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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet mandag den 7. februar 2022, kl. 10.00-13.00 

 

Sted: Rådhuset, Det Røde Værelse 

 

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: Trine Alstrup, Jeppe Buhl Rasmussen, Team Jura, Jess Gerrild Sørensen, IT, Tele og Inno-

vation 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 

14. januar 2022 

 

Godkendt 

1. Introduktion til Center for Sundhed og Om-

sorg 

Kl. 10.00-10.30 

v/Trine 

 

Trine Alstrup orienterede om Vision 2030 

for Helsingør Kommune og de fem sats-

ningsområder. Udviklingstendenser og 

udfordringer i Helsingør Kommune. 

2. Anvendelse af rådighedsbeløb for Seniorrå-

dets medlemmer 

v/Jeppe Buhl Rasmussen og Trine 

Kl. 10.30-11.00 

Seniorrådet ønsker en drøftelse og en afklaring af 

hvad rådighedsbeløbet, som udbetales til rådet, 

må anvendes til, herunder udbetaling af kvartals-

ydelse til rådets medlemmer. 

 

Der hersker forvirring om beløbet der til-

går Seniorrådet til Seniorrådes drift og 

virksomhed. Trine Alstrup vil vende til-

bage om det præcise beløb.  

Jeppe orienterede om at de 500,- kr pr 

kvartal er i orden at udbetale til medlem-

merne, hvis beløbet bruges til f.eks. 

Avisabon, telefonudgifter, kørsel/trans-

port og fortæring. Dog skal der være do-

kumentation for udgifterne. 

Jens-Ole, Merete og Trine finder ud af 

ovenstående og behandles på næste 

møde.  

3. IT-rådgivning (fast punkt) 

v/Jess Gerrild Sørensen 

Kl. 11.00-11.30 

 

Jess orienterede om forskellige mulighe-

der. Jens-Ole og Merete undersøger hos 

Jumbo Computer. Punktet tages op ved 

næste møde. 

4. Ændring i godkendt forretningsorden 

v/Jens-Ole 

Der foreslås følgende ændring i forretningsorde-

nen, som blev vedtaget på rådets konstituerede 

møde den 14. januar 2022: 

 

nyt punkt 1.2: 

 

 

Godkendt 
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Hvis der er stemmelighed ved valg af formand, 

næstformand eller kasserer foretages lodtrækning 

mellem de opstillede kandidater til de tre poster. 

 

 

 

Bilag: forretningsorden revideret februar 2022. 

 

 

 

 

5. Høringer  

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og Sundhedsud-

valget bliver først publiceret den 1. februar 2022 

(tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Seniorrådet ønsker at afgive høring til følgende sa-

ger: 

 

Høringssvar til Udbud og Indkøb 

vedr. urologiprodukter: Fremsendes til 

Lene inden den 18. feb. 

Rammeaftale og udbudsbetingelser 

for urologiprodukter 

Seniorrådet har bemærket, at Helsingør 

Kommune er langt den største aftager 

med over 400 brugere.  

Vi benytter anledningen til at påpege, at 

ekspeditionstiden hos kommunen gene-

relt kan være meget lang (seks uger er 

nævnt) for afregning til de borgere, der 

selv lægger ud for betaling for alterna-

tive produkter og behandlinger. Frit leve-

randørvalg er lovsikret og bør ikke være 

en så langvarig belastning af den enkelte 

borgers økonomi.  

 

Høringssvar Omsorg- og Sundheds-

udvalget: 

 

4: Økonomiske udfordringer på Om-

sorgs- og Sundhedsudvalgets bud-

getområder 2022 (orienteringssag) 

Corona-relaterede udgifter udgør 12,6 af 

den samlede budgetoverskridelse på 20 

millioner kroner på ældreområdet og er 

kun delvist dækket af kompensation fra 

staten. 

I Seniorrådet er vi uforstående over for, 

at kommunens andel i corona-finansie-

ringen tilsyneladende skal løftes i de 

særligt berørte fagudvalg. Netop på 

grund af corona er der ekstra behov for 

at indhente det forsømte på områder 

som skoler, sundhed, frivillige aktiviteter 

og ældrepleje.  

5: Businesscase for optimering af 

planlægning i hjemmeplejen 

Seniorrådet bakker op om enhver mål-

rettet indsats på dette vigtige område. Vi 

går ud fra som en selvfølge, at Hjemme-

plejens distrikter fortsat bliver direkte in-

volveret i hele processen for at sikre den 

lokale viden om de praktiske forhold – 

og gerne for at bane vej for en fremtid 

med selvstyrende teams. 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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Seniorrådet ønsker løbende orientering 

om fremdriften i projektet og vil have fo-

kus på hurtige og målbare resultater på 

blandt andet leveringsgraden og medar-

bejdertilfredsheden. 

6: Strategisk omstilling budget 2022 

– opfølgning  
Seniorrådet bifalder forslagene om va-

skehandsker og vasketøj, der ikke alene 

sparer penge, men også synes at blive 

en fordel for både personale og borgere. 

Vi forudsætter, at Hjemmeplejen kan 

skaffe den fornødne tid og bemanding til 

at lægge vasketøj på plads, uden at det 

går ud over anden omsorg for borgerne. 

