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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat fra møde i Seniorrådet mandag den 5. december 2022, kl. 10.00-12.30 

 

Sted: Rådhuset, Stengade 72, til gården 

 

Deltagere: Jens Kirkegaard, Jens-Ole Andersen, Jørgen Busch, Merete Haugaard, Mona Wester-

mann, Pernille Hermann, Henrik Malmgreen og Vibeke Engelsborg 

 

Bemærk: der er frokost efter mødet. 

 

Afbud: Jette Lützhøft 

 

Fraværende:  

 

Referent: Trine Alstrup 

 

Gæster: 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 

14. november 2022 

Mødet er afkortet en halv time på grund 

af efterfølgende julefrokost. Dagsorden 

og referat er godkendt. 

1. Høringer  

Kl. 10.00-10.45 

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og Sundhedsud-

valget bliver først publiceret tirsdag den 29. no-

vember 2022 (tidspunkt ubekendt). 

 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

 

Ny sundhedspolitik 

 

Bilag: (tidligere fremsendt pr. mail den 

23.11.2022) 

Høringsudkast ny sundhedspolitik 

Punkt – beslutning – høring  

Høringssvar 

Punkt 3:  Døgntakst til friplejehjem i 

2023 

22/539513                                            

                           

Seniorrådet har noteret sig døgntaksten 

til friplejehjem og taksten for sundheds-

lovsindsatser og har ingen bemærknin-

ger. 

Punkt 4: Godkendelse af kvalitets-

standarder på sundheds- og om-

sorgsområdet 2023 

21/16030 

Seniorrådet bifalder samlingen af kvali-

tetsstandarder i letlæste foldere, men 

budgetforligets stramninger giver os an-

ledning til at understrege, at alle ændrin-

ger i ydelser og services forudsætter en 

konkret, individuel vurdering. Afgørelsen 

skal begrundes over for borgeren, og der 

skal angives klagevejledning ifølge regler 

og praksis for god forvaltningsskik.  Det 

bør alt sammen stå i folderne. 

Rengøring til hjemmeboende og beboere 

på plejehjem skal desuden ske inden for 

rammerne af de nationale infektionshygi-

ejniske retningslinjer.  

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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Afgørelser om velfærdsteknologiske 

hjælpemidler skal ligeledes begrundes og 

anvise klageadgang, og tidsfristerne for 

sagsbehandling skal følge anbefalingerne 

fra Justitia og ombudsmandens retnings-

linjer.  

Hjælpemidlerne skal være tidssvarende 

og lette at bruge, så de sparer tid og be-

svær for både beboerne, medarbejderne 

og andre hjælpere. 

Punkt 5: Forslag om etablering af 

hospice – uopfordret udtalelse fra 

Seniorrådet 

22/668201 

Helsingør har mange flere ældre end an-

dre kommuner i regionen og bør tilgode-

ses med lokale tilbud. Det er meget be-

lastende for de pårørende, at vi i dag må 

indlægge vores gamle i Frederiksværk og 

Frederikssund i den sidste tid.  

Vi anbefaler derfor, at man på den givne 

foranledning undersøger mulighederne 

for hospice eller andre palliative plejetil-

bud, herunder finansiering via fonde, 

som det er sket andre steder i landet. 

Punkt 7: Madserviceordning til hjem-

meboende borgere og fremtidig le-

verandør af madservice 

19/16000 

Seniorrådet anbefaler, at man begræn-

ser udgifterne til madservice gennem ud-

bud – meget gerne på en måde, så ple-

jehjemmene også kan byde ind med le-

verancer i deres lokalområder.  

Punkt 8: Godkendelse af kriterier for 

til tilskud til frivilligt socialt arbejde 

via § 18-puljen 

22/667177 

Seniorrådet er imod, at det skal være en 

betingelse for at modtage støtte, at man 

er medlem af Frivilligcentret. 

Punkt 9:  Fremtidig finansiering af 

Specialuddannelse i borgernær sy-

gepleje 

20/9822 
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Seniorrådet bifalder, at pengene bliver 

på kontoen til efteruddannelse. Vi forud-

sætter, at der også er midler til efterud-

dannelse af sosu-assistenter og -hjæl-

pere. 

