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Møde i Sundhedsudvalget og Omsorgsudvalget,  
den 9. april 2021 

 

REFERAT 
 
Møde i Sundhedsudvalget og Omsorgsudvalget 
Dato: Torsdag den 9. april kl. 10.00-15.00 
Sted: Teams 
 
Medlemmer af Omsorgsudvalget:  
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. 
 
Medlemmer af Sundhedsudvalget:  
Hanne Simonsen (formand), Lisbet Sølver (næstformand), Lise Helweg (næstformand), Anne 
Marie Bossen Aarøe, Elin Johansson, Henrik Høgh, Leif Andreasen, Margit Schrøder. 
 
Ekstern deltager:  
Specialkonsulent Fritze Helle Krag-Juel-Vind-Frijs fra Juridisk Afdeling i Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Hanne Simonsen og Leif Andreasen (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt, idet Lisbeth Sølver gjorde opmærksom på, at hun havde fremsendt 
et forslag til Ældrerådets forretningsorden. 
 

2. Valg af dirigent 
v/Hanne Simonsen og Leif Andreasen (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen blev valgt som dirigent. 
 

3. Godkendelse af sammenlægning af Sundhedsudvalget og Omsorgsudvalget 
samt forslag til kommissorium 

v/Hanne Simonsen og Leif Andreasen (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget godkender dagsorden.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget vælger dirigent.  
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BAGGRUND 
Formændene for Sundhedsudvalget og formændene for Omsorgsudvalget ønsker at 
sammenlægge de to udvalg, og der er forud for mødet sendt en skrivelse rundt til alle 
udvalgsmedlemmer med information om forslaget og baggrund for sammenlægningen.  
 
I skrivelsen lægges der bl.a. vægt på, at det har vist sig vanskeligt at finde en rimelig fordeling af 
opgaverne, da omsorg og sundhed ofte hænger tæt sammen og overlapper hinanden. Dertil 
kommer, at det stort set er de samme ældrerådsmedlemmer, der har valgt begge arbejdsområder. 
Derfor vil det også arbejdsmæssigt være en fordel at være i samme gruppe. Der lægges derudover 
op til, at Leif Andreasen og Hanne Simonsen fortsætter som formænd for det nye sammenlagte 
udvalg, hvilket også gælder for de tre næstformænd Margit Schrøder, Lise Helweg og Lisbeth 
Sølver. Der lægges op til at videreføre de allerede fastlagte mødedatoer, sådan at de kommende 
møder ligger den 6. maj og 4. juni kl. 10-15 med indlagt frokostpause.  
 
Såfremt der opnås enighed om sammenlægningen ønsker formændene, at udvalget under denne 
indstilling også behandler vedlagte forslag til kommissorium for Sundheds- og Omsorgsudvalget.  
 
Udvalgets beslutning forelægges Ældrerådets Forretningsudvalg den 14. april 2021 med henblik 
på endelig godkendelse på Ældrerådsmødet den 28. april 2021. 
 
BILAG 

• Info om sammenlægning af Sundhedsudvalget og Omsorgsudvalget  

• Forslag til kommissorie for Sundheds- og Omsorgsudvalget 
 
BESLUTNING 
Udvalgene godkendte at sammenlægge udvalgene til et fagudvalg, sådan at Ældrerådet 
fremadrettet har et Sundheds- og Omsorgsudvalg. 
 
Udvalget drøftede derudover kommissoriet, og det endelige udkast er vedlagt som bilag. 
 
Hanne Simonsen og Leif Andreasen ville fremlægge udvalgets beslutning for Forretningsudvalget 
med henblik på endelig godkendelse i Ældrerådet den 28. april 2021. 
 

4. Godkendelse af referater 
v/Hanne Simonsen og Leif Andreasen (beslutningspunkt) 
 

 
 
BESLUTNING 
Referaterne blev godkendt. 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget godkender sammenlægningen af de to udvalg.  

