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Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget,  
Den 2. september 2021 
 

 

REFERAT 
 
Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Dato: Torsdag den 2. september 2021 kl. 10-15 
Sted: Festsalen, Edith Rodes Vej 4B st., bygning V, 2200 København N 
 
Medlemmer: 
Hanne Simonsen (formand) Leif Andreasen (formand), Lisbeth Sølver (næstformand), Lise 
Helweg (næstformand), Margit Schrøder (næstformand), Anne Marie Bossen Aarøe, Bjarne 
Jørgensen, Eleonora Lewandowski, Elin Johansson, Henrik Høgh, Kirsten Nissen, Lone Skov 
Valentin Al Awssi, Margit Risnæs, Michael Neumann. 
 
 Medlemmerne af Boligudvalget deltager i behandling af punkt 8 kl. 12.30 med henblik på fælles 
behandling af høring af principper for fremtidens plejehjem. Arne Bjørn Nielsen deltog under hele 
mødet. 
 
Afbud fra Leif Andreasen og Lone Skov Valentin Al Awssi. I forhold til behandling af 
dagsordenspunkt 8, som er et fællespunkt med Boligudvalget havde Arvin Storgaard, Annette 
Thernøe, Jesper Balle og Peder Blom afbud. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/Hanne Simonsen (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

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

 
BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen blev valgt som dirigent. 
 

3. Godkendelse af referat 
v/Hanne Simonsen (beslutningspunkt) 
 

 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsorden. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af udvalgsmøde den 5. august 2021. 
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BILAG 
Referat af møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 5. august 2021. 
 
BESLUTNING 
Referatet blev godkendt, men udvalget havde en drøftelse af besøg på plejehjem. 
 

4. Orientering fra det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg 
v/Lisbeth Sølver og Margit Schrøder (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget drøfter eventuelle 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 
 
BESLUTNING 
Margit Schrøder orienterede om udvalgets behandling af implementeringsplanen for Mad- og 
Måltidsstrategien. 
 
Margit Schrøder orienterede derudover om udvalgsindstillingen vedrørende overgangen mellem 
aktivitetscenter og plejehjem, som belyser virkninger ved at udvide borgernes mulighed for at 
beholde en plads på et aktivitetscenter efter indflytning i en plejebolig. 
 
Videre nævnte Margit Schrøder, at udvalget havde behandlet et medlemsforslag om de 
sundhedsgavnlige effekter af bordtennis for ældre og borgere diagnosticeret med parkinsons eller 
demens. Sundheds- og Omsorgsudvalget havde besluttet, at Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen skulle udarbejde et budgetnotat vedrørende øget anvendelse af 
bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med Parkinson eller demens i 
Københavns Kommune til forhandlingerne om budget 2022. 
 
Derudover nævnte Margit Schrøder, at udvalget havde behandlet et medlemsforslag om styrket 
tidlig opsporing af borgere med demens. Forslaget omhandler bl.a., at man kan gøre mere ift. 
etniske minoriteter og tidlig opsporing. Sundheds- og Omsorgsudvalget havde besluttet, at 
forvaltningen udarbejder et budgetforslag, som indgår i budgetforhandlingerne 2022. 
 
Videre nævnte Margit Schrøder, at udvalget havde fået en orientering om demografien for 2021 
samt Københavns Kommunes demografimodel, som gør at budgetterne på børne-, ældre- og 
handicapområdet hvert år tilpasses som følge af befolkningsudviklingen. 
 
Lisbeth Sølver nævnte den tidligere indstilling vedrørende klager på ældreområdet. Udvalget var 
fortsat interesseret i at se bilaget med den tematiserede klageoversigt, og besluttede i den 
sammenhæng at efterspørge et oplæg om, hvordan man arbejder med området. 
 

5. Nyt fra Regionsældreråd Hovedstaden 
v/Hanne Simonsen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

http://www.kk.dk/indhold/sundheds-og-omsorgsudvalgets-modemateriale
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BAGGRUND 
Der er i hver region af frivillighedens vej etableret et regionsældreråd, hvor repræsentanter fra 
regionens kommunale ældreråd samarbejder om temaer, som er relevante på det regionale plan. 
Regionerne har opgaver indenfor sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, 
erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø og kollektiv trafik. Især sundhedsområdet og 
trafikområdet har ældrerådenes interesse. Der findes ingen lovgivning om regionsældreråd.  
 
Der er årligt fire repræsentantskabsmøder i Regionsældreråd Hovedstaden, som foregår på 
Regionsgården i Hillerød. Derudover mødes medlemmerne af Forretningsudvalget i 
Regionsældrerådet også fire gange årligt for at planlægge repræsentantskabsmøderne. 
 