Punkt 11: Danmarkskortet – Anke-

styrelsens omgørelsesprocenter 

2021 

22/533111 

Seniorrådet bifalder det tydelige fald i 

Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i 

2021 i klagesager på det sociale område. 

Vi bakker op om en handlingsplan for at 

fastholde den positive udvikling, især 

fordi der må imødeses en stigning i an-

tallet af klagesager med de seneste be-

slutninger om serviceforringelser i hjem-

mehjælpen. 

2. Ny velfærdsteknologi/hjælpemidler til ældre 

v/Jørgen 

Kl. 10.45-11.00 

 

Byrådet har neddroslet den praktiske hjælp i form 

af rengøringen til de ældre i eget hjem og på pleje-

hjem. 

 

Seniorrådet vil gerne vide hvad kommunen har på 

hylderne af velfærdsteknologi og hjælpemid-

ler, som kan erstatte den manglende rengøring og 

hvor grænsen går for, hvad kommunen kan yde af 

teknologiske hjælpemiddelsløsninger. 

Center for Sundhed og Omsorg har ikke en medarbejder, som kan 

deltage under dette punkt, jævnfør mail af 21. november 2022 til for-

manden, men Trine Alstrup er referent på dette møde og vil være til 

rådighed. 

Jens Kirkegaard påpeger, at det også 

handler om, hvordan man feks. får hjælp 

til Mit ID.  

 

Jørgen henviser til en rapport han har 

sendt til Seniorrådet. Han stiller spørgs-

mål til hvor mange robotstøvsugere og 

robotgulvvaskere, der er i Helsingør 

Kommune.  

 

Seniorrådet ønsker, at man drøfter med 

kommunen, hvad der er på markedet af 

hjælpemidler. Rådet vil meget gerne in-

volveres og bidrage når der fremover 

skal drøfte velfærdsteknologi. 

 

Pernille booker et møde med Lemco for, 

at Seniorrådet kan høre mere om mulig-

heder hos dem. Rådet talte også om 

hvorvidt man skal besøge hjælpemiddel-

centralen.  

3. Profilering af Seniorrådet 

v/Pernille og Henrik 

Kl. 11.00-11.40 

 

Guiden, mail og site. 

Folder og forslag til hjemmeside er rigtig 

fint. Godkendes. 

  

Lanceringen bliver til januar 2023.  

4. Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd 

v/Jens-Ole 

Kl. 11.40-11.50 

 

Kære formænd i valgkreds 1, 3, 5, 7 og 9 

  

Der afholdes valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd 

i første kvartal 2023 i valgkreds 1, 3, 5, 7 og 9, jf. 

vedtægten. Der skal i hver valgkreds vælges ét 

bestyrelsesmedlem og én stedfortræder for to år.  

  

Pernille, Merete og Jens deltager.   

 

Ingen kandidater. 
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Valgene afholdes i forbindelse med Danske Ældre-

råds temadage den 28. februar til 8. marts 2023: 

  

 Valgkreds 5: Tirsdag den 28. februar 2023 

 Valgkreds 3: Onsdag den 1. marts 2023 

 Valgkreds 1: Torsdag den 2. marts 2023 

 Valgkreds 9: Tirsdag den 7. marts 2023 

 Valgkreds 7: Onsdag den 8. marts 2023  

 

Anmeldelse af kandidater 

Valgbare er medlemmer af ældre- og seniorråd i 

pågældende valgkreds. Kandidater indstilles af et 

eller flere råd i pågældende valgkreds. Hvert råd 

kan højst indstille to kandidater, én kandidat til be-

styrelsen og én kandidat til stedfortræder. 

Bestyrelsesmedlemmer der genopstiller, indstilles 

på samme måde som øvrige kandidater. 

  

Frist for kandidatanmeldelser er mandag den 

16. januar 2023. Vedlagte skema til anmeldelse 

af kandidater udfyldes og sendes til info@aeldre-

raad.dk 

  

Spørgsmål 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har 

spørgsmål til valgafviklingen. Se kontaktoplysnin-

ger nedenfor. 