2. at udvalget behandler kommissoriet.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget godkender referat af udvalgsmøderne den 11. marts 2021.  
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5. Orientering fra det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg 
v/Hanne Simonsen og Leif Andreasen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Formanden orienterer om relevante sager fra det seneste møde i det politiske udvalg. 
Mødemateriale fra det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg: 
www.kk.dk/indhold/sundheds-og-omsorgsudvalgets-modemateriale 
 
Det er muligt for alle medlemmer at modtage nyhedsbreve med mødematerialet fra Sundheds- 
og Omsorgsudvalget pr. e-mail ved at tilmelde sig på linket her: www.kbenhavns-
kommune.clients.ubivox.com/forms/subscribe/list/15413/ 
 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede indstillingen vedrørende medlemsforslaget om oversigt over modtagne klager 
på ældreområdet. 
 
Michael Neumann orienterede udvalget om, at de besparelser der i marts var lagt op til med 
budgetbidraget, og som Ældrerådet var og er allermest imod, ikke er taget af bordet. Hertil 
orienterede Kirsten Nissen om, at formandskabet som bekendt har bedt om foretræde for det 
politiske udvalg på mødet den 22. april 2021, hvor udvalget skal 2. behandle budgetbidraget, og at 
rådets klare afsæt er, at rådet ikke ønsker besparelser på nogle af områderne. 
 

6. Høring af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens beretning for 
magtanvendelse 2019 (besøg kl. 11.00) 

v/Hanne Simonsen og Leif Andreasen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fremsendt magtanvendelsesberetningen for 2019 i 
høring i Ældrerådet. Beretningen redegør for antallet af de magtanvendelser, der blev foretaget af 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2019 over for demente og andre personer med en varig 
psykisk funktionsnedsættelse. 
 
Til baggrund fremgår det af serviceloven, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal følge 
udviklingen i brugen af magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret til brug 
for en vurdering af, om der er behov for opfølgning i forvaltningen på brugen af lovens 
bestemmelser. Til brug for denne vurdering skal derfor hvert år udarbejdes en beretning om 
registrerede magtindgreb samt indsatsen på magtanvendelsesområdet. Beretningen redegør for 
brugen af magtindgreb i 2019, og vil blive forelagt udvalget til drøftelse, og der i den 
sammenhæng tradition for, at beretningen forud for orientering af det politiske udvalg sendes i 
høring i Ældrerådet. 
 
På mødet deltager specialkonsulent Fritze Helle Krag-Juel-Vind-Frijs fra Juridisk Afdeling med 

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget behandler høringen.  
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henblik på generelt at orientere om beretningen og magtanvendelsesområdet samt svare på 
spørgsmål til beretningen i tidsrummet kl. 11.00-12.00. 
 
På mødet skal Omsorgsudvalget og Sundhedsudvalget derudover behandle høringen og 
udarbejde udkast til høringssvar med henblik på endelig godkendelse på mødet i Ældrerådet den 
28. april 2021. 
 
BILAG 

• Magtanvendelsesberetning for 2019 

• Københavns Ældreråds høringssvar vedrørende beretning 2018 om magtanvendelse og 
andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 

 
BESLUTNING 
Udvalget behandlede høringen. For nærmere henvises til udkastet til høringssvar. 
 

7. Orientering om relevante tilsyn 
v/Margit Schrøder (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På sidste møde i Omsorgsudvalget blev det besluttet at nedsætte en tilsynsgruppe samt tilføje et 
fast punkt til dagsordenen, hvor der lægges op til orientering om relevante tilsynsrapporter. 
 
BILAG 
Oplæg om ÆR arbejde med tilsyn 2021 v. Margit Schrøder 
 
BESLUTNING 
Margit Schrøder holdt et oplæg om Københavns Kommunes tilsyn på plejehjem, herunder 
orienterede Margit Schrøder særskilt om tilsynet på Rehabiliterings- og akutpleje – 
Bystævneparken, som har fået vurderingen ’alvorlige fejl og mangler med stor risiko for borgernes 
helbred og autonomi’, hvilket tilsynsgruppen over for forvaltningen naturligvis har reageret på. 
 
