder er dårligt trykt med blå 

skrift, dette skal ændres til mere læseven-

ligt. Oplægget drøftet. 
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2. Valg til Seniorråd 

Kl. 11.00-11.30 

v/Carsten, Katrine og Elisabeth 

 

Bilag: eftersendes 

Seniorrådets valgudvalg har afholdt møde 

den 26.maj de næste valgmøder afholdes 

24. juni. 20. august og 20.september. 

Seniorrådet er interesseret i fremmøde-

valg d 16.november. Stemmerne er 5 for 

og 2 imod, 2 manglede ved afstemningen 

dd. 

Økonomisk oversigt er udarbejdet og drøf-

tet. 

3. Budgetproces 2022-2025 

Kl. 11.30-12.00 

v/Katrine 

Katrine orienterede om ny budgetproce-

dure. Besparelserne kendes ikke endnu,  

ønsker/bemærkninger til budget skal 

fremsendes. 

4. Høringer  

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og Sund-

hedsudvalget bliver først publiceret den 1. juni 

2021 (evt. 2. juni 2021)(tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Dagsordenpunkt 02: Drøftelse: invitation til dialog 

fra Center-MED Sundhed og Omsorg (sagsnr.: 

20/38977)Seniorrådets udtalelse:  Seniorrådet støt-

ter Center for Sundhed og Omsorgs indstilling om, at 

Omsorgs- og Sundhedsudvalget sammen med Cen-

ter-MED Sundhed og Omsorg drøfter 1. muligheden 

for et temamøde i efteråret om budgetbeslutninger-

nes påvirkning i hverdagen og 2. Center-MED’s ønske 

om, at politikerne besøger arbejdspladserne og ser 

den ”virkelige” hverdag i forhold til hvordan kvali-

tetsstandarderne f.eks. anvendes i hverdagens plan-

lægning. 

Dagsordenpunkt 03: Orientering: Månedlig rappor-

tering på forventet regnskab inkl. budgetomplace-

ringer – april 2021 (sagsnr.: 21/15147)Seniorrådets 

udtalelse: Mer- eller mindreforbrug opgøres i kroner 

i forhold til budgettet. Budgettet består af antal 

ydelser gange pris = budgetbeløb. Der fokuseres på 

afvigelser fra budgettet, men uden forklaring på hvil-

ken af de to underliggende faktorer, der er afvigelser 

på. Det må være muligt at opgøre mer-/mindrefor-

brug i forhold til budgetterede antal ydelser eller i 

forhold til ændrede priser, hvilket vil give mere retvi-

sende forklaringer på afvigelser fra budgettet.  

Dagsordenpunkt 04: Orientering: plejeboligkapaci-

tet til budget 2022-2025 (sagsnr.: 21/7496) 

Seniorrådets udtalelse:  Seniorrådet støtter Center 

for Sundhed og Omsorgs anbefaling af, at Omsorgs- 

og Sundhedsudvalget ved kommende årlige budget-

forhandlinger påbegynder drøftelse af en fremtidig 

placering til etablering af nyt plejehjem i Helsingør 

Kommune. Center for Sundhed og Omsorg forventer 

med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra for-

året 2021, at der allerede fra og med 2024 vil være 

et underskud af plejeboliger stigende til 84 pleje-

hjemspladser i 2029. 

 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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Dagsordenpunkt 05: Beslutning: budgetforslag 

2022-2025 – Omsorgs- og Sundhedsudvalget 

(sagsnr.: 21/15985)Seniorrådets udtalelse:  1. Drifts-

korrektioner. 

Seniorrådet har følgende bemærkninger til Center 

for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og 

Ejendommes indstilling vedr. ”Strategisk Omstilling”: 

Vi er absolut ikke glade for den strategiske omstil-

ling, der på budgetområde 619 Omsorg og Ældre 

medfører en besparelse på 3,51 millioner kr. i bud-

getårene fra og med 2022 til og med 2025. Vi kan 

kun håbe på, at det frigjorte råderum prioriteres på 

ældre- og sundhedsområdet f.eks. til nedbringelse af 

ventetid på sagsbehandlingen på sundheds- og æld-

reområdet. 

Seniorrådet kan tilslutte sig Center for Sundhed og 

Omsorgs indstilling om ”Partnerskab om sammen-

hængende uddannelser (tillægsbevilling)”. Delta-

gelse i partnerskabet med f.eks. Københavns Profes-

sionshøjskole of Region Hovedstaden har det formål 

gennem et fælles system for evaluering af både 

skole- og praktikdelen af sosu-uddannelserne og sy-

geplejeuddannelsen at udvikle kvaliteten af uddan-

nelserne og dermed forbedre mulighederne for at 

rekruttere til uddannelserne og fastholde de stude-

rende. 