Som punkt 3 under allerede vedtagne 

indsatser er nævnt ”Omorganisering af 

aktivitets- og dagcenterindsats”. Senior-

rådet ønsker at blive tæt involveret i 

overvejelserne på dette område, herun-

der planerne for, hvad der skal ske, når 

aftalen med Det danske Madhus udløber. 

7: Udmøntning af besparelser på fri-

villighedsområdet i budget 2022-

2025 

Seniorrådet beder om, at de sparede 

15.000 kroner fra Aktivitetsmessen over-

føres til foreningernes tilskudspulje, som 

også er ramt af store besparelser. 

Vi gør opmærksom på, at Aktivitetsmes-

sen har været et vigtigt samlingspunkt 

for pensionistforeningerne – og af stor 

betydning for mulighederne for at hverve 

nye medlemmer og frivillige. Det behov 

er dobbelt stort nu, hvor foreningslivet 

skal løbes i gang igen efter corona-ned-

lukningerne. 

 9: Udmøntningsplan for borgerret-

tet forebyggelse og sundheds-

fremme i 2022 

Seniorrådet ønsker øget fokus på at 

højne den fysiske og mentale sundhed 

blandt kommunens ældre. Genindførel-

sen af to årlige Sund aldring-møder fra 

2023 bør suppleres med nye initiativer, 

der kan rette op på kommunens meget 

dårlige scoring på alle sundhedspara-

metre blandt ældre. 

Vi bifalder også en særlig indsats mod 

stress i 2022 – især hvis man vil samle 

kræfterne omkring stress hos medarbej-

derne i kommunens egen hjemmepleje. 

 

Seniorrådet deltager meget gerne i ar-

bejdet med at revidere sundhedspolitik-

ken og sundhedsprofilen. 

 

 



 

4 

 

 

6. Midler afsat til ældreomsorg i kommunerne 

v/Jette 

Hvordan udmønter de afsatte midler til kommu-

nerne sig i Helsingør Kommune i forhold til, at der 

er foretaget rammebesparelser i 2022?  

 

Punktet udsættes til næste møde 

7.marts 

7. Kursusvirksomhed 

v/Mona 

Hvem har tilmeldt sig hvilke kurser? 

 

4. marts 2022 Ballerup, Merete, Jørgen, 

Pernille, Vibeke Kursus for nyevalgte til 

Seniorråd/Ældreråd 

8. Orientering fra Seniorrådsmedlemmerne, her-

under fra arbejdsgrupper m.v. 

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget - alle 

 Omsorgs- og Sundhedsudvalget - alle 

 Social- og Beskæftigelsesudvalget – Vibeke, 

Jette 

 Børne- og Uddannelsesudvalget - Jette 

 Idræts- og Fritidsudvalget – Jørgen og Merete 

 By-, Plan- og Trafikudvalget – Pernille og Jør-

gen 

 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 

 

 

Kostrådet har afholdt møde hvor Jette 

har deltaget. Det Danske Madhus vil 

gerne komme til et Seniorrådsmøde og 

orienterer om deres koncept.  

 

 

 

By- Plan og Trafik, Læserbrev ”Vi hol-

der øje med busserne” Sendes til ud-

valgsformanden for By- Plan og Trafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 5. april 2022.  

 Status Nødberedskabet i hjemmeple-

jen 

 Toiletforhold 

 Status busplaner 

 Brug af Konsulent bistand i Helsingør 

Kommune 

 Status Sundhedshuset 

10. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og Sundhedsudval-

get samt centerchef for Center for Sundhed 

og Omsorg den 25. februar 2022 

 

 Procedure for refusion af udlæg af 

behandling 

 Situationen vedrørende Hamlet og 

Madhuset 

11. Økonomi 

 

Formelle udfordringer  

12. Fremmødevalg 

v/Mona 

Hvor og hvem gør noget hvornår? 

 

 

 

Jens-Ole orienterer ved næste møde d 

7.marts 

12. Meddelelser 

v/Jens-Ole 

Svar på henvendelse om refusion for behandlingen 

Svar på henvendelse: 

Tak for din henvendelse vedr. refusion for behand-

linger. 

Det nyvalgte Seniorråd har gjort sig bekendt med 

Jens-Ole orienterede om svar de to hen-

vendelser der er kommet til Seniorrådet 

 

Sekretærbistand, Jens-Ole Marlene 

Harpsøe 
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din henvendelse, som er relevant, og Seniorrådet 

vil bruge oplysningen i sit videre arbejde. 

Håber du har fået din sag færdigbehandlet. 

 

Henvendelse til udvalgsformand Marlene Harpsøe 

om fremadrettet brug af Toldkammeret 

v/Jens 

 

Seniorfestival afholdes på Højskolen i 

Marielyst på Falster 27. og 28. juli 2022 

 

Hæfte ”Seniorguide” opdateres v/Jørgen 

 

 

13. Evt. 

 

Flere farmakonomer ansættes i Helsingør 

Kommune på plejehjemmene 

14. Punkter til kommende møder  

Pårørenderådgiver Helle Pedersen invite-

res til et Seniorrådsmøde 

 

Midler afsat til ældreomsorg i kommunen 

 

Fremmødevalg 

 

Hæfte Seniorguide” v/Jørgen 

 

Ny borgerrådgiver inviteres når denne 

ansættes. Ansøgningsfrist 23.feb. 2022 

 

Mødet slut: 13.35 
 


