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Møde i Omsorgsudvalget, den 22. februar 2021 

 

REFERAT 
 
Teams-møde i Omsorgsudvalget 
Dato: Mandag den 22. februar 2021 kl. 10.00-12.00 
 
Medlemmer: Leif Andreasen (formand), Margit Schrøder (næstformand), Anne Marie Bossen Aarøe, Bjarne Jørgensen, 
Eleonora Lewandowski, Hanne Simonsen, Kirsten Nissen, Lisbeth Sølver, Lise Helweg, Lone Skov Valentin Al Awssi, 
Margit Risnæs, Michael Neumann. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

  
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Valg af dirigent 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen blev valgt som dirigent. 
 

3. Godkendelse af møderække 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 12. februar 2021, at mødes hver anden måned torsdag formiddag og hver 
anden måned fredag formiddag, således at møderækken er følgende frem til sommeren: Mandag den 22. februar 
2021 kl. 10-12 Torsdag den 11. marts 2021 kl. 10-12 Fredag den 9. april 2021 kl. 10-12 Torsdag den 6. maj 2021 kl. 10-
12 Fredag den 4. juni 2021 kl. 10-122022. I vil modtage nærmere information herom snarest. 
 
Det bemærkes derudover, at hele Ældrerådet er inviteret til møde den 26. februar i tidsrummet kl. 13.30-16.10 og den 
2. marts om formiddagen omkring budget 2022 på sundheds- og omsorgsområdet. 
 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte møderækken.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget godkender dagsorden. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender møderækken. 
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4. Høring af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens årlige brugerundersøgelser (BRUS)  
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 10. februar 2021 sendt resultaterne af forvaltningens 
brugertilfredsundersøgelser for 2020 i høring i Ældrerådet. I 2020 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemført 
brugerundersøgelser på følgende seks områder, og rapporterne med de samlede resultater for hvert af de seks 
områder er vedhæfte denne e-mail.  
 

1. Hjemmepleje (inkl. en rapport for private hjemmeplejeleverandører)  
2. Aktivitetstilbud  
3. Center for Kræft og Sundhed  
4. Rehabiliteringscentre 
5. Genoptræning  
6. Visitation  

 
Derudover er foruden de seks rapporter vedlagt en rapport med resultater på tværs af områderne fra 2020.  
 
Udvalget har på udvalgsmødet den 12. februar 2021 haft et oplæg om årets resultater. Derudover besluttede udvalget 
på mødet, at følgende medlemmer har ansvaret for at nærlæse og komme med bemærkninger til følgende rapporter:  

• Kirsten Nissen kigger på rapporterne for hjemmepleje (inkl. en rapport for private hjemmeplejeleverandører) 
og Center for Kræft og Sundhed 

• Margit Schrøder kigger på rapporten for visitation  

• Lisbeth Sølver kigger på rapporterne for genoptræning og rehabilitering  

• Bjarne Jørgensen kigger på rapporten for hjemmepleje (inkl. en rapport for private 
hjemmeplejeleverandører)  

• Lone Skov Valentin Al Awssi kigger på rapporten for hjemmepleje inkl. en rapport for private 
hjemmeplejeleverandører)  

• Eleonora Lewandowski kigger på rapporten for aktivitetstilbud  

• Anne-Marie Aareø Bossen kigger på rapporten for rehabilitering. 
 
Bemærk at høringsperioden er den 10. februar til 10. marts 2021, og at Ældrerådet drøfter og godkender 
høringssvaret endeligt på møde i Ældrerådet den 24. februar 2021. 
 
BILAG 

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningens oplæg om BRUS-resultater 2020 

• BRUS-rapport med tværgående resultater BRUS-rapport vedr. Hjemmepleje (inkl. en rapport for private 
hjemmeplejeleverandører)  

• BRUS-rapport vedr. Aktivitetstilbud  

• BRUS-rapport vedr. Center for Kræft og Sundhed  

• BRUS-rapport vedr. Rehabiliteringscentre  

• BRUS-rapport vedr. Genoptræning BRUS-rapport vedr. Visitation  

• SUF BRUS tværgående rapport 

• Københavns Ældreråds høringssvar vedr. BRUS 2020 
 
BESLUTNING 

INDSTILLING 

1. at udvalget behandler høringen. 
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Udvalget behandlede høringen. 
 

5.  Kommissorium for Omsorgsudvalget 
v/formanden (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 12. februar 2021 at arbejde med kommissoriet fra 2020 samt at tilføje et 
punkt under udvalgets opgaver om at udvalget kommer med forslag til relevante indlæg på hjemmesiden efter hvert 
møde. Dette er vedlagt som bilag til punktet. Derudover blev det foreslået, at formændene for henholdsvis Omsorgs-, 
Sundheds- og Boligudvalget sammen kigger på fordelingen af områderne til sommer, hvilket der i Omsorgsudvalget 
var opbakning til. 
 
BILAG 
Udkast Omsorgsudvalgets kommissorie 2021. 
 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede kommissoriet og besluttede, at punktet kommer på et møde, hvor udvalget drøfter deres 
mærkesager i forbindelse med kommissoriet.  
 
Derudover bad udvalget om, at der på næste møde er en orientering med information om rammerne for pårørende- 
og beboerråd på plejehjem. 
 

6. Orientering fra det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg 
v/formanden (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Mødemateriale fra det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg:  
www.kk.dk/indhold/sundheds-og-omsorgsudvalgets-modemateriale 
 
BESLUTNING 
Der var ikke bemærkninger til punktet, idet der ikke har været afholdt et nyt udvalgsmøde i Sundheds- og 
Omsorgsudvalget siden Omsorgsudvalgets sidste møde. 
 

7.  Det gode udvalgsarbejde 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender udvalgets kommissorium. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter det gode udvalgsarbejde. 
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BESLUTNING 
Udvalget drøftede punktet med udgangspunkt i formanden og næstformandens forslag til ’det gode udvalgsarbejde’.  
 
Udvalget besluttede at følge op på udvalgets arbejde, når udvalget har været i gang i et års tid. Dette for at vende, 
hvad udvalget har opnået, hvordan man bør arbejde videre samt i hvilken retning, og hvordan udvalget generelt 
oplever, at det går, og om der er noget, som bør gribes an på en anden måde. 
 
BILAG 
Oplæg fra Omsorgsudvalgets formandskab. 
 

8. Næste udvalgsmøde torsdag den 11. marts 2021 kl. 10-12 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede bl.a. at behandle følgende på næste udvalgsmøde: 

• Udvalgets kommissorium og mærkesager 

• Orientering om rammerne for pårørende- og beboerråd på plejehjem  

• Opfølgning på budget 2022. 
 

9. Eventuelt 
Der var intet at bemærke.  
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter dagsorden for næste udvalgsmøde. 
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