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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet mandag den 16. maj 2022, kl. 10.00-13.00 

 

Sted: Rådhuset, Stengade 72, til gården 

 

Deltagere: Doris Dahl Hansen, Jens Kirkegaard, Jens-Ole Andersen, Jette Lützhøft, Jørgen Busch, 

Merete Haugaard, Mona Westermann, Pernille Hermann og Vibeke Engelsborg 

 

Afbud: Vibeke Engelsborg 

 

Fraværende:  

 

Referent: Mona Westermann 

 

Gæster: Kim Ekstrand og Inge Metha 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 4. april 2022 

 

1. Besøg af Kim Ekstrand 

Kl. 10.00-10.30 

v/Jørgen Busch 

Tandhygiejne hos ældre medborgere. 

Kim Ekstrand orienterede om problemer med 

ældretandplejen og omsorgstandplejen. 

Seniorrådet vil være i dialog med Omsorg- 

og Sundhedsudvalget vedr. muligheder for 

optimering af tandhygiejne for ældre borgere 

i Helsingør Kommune. Seniorrådet vil have 

emnet som fokuspunkt fremadrettet. 
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2. Høringer  

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget bliver først publiceret den 

10. maj 2022 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Seniorrådet ønsker at afgive høring til 

følgende sager: Punkt 3: Beslutning: 

Fremtidig placering af plejehjem 

Inge Metha inviteret 

Punkt 6: Beslutning: Årsregnskab 2021 

plejehjemmet Birkebo 

Punkt 9: Beslutning: Proces for ny 

sundhedspolitik 

Punkt 10: Beslutning: Anbefaling til fordeling 

af § 79midler 

 

 

Omsorgs- og Sundhedsudvalget: 

 

Pkt3.:Fremtid placering af Plejehjem 

Seniorrådet anbefaler placeringen ved 

Nørrevej i Snekkersten. Det skyldes især to 

forhold, som begge er betydningsfulde: 

- de fremragende trafikale forhold, som har 

stor betydning for pårørende, personale og 

naboer. Mange pårørende er selv ældre og 

måske også gangbesværede. 

- det vil være oplagt at genoplive den 

oprindelige samhørighed mellem 

plejehjemmet og boligerne i Poppelhaven. 

Dels kan de mere selvhjulpne ældre i 

Poppelhaven have gavn af plejehjemmets 

faciliteter, og dels ser vi muligheder for at 

udvikle øget kontinuitet i ældreplejen 

gennem et samarbejde mellem plejehjem og 

hjemmepleje, så en del af personalet 

arbejder begge steder. 

 

Vi har drøftet forskellene mellem 

kommunale, selvejende og friplejehjem og 

nåede til enighed om, at det er godt at have 

alle typer i kommunen, så de kan inspirere 

hinanden inden for de politiske rammer. 

Målet må til enhver tid være at få de bedst 

mulige tilbud til så mange som muligt. 

 

Pkt.6.Årsregnskab 2021 Plejehjemmet 

Birkebo 

Seniorrådet har ingen bemærkninger til 

regnskabet. 

 

Pkt. 9 Proces for ny Sundhedspolitik 

Seniorrådet bifalder processen og vil meget 

gerne involveres fra start til slut. 

 

Pkt 10 Puljemidler 

Seniorrådet tager fordelingen til efterretning 

og glæder sig over, at der fortsat er støtte til 

mangfoldige aktiviteter, der understøtter et 

aktivt seniorliv og modvirker isolation og 

ensomhed. 

3. Udpegning af medlem til referencegruppe 

-  projekt ”Den gode plan” samt drøftelse 

af situationen i almindelighed på 

hjemmehjælpsområdet, blandt andet 

forårsaget af Helsingør Dagblads 

artikelserie SOS SOSU.” 

v/Jens-Ole 

 

Doris Dahl Hansen deltager 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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Hjemmeplejen er i gang med at etablere 

projektet ”Den gode plan”, som blandt andet 

omhandler bedre ruteplanlægning og mere 

kontinuitet for borgerne. Seniorrådet indbydes 

til at indgå i referencegruppen, så gruppen kan 

få borgernes/brugernes perspektiv. 

 

Gruppen foreslår Doris Dahl Hansen som 

deltager, da Doris selv er bruger af 

hjemmeplejen. 

 

Første møde er den 21. juni 2022, kl. 13.30-

15.00, Rådhuset, Det Røde Værelse. 

4. Drøftelse af samarbejdsform internt i 

Seniorrådet samt strategi vedrørende 

arrangement af offentlige møder 

v/Jens-Ole 

Punktet drøftet. 

Enighed i Seniorrådet om, at der er for 

mange punkter på dagsordenen.  

5. Drøftelse af høringsprocedure 

v/Jens-Ole 

Udsættes til næste møde 

6. Ny Seniorguide 

v/Jens-Ole 

Udsættes til næste møde 

7. Orientering fra Seniorrådsmedlemmerne, 

herunder fra arbejdsgrupper m.v. 

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget - alle 

 Omsorgs- og Sundhedsudvalget - alle 

 Social- og Beskæftigelsesudvalget - Vibeke 

 Børne- og Uddannelsesudvalget - Jette 

 Idræts- og Fritidsudvalget – Jørgen og 

Merete 

 By-, Plan- og Trafikudvalget – Pernille og 

Jørgen 

 Kultur- og Turismeudvalget - Jens og 

Merete 

 Klima- og Bæredygtighedsudvalget - 

Jørgen 

 Nordgruppen – Pernille, Vibeke og Jørgen 

 Regionsældrerådet – Jens-Ole og Pernille 

 Tilgængelighedsrådet – Mona og Doris 

 Danske Ældreråd – Jens-Ole, Pernille og 

Merete 

 Kostrådet – Jette og Vibeke 

 

8. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 13. september 

2022.  

Afventer 

9. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget samt centerchef for 

Center for Sundhed og Omsorg den 9. 

december 2022 

Afventer 

10. Økonomi, herunder abonnement på aviser 

v/Merete 

Udsættes til næste møde 

11. IT  

12. Meddelelser ”Nyt Fællesskab for enlige ældre” 

arrangement d. 24.maj i Frivilligcentret,  

afholdes af SeniorNET, Projektleder John 
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Pedersen fra Dansk Folkehjælp. Jette har 

tilmeldt sig  

13. Besøg af Dorthe Jørgensen fra Det 

Danske Madhus 

Kl. 12.30-13.00 

v/Jens-Ole og Jette 

Kostleverancer til Helsingør Kommunes 

medborgere. 

Dorthe kom med mad fra Det Danske 

Madhus – Frikadeller, rødkål, kartofler, sovs 

og citronfromage. 

Dorthe fortalte lidt om retterne, indhold, 

tilberedning og pris. 

Alle kan bestille hos Det Danske Madhus på 

deres hjemmeside.  

 

14. Evt.  

15. Punkter til kommende møder  

 Midler afsat til ældreomsorg i 

kommunerne 

 Borgerrådgiver inviteres  

 

 

Mødet slut: 13.45 

 
 