Margit Schrøder gjorde derudover opmærksom på, at de meget gerne ser, at de bliver en person 
mere i arbejdsgruppen for tilsyn, og Bjarne Jørgensen tilmeldte sig. 
 

8. Bemærkninger til Ældrerådets forretningsorden 
v/Hanne Simonsen og Leif Andreasen(beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets forretningsorden behandles på mødet i Ældrerådet den 28. april 2021. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter om der er bemærkninger til Ældrerådets forretningsorden.  
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Det er fastsat i § 6, stk. 4, i vedtægten for Københavns Ældreråd, at Ældrerådet selv fastsætter sin 
forretningsorden. Med hjemmel i denne vedtægtsbestemmelse vedtog det tidligere Ældreråd 
den 27. november 2019 vedhæftede forretningsorden. Det fremgår af forretningsordenens § 7, 
stk. 1, at ”Ændringer og tilføjelser til nærværende forretningsorden for afholdelse af møder i 
Ældrerådet kan vedtages af Ældrerådet med almindeligt stemmeflertal.” Forretningsordenen er 
en del af Ældrerådets arbejdsgrundlag – sammen med vedtægt, eventuelle kommissorier, 
mærkesager m.v. - og fungerer på den måde som en rettesnor for rådets arbejde. 
Forretningsordenen bør derfor på en hensigtsmæssig måde afspejle den struktur, 
arbejdstilrettelæggelse, beslutningsproces m.v., der gælder i Ældrerådet. Det er hensigtsmæssigt, 
at der er sådanne klare retningslinjer og rammer for Ældrerådets arbejde, og i forbindelse med at 
det nye Ældreråd tiltrådte blev den eksisterende forretningsorden også midlertidigt tiltrådt på 
møde i Ældrerådet den 27. januar 2021. Dette med henblik på at rådet arbejder videre med 
fastsættelse af en ny forretningsorden. 
 
Da forretningsordenen behandles på mødet i Ældrerådet i april, er der lagt op til, at  
udvalgene drøfter forretningsordenen i forhold til eventuelle ændringer og justeringer på møder i 
april med henblik på Forretningsudvalgets koordinering af de eventuelle forslag på møde den 14. 
april 2021.  
 
Vedlagt er til orientering den midlertidigt tiltrådte forretningsorden. 
 
BILAG 
Forretningsordenen godkendt den 27. november 2019 af det tidligere Ældreråd 
 
BESLUTNING 
Lisbeth Sølver havde forud for mødet sendt medlemmerne et forslag til ændringer til 
forretningsorden, som bl.a. omhandlede en præcisering af organiseringen af forretnings- og 
fagudvalg samt forslag til udtaleret. 
 
Det blev i udvalget besluttet, at formændene bærer Lisbeth Sølvers forslag videre til behandling i 
Forretningsudvalget forud for mødet i Ældrerådet den 28. april 2021. 
 
[Lisbeth Sølver har efterfølgende pr. e-mail af 12. april 2021 trukket forslaget tilbage]. 
 

9. Orientering om Aftale om overførselssagen 2020-2021 
v/Hanne Simonsen og Leif Andreasen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet modtog den 24. marts 2021 en orientering om, at partierne bag sidste års 
budgetaftale havde indgået aftale om overførselssagen 2020-2021. Overførselssagen handler om 
de penge, der blev ”til overs” fra budgettet sidste år, dvs. overskydende budgetmidler partierne 
forhandler om - det er fx mindre forbrug og indtægter fra salg af ejendomme. I år var der 709 
millioner kr. i puljen. 
 