 

2. Nye driftsopgaver. Seniorrådet kan tilslutte sig 

Center for Sundhed og Omsorgs indstilling vedr. 

”Fastholdelse og rekruttering i ældreplejen”. Senior-

rådet har i tidligere høringssvar ønsket forslaget 

fremmet. Hvis forslaget bliver realiseret, ser vi frem 

til at følge effekten af fastholdelseskonsulentens 

virke målt på graden af fastholdelse af eleverne i ud-

dannelserne på sosu-området. 

Seniorrådet kan tilslutte sig Center for Sundhed og 

Omsorgs indstilling vedr. ”Bedre bemanding på æld-

reområdet i Helsingør Kommune – Hjemmeplejen, 

plejehjem og midlertidige pladser”. Indstillingen skal 

sikre de samme ressourcer og det samme serviceni-

veau på ældreområdet årligt fra og med 2022 og 

frem til og med 2025 som midlerne til bedre beman-

ding har givet mulighed for i perioden 2018-2021.  

Seniorrådet kan tilslutte sig Center for Sundhed og 

Omsorgs indstilling vedr. ”Nedbringelse af ventetid 

på sagsbehandlingen på sundheds- og ældreområ-
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det”. Seniorrådet prioriterer Gatekeeperrollen for vi-

sitationen og den nødvendige koordinering i det 

nære Sundhedsvæsen ved udskrivelsen til eget hjem 

– derfor hilses dette forslag om ansættelse af to ful-

tidsårsværk i visitationen velkommen. Seniorrådet 

har i tidligere høringssvar peget på, at budgetter på 

ældre- og sundhedsområdet bør reguleres i overens-

stemmelse med den demografiske udvikling. 

3. Nye anlægsopgaver. Seniorrådet kan tilslutte sig 

Center for Sundhed og Omsorgs indstilling vedr. 

”Styrket sundhedsfaglig dokumentation på Pleje-

hjem og HRT”. Seniorrådet anser det som en nød-

vendig forudsætning for den sundhedsfaglige doku-

mentation, at der er tilstrækkelig netværksdækning 

på plejehjemmene og HRT i kommunen. Seniorrådet 

mener endvidere, at hver medarbejder på en vagt 

skal have en computer/tablet til rådighed i hele vag-

tens længde. 

Dagsordenpunkt 07: Beslutning: årsregnskab 2020 

plejehjemmet Kristinehøj (sagsnr.: 21/14769) 

Seniorrådets udtalelse:  Seniorrådet tager Center for 

Sundhed og Omsorgs indstilling til efterretning. 

Dagsordenpunkt 09: Beslutning: borgerrettet sund-

hedsfremme – genåbning efter Covid-nedlukning 

(sagsnr.: 21/16394)Seniorrådets udtalelse: Seniorrå-

det tager Center for Sundhed og Omsorgs indstilling 

til efterretning. Vi bemærker, at de foreslåede tiltag 

er med særligt fokus på borgere med kronisk sygdom 

og skal bidrage til fysisk aktivitet og socialt samvær. 

 

5. 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) 

 

 

Kostrådet:Der er i april måned afholdt 

møde i frit-valgsudvalget med Rambøll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Ældreråd: Årsmøde den 16. juni i 

Odense 



 

5 

 

6. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 7. september 

2021.  

● Økonomiens rolle i den politiske proces 

med henblik på udvalgsarbejdet.  

● Valg til Seniorråd. Seniorrådet ønsker, 

at valget afholdes sammen sted og tid, 

som til kommunevalget i november 

2021 

● Orientering om ældreplejen 

7. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og Sundhedsud-

valget samt centerchef for Center for 

Sundhed og Omsorg den 23. november 

2021. 

● Orientering om Alzheimer i Helsingør 

Kommune 

8. Økonomi 

v/Knud 

 

9. IT  

10. Meddelelser 

 

Ældredag 1.oktober afholdes i Cima-Bio 

11. Evt.  

12. 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 Be-

skæftigelsesudvalget – hvad der berø-

rer Seniorrådet i forhold til udvalgets 

område.  

● Fællesmøde med Handicaprådet  

● Invitation til Boliggården og den kom-

munale administration; Hvordan er si-

tuationen omkring boliger til seniorer?  

● Orientering fra Kultur- og Turismeud-

valget om fremtidens økonomi om-

kring frivillige og ældresegmentet.  

● Gennemgang af analyser på ældreom-

rådet.  

 

 

Mødet slut: 13.00 
 