Der har været møde i Regionsældrerådets Forretningsudvalg den 31. maj 2021, og der er indkaldt 
til repræsentantskabsmøde den 13. september 2021. Indkaldelsen er vedlagt som bilag. 
 
BILAG 
Indkaldelse til Regionsældreråd Hovedstaden repræsentantskabsmøde. 
 
BESLUTNING 
Lise Helweg orienterede om, at Regionsældreråd Hovedstadens Forretningsudvalg havde drøftet 
regeringens aftale om sundhedsklynger. Derudover havde Forretningsudvalget drøftet, at Danske 
Ældreråd fx kunne sætte fokus på, at der skal være et forebyggelsesråd, som skal komme med et 
forebyggelsesprogram for ældre og bl.a. en handlingsplan for forebyggelse af faldulykker og 
knæskader. 
 
Derudover havde Forretningsudvalget drøftet, at der i sundhedsvæsenet bør være en større grad 
af ensretnings på tværs af regioner og kommuner. 
 
Hanne Simonsen orienterede derudover om repræsentantskabsmødet i Regionsældreråd 
Hovedstaden den 13. september 2021, hvor Bente Clausen fortæller om 
Patientinddragelsesudvalget og Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup deltager med henblik på at 
drøfte, hvordan Ældre Sagen og Ældre- og Seniorrådene kan samarbejde om at have fokus på bl.a. 
ensomme ældre, der har lidt under corona-nedlukningen. 
 
Kirsten Nissen foreslog, at man ikke inddrager kontingent i år nu, hvor Regionsældreråd 
Hovedstaden ikke har afholdt møder under Covid-19 og derfor bør have midler til at varetage 
møderne for 2021. 
 
Arne Bjørn Nielsen bad om at blive fast suppleant i Regionsældreråd Hovedstaden. 
 

6. Høring af tilsynspolitik og tilsynskoncept 2022 
v/Hanne Simonsen (beslutningspunkt) 
 

 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget behandler høringen. 
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BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 27. august 2021 sendt tilsynspolitik og 
tilsynskoncept for 2022 i høring i Ældrerådet. 
 
Af høringsbrevet fremgår det bl.a., at forvaltningen årligt reviderer tilsynspolitikken samt 
tilsynskonceptet for de lovpligtige uanmeldte kommunale tilsyn. Tilsynspolitikken beskriver 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens overordnede udmøntning af tilsynsforpligtelsen efter 
Servicelovens §§ 83, 83a og 86. Tilsynskonceptet er en konkretisering af tilsynspolitikken. Af 
tilsynskonceptet fremgår rammerne for de uanmeldte kommunale tilsyn. 
 
Tilsynspolitikken- og konceptet gælder for tilsynsåret 2022, som forventes at vare fra den 1. januar 
til den 31. december 2022. 
 
Udvalget bør på mødet udarbejde udkast til høringssvar, og Ældrerådet behandler høringen 
endeligt på møde den 29. september 2021. Bemærk høringsfristen ligeledes er den 29.  
september 2021, og at Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsudvalg forelægges sagen 
den 28. oktober 2021. 
 
BILAG 

• Høringsbrev til Ældrerådet Tilsynskoncept og Tilsynspolitik 2022  

• Bilag 1 - Tilsynspolitik 2022  

• Bilag 2 - Tilsynskoncept 2022 

• Udkast til høringssvar vedrørende tilsynspolitik 2022 og tilsynskoncept 2022 
 
BESLUTNING 
Udvalget behandlede høringen. For nærmere henvises til bilaget. 
 
Udvalget besluttede derudover at efterspørge et oplæg om forvaltningens arbejde med tilsyn og 
tilsynskonceptet. 
 

7. Status på arbejdsgrupper 
v/Hanne Simonsen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Formandskabet har lagt op til, at udvalgsmedlemmer orienterer om arbejdet i de forskellige 
arbejdsgrupper, herunder 

• Tilsynsgruppen v. Margit Schrøder 

• Pårørendeindflydelse v. Lisbeth Sølver og Lone Skov Valentin Al Awssi 

• Demensvenlig bydel Vanløse v. Bjarne Jørgensen, Kirsten Nissen og Lise Helweg 

 
BESLUTNING 
Ad. Tilsynsgruppen  
Margit Schrøder orienterede om, at der har været et tilsyn i august. 
 
Ad. pårørendeindflydelse  
Lisbeth Sølver nævnte, at der ikke var noget nyt i forhold til arbejdet med pårørendeindflydelse. 
 