  

Der er vedlagt en oversigt over rådenes valgkredse 

og antal stemmer (antal stemmer opdateres primo 

februar 2023, når vi fra Danmarks Statistik kan få 

opgjort antal +60-årige i kommunerne pr. 1. ja-

nuar 2023).  

  

Med venlig hilsen 

  

Marianne Lundsgaard 

Seniorkonsulent 

Telefon: 38 77 01 65 | Mobil: 20 49 93 19 | Mail: 

ML@aeldreraad.dk 

 

Bilag:  

Skema til kandidatanmeldelse bestyrelsesvalg 

Antal stemmeberettigede repræsentanter 2022 

 

4. Orientering fra Seniorrådsmedlemmerne, her-

under fra arbejdsgrupper m.v. 

Kl. 11.50-12.00 

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget - alle 

 Omsorgs- og Sundhedsudvalget - alle 

 Social- og Beskæftigelsesudvalget – Vibeke og 

Jette 

 Børne- og Uddannelsesudvalget - Jette 

 Idræts- og Fritidsudvalget – Jørgen og Henrik 

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

gen 

 Kultur- og Turismeudvalget - Jens og Merete 

Jens orienterede om en privat sag, som 

han har haft med hjemmeplejen, og et 

brev blev fremvist. 

 

Dette anliggende burde være behandlet 

under pkt. 10: Eventuelt. Formanden var 

ikke opmærksom. 

 

Jens har en kontakt til en distriktsleder i 

hjemmeplejen som gerne vil komme og 

fortælle om tiltag i hjemmeplejen. Det 

overvejes i rådet om de skal takke ja. 

 

mailto:info@aeldreraad.dk
mailto:info@aeldreraad.dk
mailto:ML@aeldreraad.dk


 

5 

 

 Klima- og Bæredygtighedsudvalget – Jørgen og 

Henrik 

 Nordgruppen – Pernille, Vibeke og Jørgen 

 Regionsældrerådet – Jens-Ole og Pernille 

 Tilgængelighedsrådet – Mona og Pernille 

 Danske Ældreråd – Jens-Ole, Pernille og Merete 

 Kostrådet – Jette og Vibeke 

Pernille er næsten færdig med dokumen-

tationen af toiletter i kommunen. 

 

Tilgængelighedsgruppen skal besøge 

sundhedshuset den 14. december.  

 

Seniorrådet har haft møde med boliggår-

den. De har gang i mange ting og de har 

opfordret Seniorrådet til at holde øje 

med lokalplanen.  

5. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 11. april 2023.  

Kl. 12.00-12.05 

Udsættes. 

6. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og Sundhedsudval-

get samt centerchef for Center for Sundhed 

og Omsorg den 27. februar 2023 

Kl. 12.05-12.10 

Udsættes. 

7. Økonomi 

Kl. 12.10-12.15 

v/Merete 

 

Der er pt. 35.419 kr. på rådets konto. 

8. Opfølgning på igangværende sager 

Kl. 12.15-12.20 

Ingen. 

9. Meddelelser 

Kl. 12.20-12.25 

 

Ingen. 

10. Evt. 

Kl. 12.25-12.30 

 

Intet. 

11. Punkter til kommende møder 

 

Listen gennemgås på førstkommende møde i 

2023. 

 Midler afsat til ældreomsorg i kom-

munerne 

 Borgerrådgiver inviteres. 

 Besøg Lemco – privat hjælpemiddel-

firma på Fabriksvej, Helsingør.  

 Forskellen på en bestyrelsen og et 

pårørenderåd i forhold til pkt. 4 i 

værdighedspolitikken 

 Orientering om indsats i forbindelse 

med sygefravær i Center for Sundhed 

og Omsorg (februar 2023). 

 Social samvær i Espergærde 

 Hjemmeplejen 

 Evaluering af besøg på plejehjem (fe-

bruar 2023) 

 

Mødet slut: 12.30  
 
 