Udsnit fra overførselssagen med fokus på ældre 
Overførselssagen har overskriften ”København klar til genåbning” og Covid-19’s følgevirkninger 
har indflydelse i forhold til fordelingen af pengene. Nedenfor er nogle udsnit fra overførselssagen, 
som omfatter forhold for ældre og sundhed- og omsorgsområdet: 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
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SU03 COVID-19 – ældre- og sundhedspakke  
Parterne er enige om at afsætte midler til at understøtte bedre trivsel og styrke både den fysiske og 
mentale sundhed for alle generationer i København som følge af COVID-19-pandemien. Parterne 
er enige om at afsætte midler til at give svært overvægtige børn fra Center for Børn og Unges 
Sundhed muligheden for at bevæge sig og få flere gode oplevelser i foreningerne både indendørs 
og udendørs i naturen, og samtidig skal flere unge fra ungdomsuddannelserne tilskyndes til at 
blive en del af det etablerede foreningsliv. Midlerne skal udmøntes inden for rammerne af aftalen 
om ”En verdensby i bevægelse”. 
 
Der afsættes:  

- 8,8 mio. kr. til mere valgfri klippekortstid for modtagere af hjemmehjælp – der bl.a. vil 
kunne anvendes til at genoptage sociale relationer, ekstra rengøring af hjemmet mv.  

- 2,0 mio. kr. til pulje til fælles aktiviteter og oplevelser for beboere på plejehjem med henblik 
på at styrke trivslen hos borgerne  

- 3,0 mio. kr. til mere 1:1-tid, der giver beboere på plejehjem mulighed for mere individuel 
tid med en medarbejder målrettes ældre, der får få besøg  

- 1,5 mio. kr. til individuelle psykologsamtaler med unge i psykisk mistrivsel – særligt 
målrettet psykiske belastninger, som er blevet forværret som følge af COVID-situationen  

- 0,7 mio. kr. til psykologsamtaler til ældre borgere i psykisk mistrivsel, så flere ældre, der 
oplever overbelastning, nedtrykthed, ængstelighed mv., får mulighed for individuelle 
samtaleforløb.  

- 1,0 mio. kr. til børn med overvægt og svær overvægt i Center for Børn og Unges Sundhed, 
der skal bevæge sig og få gode oplevelser med henblik på at hjælpe børnene til at blive en 
del af det eksisterende foreningsliv.  

- 1,0 mio. kr. til en pulje til foreninger med det formål at få flere unge bl.a. på 
ungdomsuddannelserne til at deltage aktivt i foreningslivet og bevæge sig mere 

 
SU05 Biodiversitet på SUF’s egne udearealer  
Parterne er enige om, at udearealerne i tilknytning til et af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
plejehjem skal opgraderes. Arbejdet med disse udearealer skal have særlig fokus  
på biodiversiteten.  
Der afsættes:  

- 1,5 mio. kr. på service i 2021 til opgradering af udearealerne på et udvalgt plejehjem samt 
evaluering af indsatsen.  

 
SU04 Profilplejehjem med fokus på natur og biodiversitet  
Parterne ønsker at styrke fællesskabet mellem plejehjemsbeboere med fælles interesser og 
samtidig understøtte biodiversiteten.  
Derfor er parterne enige om, at der skal etableres et profilplejehjem i kommunen med fokus på 
natur og biodiversitet.  
Der afsættes:  

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til etablering af profilplejehjem.  
 
SU12 Udvidelse af indsats til ensomme ældre LGBT+borgere  
Parterne er enige om at afsætte midler til at give en særlig støtte til kommunens ældre LGBT+ 
borgere.  
Der afsættes:  

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 til en udvidelse af indsatsen besøgsvenner. 
 