Kirsten Nissen orienterede udvalget om, at Danske Ældreråd har arbejdet med borger- og 
pårørendeindflydelse, og at man der arbejder for, at der er mere faste rammer for borger- og 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 
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pårørendesamarbejdet og -inddragelse. 
 
Michael Neumann orienterede udvalget om, at ham bekendt var Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen i gang med at undersøge, hvad man gør for at sikre 
indflydelse/inddragelse af borgere- og pårørende. 
 
Hanne Simonsen oplyste, at de på repræsentantskabsmødet i Regionsældreråd Hovedstaden ville 
spørge, hvordan Ældre Sagen forholder sig til området. 
 
Ad. følgegruppe for demensvenlig bydel Vanløse 
Bjarne Jørgensen oplyste, at de på sidste møde i følgegruppen blev uddannet som 
demensvenner, og at de kiggede på, hvordan man bl.a. laver fysiske demensvenlige tiltag. 
 
Bjarne Jørgensen nævnte derudover, at det kunne være interessant, hvis Ældrerådet på et 
tidspunkt også blev uddannet som demensvenner. 
 
Et udvalgsmedlem nævnte, at man i nogle supermarkeder i USA har ekspedienter, der går rundt 
med en t-shirt, hvor der står ’spørg mig’ med henblik på bl.a. at hjælpe borgere med demens. 
 

8. Høring af principper for fremtidens plejehjem (Fællespunkt med 
Boligudvalget) 

v/Hanne Simonsen og Elin Johansson (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
[Punktet indledes kl. 12.30, hvor medlemmer af Ældrerådets Boligudvalg også deltager i 
behandling af Ældrerådets udkast til høringssvar.] 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens har den 26. august 2021 fremsendt høring vedrørende 
principper for fremtidens plejehjem. 
 
Høringsmaterialet består udover selve høringsbrevet af bilag 1 (tre mulige emner for principper 
for fremtidens plejehjem) og bilag 2 (kopi af dagsordner for Sundheds- og Omsorgsudvalgets tre 
temadrøftelser om fremtiden plejehjemsbyggerier - den 19.11.2020, den 11.2.2021 og den 
22.6.2021 samt Københavns Kommunes nuværende 10 principper for fremtidens plejehjem). Det 
hele er samlet i en PDF. Bemærk at der er høringsfrist den 10. september 2021. 
 
Leder af Afdeling for Modernisering og Bolig Per Christensen deltager på mødet kl. 12.30 med 
henblik på at orientere om høringen samt svare på spørgsmål. 
 
BILAG 

• Høring vedr. Principper for Fremtidens Plejehjem 

• Ældrerådets Principper for Fremtidens Plejehjem 

• Udkast til høringssvar vedrørende principper for fremtidens plejehjem 
 
BESLUTNING 
Udvalget behandlede høringen. For nærmere henvises til bilaget.  
 
Udvalget besluttede derudover at efterspørge et oplæg om forvaltningens erfaring med 
profilplejehjem. 

INDSTILLING 

1. at udvalgene første behandler høringen. 
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9. Fortsat arbejde med mærkesager 
v/Hanne Simonsen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har på seminar den 14. januar 2021 kort vendt det hensigtsmæssige i – i lighed med 
det tidligere Ældreråd - at arbejde med mærkesager som et redskab til at opnå konkrete resultater. 
At arbejde med mærkesager er en måde hvorpå Ældrerådet kan arbejde strategisk og rette fokus 
på nogle særskilte områder og forhold, hvor rådet mener, at der skal sættes ind og ske en udvikling 
til gavn for ældre. 
 
Det er afgørende, at Ældrerådet har ejerskab til mærkesagerne og at disse er forankret i 
Ældrerådet. At det er rådets egne, der er udarbejdet og udtænkt af rådet, og at rådet arbejder med 
mærkesagerne, og indtænker dem i de sammenhænge, som rådet indgår i. Man kan også kalde 
mærkesagerne for rådets politiske mål. 
 
Arbejdet med mærkesager vil typisk have sit udspring i fagudvalgene, hvor udvalgene arbejder 
specifik med at definere, hvilke områder og udfordringer, der skal sættes ind i forhold til, og hvor 
rådet arbejder med, hvordan der kan ske en udvikling væk fra den konkrete situation, og hvad der i 
givet fald skal sættes i stedet for. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget udpegede på deres møde den 4. juni 2021 fire mærkesager, som 
udvalget på nuværende tidspunkt finder relevant at arbejde målrettet videre med, herunder 

• Værdighed på plejehjem 

• Bedre og mere systematisk inddragelse af beboere og pårørende/Øget beboer- og 
pårørendeindflydelse 

• Bedre udbytte for borgere i kommunens rehabiliterende indsatser 

• Sikre kendskab til Københavns Kommunes klippekortsordning samt benyttelse heraf 
 

Formandskabet har lagt op til, at punktet igen behandles som gruppearbejde (to-tre grupper), 
hvor tilgangen til arbejdet med mærkesagerne vendes, og hvor der efterfølgende samles op i 
plenum. 
 
