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Ekstraordinært møde i Ældrerådet, den 4. juni 2021 

 

REFERAT 
 
Ekstraordinært møde i Ældrerådet 
Dato: Fredag den 4. juni 2021 kl. 10.00-11.30 
Sted: Nobelsalen, Edith Rodes Vej 4 B, Bygning V, 1. sal, 2200 Kbh. N (De Gamles By, ved 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bygning i Sjællandsgade). 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Oplæg og drøftelse vedrørende principper for fremtidens plejehjem v/afdelingsleder Per 

Christensen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
3. Eventuelt 

 
Ældrerådets medlemmer: 
Kirsten Nissen (formand), Pia Weise Pedersen (næstformand), Anders Lund, Anne Worning, 
Anne Marie Bossen Aarøe, Annette Thernøe, Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Bjarne Rueholm 
Jørgensen, Dorthe Pedersen, Eleonora Lewandowski, Elin Johansson, Hanne Simonsen, Henrik 
Høgh, Jesper Balle, Leif Andreasen, Lisbeth Sølver, Lise Helweg, Lone Skov Valentin Al Awssi, 
Margit Risnæs, Margit Schrøder, Merete Ganshorn, Michael, Neumann, Peder Blom og Ulla Morin. 
 
Afbud fra Arvin Storgaard, Peder Blom, Anders Lund, Annette Thernøe, Michael 
Neumann, Margit Schrøder og Dorthe Pedersen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

2. Oplæg og drøftelse vedrørende principper for fremtidens plejehjem 
v/afdelingsleder Per Christensen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen(orienterings- og 
drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget besluttede på møde den 12. maj 2021 at invitere afdelingsleder Per 
Christensen fra Boligsekretariatet i Sundheds- og Omsorgsudvalget til at deltage på et 
ekstraordinært møde i Ældrerådet fredag den 4. juni 2021. 
 
FORMÅL 
På mødet er der lagt op til en drøftelse af arbejdet med principper for fremtidens plejehjem.  
 
Det stående Sundheds- og Omsorgsudvalg har således haft temadrøftelser om fremtidens 
plejehjem, herunder principper for fremtidens plejehjem, og det er muligt at orientere sig herom 
via disse link: 
 
Møde den 11. februar 2021:  
www.kk.dk/node/14110/11022021/edoc-agenda/40669c59-bbb0-412e-9894- 
71d1ac8af257/3e7d5637-c001-4855-9f77-5a5074a2f40a 

 
Møde den 22. april 2021: 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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www.kk.dk/node/14110/22042021/edoc-agenda/109a4f17-991a-4713-a788- 5f9518a43e02/0c1d3811-
8125-45b1-aa61-1fa99e4f18a2  
 
Møde den 19.november 2020: 
www.kk.dk/node/14110/19112020/edoc-agenda/313f66da-fc97-46df-b3afd4385610434d/bb66fab0-
c796-418d-a84b-31b887b6b4e3  
 
Det bemærkes, at det stående Sundheds- og Omsorgsudvalg i 2013 vedtog ”10 principper for 
fremtidens plejeboliger”, der kan ses via dette link: 
www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27384756-39574671-1.pdf 

 
De 10 principper indeholder følgende elementer:  

• Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes  

• Beboernes forskellighed afspejles, og der skal gives plads til udfoldelse af individualitet  

• Den enkelte støttes i at holde sig fysisk, mentalt og socialt aktiv  

• Sanseoplevelser og nydelse integreres i hverdagslivet  

• Fællesskab og sociale relationer understøttes  

• Livet leves i integration med naboer og lokalsamfund  

• Almene ældrehensyn holdes for øje i forbindelse med indretningen  

• Boligens indretning tilpasses ændringer i behovet hos den enkelte beboer  

• Særlige målgruppers behov indtænkes  

• Medarbejdernes arbejdsvilkår prioriteres højt 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i forbindelse med de afholdte temadrøftelser oplistet 
yderligere tre mulige principper:  

• Forskellighed mellem plejehjem  

• Den gode arbejdsplads / det fysiske arbejdsmiljø  

• Hygiejne og pandemisikring 
 
Det fremgår af udvalgsindstillingen fra mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 11. februar 
2021, at principperne har været retningsgivende for den fysiske disponering og indretning af 
forvaltningens plejehjemsbyggerier, idet byggeri af plejehjem er et meget lovreguleret område, 
hvor lovgivningen med hensyn til fx økonomi, almenboliglov, bygningsreglement, 
tilgængelighed, brandsikring, boligsikringsregler mv. sætter relativt snævre rammer for 
nytænkning af disponering af nye plejehjem. 
 
FREMADRETTET PROCES I ÆLDRERÅDET 
På baggrund af forslag fra Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg besluttede 
Forretningsudvalget den 12. maj 2021 at lægge op til en proces, hvorefter der på møde i 
Ældrerådet den 23. juni 2021 foreslås nedsat en ad hoc arbejdsgruppe med henblik på 
udarbejdelse af principper for fremtidens plejehjem m.v. 
 
Som led i processen blev det aftalt, at fagudvalgene forinden mødet i Ældrerådet den 23. juni 
2021 indledningsvis drøfter og arbejder med ideer til vinklinger og perspektiver på fremtidens 
plejehjem sådan, at disse kan indgå i indstillingen til Ældrerådet. Der var enighed i 
Forretningsudvalget om, at ad hoc arbejdsgruppen mest hensigtsmæssigt består af max 6-7 
deltagere i alt.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet rådet besluttede, i samarbejde med Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningens Boligafdeling, at lave en række studiebesøg på nogle af 
plejehjemmene i kommunen. 
 

3. Eventuelt 
Der var intet at bemærke. 