KF27 Øget adgang til byens idrætsfaciliteter, styrket værtskab i byens rum og adgang til flere 
kulturoplevelser i sommeren 2021  
På grund af nedlukningen i forbindelse med coronakrisen forventes det, at der vil skabes et øget 
pres på byens rum og faciliteter i takt med at restriktionerne lempes. Parterne er derfor enige om 
at afsætte midler til en række initiativer, der skal imødekomme københavnernes forventede øgede 
behov for at bruge byen. 
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Der afsættes:  
- 1,1 mio. kr. på service i 2021 til øget adgang til indendørs idrætsfaciliteter.  
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 til øget brug af udendørs idrætsfaciliteter.  
- 0,4 mio. kr. på service i 2021 til øget adgang til svømmehaller.  
- 0,9 mio. kr. på service i 2021 til natteværter.  
- 2,5 mio. kr. på service i 2021 til en musikaktivitetspulje. 

 
Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen i 
forbindelse med renovering af idrætstilbud i byen i videst muligt omfang skal tage hensyn til, at 
faciliteterne også kan anvendes hen over sommeren.  
 
ØK32 Borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Nyholm  
Parterne ser frem til den kommende fredningsproces for Nyholm og til offentliggørelsen af 
statens planer for området. Parterne ligger vægt på at den kommende helhedsplanlægning sker 
med inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle og med respekt for områdets særlige 
karakter, kulturarv og arkitektur. Nyholm skal åbnes for københavnere, med rekreative og kulturelle 
formål og samtidig ønsker partnerne at der arbejdes for at placere et plejehjem i området.  
 
SU06 Opgradering af grønne arealer i De Gamles By  
Parterne ønsker at opgradere udvalgte grønne arealer i De Gamles By med en større biodiversitet, 
ekstra grønne arealer og ved at styrke De Gamles By med nye grønne forbindelser mellem de 
eksisterende og nye funktioner.  
Der afsættes:  

- 3,1 mio. kr. på anlæg i 2021 til udvidelse af det grønne areal.  
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afledt drift. 

 
BILAG 
Aftale om overførselssagen 2020-2021  
www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/aftale_om_overfoerselssagen_2020-2021.pdf 
 
Faktaark overførselssagen 2020-2021 
www.kk.dk/sites/default/files/oekf_overfoerselssag_2021_faktaark.pdf 
 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 
 

10. Orientering om pårørende- og beboerråd 
v/Hanne Simonsen og Leif Andreasen (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget efterspurgte på sidste møde nærmere information om retningslinjerne for beboer- og 
pårørenderåd i Københavns Kommune. 
 
Det kan i den sammenhæng fremhæves, at bruger- og pårørenderådene på plejehjem blev indført 
som obligatoriske råd tilbage i 2001, hvor formålet var at skabe ”et forum for dialog mellem 
kommunen, brugerne og de pårørende”. Hjemlen var servicelovens §17, hvorefter 

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

2. at udvalget drøfter, hvordan beboer- og pårørendesamarbejdet bedst understøttes i 
Københavns Kommune.  
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kommunalbestyrelsen skulle fastsætte sammensætningen af bruger-pårørenderådet under 
hensyntagen til lokale forhold, dog sådan at brugere og pårørende udgør et flertal i rådet. 
Kommunalbestyrelsen skulle også i samarbejde med rådet fastsætte vedtægterne for dets arbejde, 
herunder valg af medlemmer, valgperiode, rådets arbejdsområde, kompetence. Rådet har ingen 
beslutningskompetence, men fungerer alene som et rådgivende organ. 
 
I forbindelse med en afbureaukratiseringsøvelse på det kommunale og regionale område (V) blev 
der i 2010 vedtaget et regelforenklingslovforslag om at det fremover skulle være frivilligt at oprette 
bruger-pårørende råd. Der var forinden lavet en undersøgelse, hvor kommuner skulle komme 
med forslag til regelforenkling, og her blev peget på, det i nogle kommuner er vanskeligt at finde 
et tilstrækkeligt antal brugere og pårørende, der ønsker at deltage i rådenes arbejde – der var også 
en anden undersøgelse med erfaringerne fra bruger-pårørenderådene, som pegede på den 
samme udfordring. 
 