På sidste udvalgsmøde drøftede grupperne blandt andet, at ældrepolitikken skal være 
udgangspunkt for de beslutninger, der træffes i forhold til at sikre værdighed på plejehjem, og at 
rekruttering og uddannelse af medarbejdere er en afgørende faktor for at sikre værdighed.  
 
I forhold til at sikre en mere systematisk inddragelse af beboere og pårørende og øge beboer- og 
pårørendeindflydelse på ældreområdet, skal kommunen have nogle faste rammer for, hvordan 
man sikrer at høre de borgere, som kommunens indsat drejer sig om.  
 
I forhold til mærkesagen bedre udbytte for borgere i kommunens rehabiliterende indsatser 
drøftede udvalget bl.a., at det er vigtigt, at borgere som deltager i et genoptræningsforløb i et 
sundhedshus også vejledes om de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i fx ældreklubber 
eller øvrige lokale foreninger fx.  
 
I forhold til at understøtte, at ældre kender til kommunens klippekortsordning, vil udvalget bl.a. 
sætte fokus på brugen af klip, når de besøger plejehjem.  
 
Formandskabet har derudover lagt op til, at grupperne særligt arbejder videre med 

INDSTILLING 

1. at udvalget arbejder videre med mærkesager. 
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plejehjemsbesøg og rehabiliteringsområdet. 
 
BESLUTNING 
Af hensyn til tiden udskyd udvalget behandling af punktet. 
 

10. Opfølgning på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekt ’Slip 
hjemmeplejen fri’ 

v/Hanne Simonsen (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen orienterede på møde i Ældrerådet den 25. august 2021 om 
projektet ”Slip hjemmeplejen fri”, som også er en del af Ældre Sagens partnerskabsprojekt 
”Drømmekommune”. 
 
Slip hjemmeplejen fri er et treårigt projekt, der gennemføres i ældreboligafdelingen Guldbergs 
Have på Nørrebro. Med projektet afprøves ny organisering, økonomisk styring og nye måder for 
kommunen at levere hjemmepleje på.  
 
Udvalget har på sidste udvalgsmøde aftalt, at de ville vende oplægget i udvalget efterfølgende. 
 
BILAG 
Slip hjemmeplejen fri oplæg på møde i Ældrerådet den 25.08.21 
 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede projektet, som det finder interessent, og som de gerne vil følge tæt. 
 
Lisbeth Sølver fandt, at det er ambitiøst projekt, og at hun umiddelbart godt kunne lide tilgangen 
til det. Lisbeth Sølver tilkendegav, at hun er interesseret i at sidde i referencegruppen vedr. 
projektet, som Ældrerådet forventes at blive inviteret til. 
 
Hanne Simonsen nævnte, at det er vigtigt at følge borgeres retssikkerhed tæt.  
 
Margit Schrøder nævnte, at Ikast-Brande Kommune har været i gang med et projekt med 
Burtzoorg-modellen, men at Lokalpleje Danmark, som varetog projektet, er gået konkurs  
 
Udvalget besluttede, at de sammen med Boligudvalget gerne vil ud og se Guldbergs Have, når 
projektet er kommet ordentligt i gang.  
 
Kirsten Nissen orienterede om, at der er tale om en ny målgruppe af borgere, som man med 
projektet forsøger at ramme, og at tanken opstod ud fra et ønske om flere seniorbofællesskaber i 
København. Videre orienterede Kirsten Nissen om, at Københavns Professionshøjskole har nedsat 
et advisory board, som hun sidder i, og som følger projektet. 
 

11. Næste udvalgsmøde den 7. oktober 2021 kl. 10-15 
v/Hanne Simonsen (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender oplægget på mødet i Ældrerådet den 25. august 2021 vedrørende projekt 
’Slip hjemmeplejen fri’. 
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BESLUTNING 
Udvalget besluttede at fortsætte arbejdet med mærkesager samt få et oplæg vedrørende 
forvaltningens erfaringer med profilplejehjem. 
 
Henrik Høgh meldte afbud. 
 

12. Eventuelt 
Eleonora Lewandowski anbefalede udvalgsmedlemmerne at se Cirkusrevyen. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsorden for næste udvalgsmøde. 