Det fremgår af lovforslaget, at ”Regeringen finder at brugere og pårørendes medindflydelse på 
forholdene på plejehjemmene m.v. er vigtige. Men på baggrund af de hidtidige erfaringer med de 
obligatoriske bruger-pårørende råd foreslås det at ophæve forpligtelsen til at nedsætte bruger-
pårørende råd, således at det bliver op til en lokalpolitisk vurdering og prioritering, hvordan 
brugerpårørendeinddragelsen tilrettelægges lokalt i kommunen og på botilbuddene, herunder 
om der skal oprettes bruger-pårørende råd.” Med intentionen om ”at give større frihed til at 
tilrettelægge organiseringen af inddragelsen af beboerne og de pårørende på plejehjemmene 
m.v.”, blev servicelovens § 17 ophævet. 
 
Gældende regler  
Servicelovens § 16 indeholder følgende bestemmelse, der er hjemlen på området i dag:  
”§ 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for 
at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen 
fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan 
nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter 
denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.  
 
Det er fortsat et krav i lovgivningen, at plejehjem skal sikre brugerinddragelse, og hvordan den 
sikres, beslutter og tilrettelægger plejehjem i Københavns Kommune selv. Sundheds- og 
Omsorgsudvalget har dog vedtaget nogle minimumskriterier for beboerdemokrati i Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningen, og som er grundlaget for brugerinddragelse på plejehjemmene, og 
som er minimumskrav som alle plejehjem skal opfylde.  
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser i en pjece at ”Beboerdemokrati er beboere og 
pårørendes mulighed for at diskutere og øve indflydelse på hverdagen på plejecentret. 
Beboerdemokratiet er med til at sikre den enkelte indflydelse på det fælles liv, der leves i huset. 
Rammerne omkring beboerdemokratiet skal sikre, at beboere og pårørende har et kendt og 
tilgængeligt fora at øve indflydelse igennem. Beboerdemokrati handler om diskussionen af 
generelle temaer – ikke om, hvordan man samarbejder om plejen og indsatsen over for en enkelt 
borger. Med andre ord er der ikke her mulighed for at tale personsager eller personalesager. 
Beboerdemokrati handler om at skabe rum for at inddrage beboere og pårørende i diskussionen af 
det, der foregår på plejecentret.” 
 
Videre oplyses i pjecen minimumskriterierne for inddragelse i et beboerdemokrati er følgende:  

• plejehjem skal have en aktuel beskrivelse af, hvordan husets beboerdemokrati er 
tilrettelagt.  

• beskrivelsen af beboerdemokratiet skal fastlægge såvel rammerne for involveringen (dvs. 
hvilke møder og fora beboerne kan øve indflydelse gennem), som hvilke emner der 
drøftes.  

• både beboere og pårørende skal kunne involvere sig.  
• der som minimum skal være fora til at drøfte disse emner: – Generelle forhold omkring 
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hverdagens rutiner – Aktiviteter i hverdagen – Mad og måltider – Budget – 
Organisationsændringer – Ombygninger – Tilsyn – Brugertilfredshed.  

• der er udarbejdet en skriftlig procedure for, hvordan beboerdemokratiet bliver kendt 
blandt beboere, pårørende og medarbejdere, herunder hvordan nye beboere og 
pårørende får kendskab til rammerne for beboerdemokratiet.  

 
I september 2020 blev Ældrerådet præsenteret for en kortlægning af borger- og pårørenderåd i 
Københavns Kommune. Kortlægningen viste bl.a. at 46% af plejehjemmene i Københavns 
Kommune har fast borger- og pårørenderåd, og at 72% af plejehjemmene inddrager borgere i ad 
hoc paneler og referencegrupper. Derudover har 41% borgerrepræsentanter i eksisterende 
mødefore, hvilket fx kan omhandle afdelingsmøder, forbedringsteams, ledermøder, 
morgenmøder og ansættelsesamtaler. Derudover har man i hjemmeplejen fast halvårlige 
dialogmøder med borgere og pårørende, og ligeledes holdes der også systematiske dialog- og 
kaffemøder mellem forstander og beboere på plejehjem. 
 
Det kan derudover fremhæves, at Folketingets Social- og Ældreudvalg på møde den 22. april 2021 
skal 1. behandle et medlemsforslag om en folketingsbeslutning om plejehjemsbestyrelser og 
styrket bruger- og pårørendeinddragelse, som er stillet af Jane Heitmann (V), Martin Geertsen 
(V), Sophie Løhde (V), Ellen Trane Nørby (V), Karina Adsbøl (DF), Mette Thiesen (NB) og Henrik 
Dahl (LA). Parterne foreslår, at regeringen inden den 1. juli 2021 fremsætter et lovforslag om 
indførelse af obligatoriske plejehjemsbestyrelser på landets kommunale plejehjem. 
Plejehjemsbestyrelser skal kunne holde ledelsen ansvarlig og sikre indsigt i og indflydelse på de 
beslutninger, der har betydning for hverdagen på det enkelte plejehjem. Behandling af sagen kan 
følges på linket her: www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b120/index.htm 
 
BILAG 
Pjece vedrørende beboerdemokrati på plejehjem i Københavns Kommune  
Kortlægning af borger- og pårørenderåd & repræsentanter i SUF 
 
BESLUTNING 
Hanne Simonsen spurgte om der var nogle, der vil gå sammen i en arbejdsgruppe, som særskilt 
følger området og kommer med forslag til udvalget ift. det videre arbejde med området. Lone 
Skov Valentin Al Awssi og Lisbeth Sølver ønskede at deltage i en sådan arbejdsgruppe og komme 
med oplæg til næste udvalgsmøde. 
 
Lone Skov Valentin Al Awssi orienterede udvalget om, at nogle partier frygtede at 
medlemsforslaget vil øge bureaukrati på plejehjem. 
 
Kirsten Nissen orienterede om Danske Ældreråds holdning til pårørende- og beboerråd, som 
organisationen har været med til at sætte fokus på i forbindelse med ældretopmødet i 2020. 
Danske Ældreråd mener, at der er brug for et bedre og mere systematisk samarbejde med de 
pårørende, og anbefaler, at der indføres faste kontaktpersoner for alle beboere på plejehjem og 
deres pårørende. Desuden skal der ses på en nytænkning af de bruger- og pårørenderåd, som 
tidligere var obligatoriske på plejehjem. Det er vigtigt, at der på alle plejehjem er et forum, hvor 
ledelse, beboere, pårørende, medarbejdere og andre med viden og indsigt i ældreområdet kan 
mødes og drøfte trivsel, nye initiativer, bekymringer og forbedringer. Danske Ældreråds holdning 
står nærmere beskrevet på linket her under punktet ’Behov for bedre samarbejde med pårørende’ 
www.danske-aeldreraad.dk/aeldretopmoede-2020-her-er-danske-aeldreraads-anbefalinger/ 
 
Udvalget er enige om, at de gerne ser, at der sker en større og mere struktureret inddragelse og 
involvering af pårørende og beboere på plejehjem samt andre steder, og at der skal være nogle 
fastere rammer for inddragelse på plejehjem, og at vejen dertil kan ske på forskellige måder. 
 

11. Næste udvalgsmøde torsdag den 6. maj 2021 kl. 10-15 
v/Hanne Simonsen og Leif Andreasen (beslutningspunkt) 
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BESLUTNING 
I forhold til næste udvalgsmøde opfordrede Hanne Simonsen udvalgsmedlemmerne til at 
overveje, om der var særskilte arbejdsområder, som nogle ønskede at gå i dybden med og fx 
komme med indstillinger til udvalget om. 
 
Derudover blev det aftalt, at Lisbeth Sølver og Lone Skov Al Awssi byder ind ift. styrket pårørende- 
og beboerinddragelse på plejehjem. 
 

12. Eventuelt 
Der var intet at bemærke. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter dagsorden for næste udvalgsmøde.  


