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Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget,  
Den 4. november 2021 
 

 

REFERAT 
 
Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Dato: Torsdag den 4. november 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. 
 
Afbud fra Elin Johansson og Leif Andreasen. 
 

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

 
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt, idet der blev tilføjet et nyt dagsordenspunkt vedrørende 
Johannesgårdens Bestyrelses henvendelse til sundheds- og omsorgsborgmesteren. 
 

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

 
BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen blev valgt som dirigent. 
 

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

 
BILAG 
Referat af møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. oktober 2021 
 
BESLUTNING 
Referatet blev godkendt. 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsorden. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af udvalgsmøde den 7. oktober 2021. 
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4. Meddelelse fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets formandskab 
v/Hanne Simonsen (orienteringspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Hanne Simonsen orienterede udvalget om, at Margit Schrøder midlertidigt er konstitueret 
formand i Sundheds- og Omsorgsudvalget i stedet for Leif Andreasen. 
 

5. 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 
Lisbeth Sølver orienterede udvalget om indstillingen vedrørende tilsynspolitikken og 
tilsynskonceptet for 2022, som Ældrerådet har været hørt om. 
 
Videre nævnte Lisbeth Sølver, at indstillingen om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
opfølgende kvalitative undersøgelse af rehabiliteringscentrene på baggrund af BRUS var blevet 
udsat til udvalgsmødet den 28. oktober 2021. 
 
Derudover nævnte Lisbeth Sølver, at Sundheds- og Omsorgsudvalget på mødet den 28. oktober 
2021 har fået en orientering om Slip Hjemmeplejen fri. I den forbindelse nævnte Lisbeth Sølver, at 
Ældrerådet afventer at modtage en invitation til referencegruppen. 
 
Derudover orienterede Lisbeth Sølver om, at udvalget havde forholdt sig til en indstilling om at 
sammenlægge den sociale hjemmepleje og hjemmeplejen. Margit Schrøder orienterede om, at 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har lagt op til at få nærmere undersøgt, hvad det er for 
nogle udfordringer, som borgere der modtager hjemmepleje hos Socialforvaltningen, får hjælp 
til. Hanne Simonsen gjorde i den sammenhæng opmærksom på, at hun mener, at Ældrerådet bør 
høres, hvis Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget beslutter at lægge op til, at 
hjemmeplejen lægges sammen under en forvaltning. Implements undersøgelse kan findes her: 
www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget/m%C3%B8de-
28102021/referat 
 

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

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

http://www.kk.dk/indhold/sundheds-og-omsorgsudvalgets-modemateriale
http://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget/m%C3%B8de-28102021/referat
http://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget/m%C3%B8de-28102021/referat
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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 indkaldt til repræsentantskabsmøde i Regionsældreråd Hovedstaden mandag den 15. 
november 2021 kl. 10-13 på Regionsgården i Hillerød, lokale H2. 
 
BILAG 

• Liste over Sundheds- og Omsorgsudvalgets repræsentanter i Regionsældreråd 
Hovedstaden 

• Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Regionsældreråd Hovedstaden den 15. november 
2021 

 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet Margit Schrøder og Kirsten Nissen meldte afbud 
til mødet i Regionsældrerådet Hovedstaden den 15. november 2021. 
 
Derudover drøftede udvalget, hvad de ønskede, at der skulle arbejdes med i den kommende 
periode i Regionsældreråd Hovedstaden. 
 

7. Status på arbejdsgrupper 
v/Hanne Simonsen, Lisbeth Sølver, Lone Skov Al Awssi og Margit Schrøder (orienterings- og 
beslutningspunkt) 
 

 
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 Al Awssi 
 
Videre ønskede formandskabet, at udvalget drøfter behovet for at etablere flere arbejdsgrupper, 
som fx kan arbejde med 1) klippekort på plejehjem og i hjemmeplejen og 2) rehabilitering. 
 
BESLUTNING 
Ad. tilsynsgruppen 
Margit Schrøder orienterede om, at arbejdsgruppen havde modtaget fire tilsyn siden sidst, som 
overordnede havde fået fine karakterer, men at der i tilsynene bl.a. havde været fokus på 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

2. at udvalget eventuelt etablerer nye arbejdsgrupper. 
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stemningen omkring måltiderne og beboeres indflydelse på maden, medicinhåndtering og 
rengøring af hjælpemidler samt journalisering af data. 
 
Derudover drøftede udvalget formålet med arbejdet i arbejdsgruppen ift. tilsynsrapporterne. I den 
forbindelse oplyste Kirsten Nissen, at arbejdet bl.a. handler om at få indsigt i, hvordan tilgangen til 
borgerne er på plejehjemmene, og om der er nogle generelle udfordringer eller problemer, som 
man særligt bør arbejde videre med i forhold til det politiske niveau. Udvalget efterspurgte i den 
sammenhæng nærmere information om forvaltningens arbejdsgang i forhold til tilsyn m.v. 
 
Ad pårørendeindflydelse  
Lone Skov Valentin Al Awssi orienterede om, at hun og Lisbeth Sølver har skrevet til lokalaviserne, 
men at redaktionerne ikke har valgt at skrive om emnet. Videre orienterede Lone Skov Valentin Al 
Awssi, at arbejdsgruppen gerne ser, at de kommende kommunalpolitikere vil arbejde for at 
forbedre området.  
 
Udvalget havde derudover en drøftelse om, hvorvidt der skulle nedsættes flere arbejdsgrupper. 
Udvalget besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende rekrutteringsudfordringer mellem 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor bl.a. 
Michael Neumann, som er medlem af begge udvalg ønskede at deltage. I den forbindelse gjorde 
Margit Schrøder opmærksom på, at Altinget havde skrevet en interessant artikel i forhold til 
rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområdet. Lone Skov Valentin Al Awssi anbefalede 
Michael Neumann at læse tilsynsrapporten for Deborah Centret, da der her stod noget om 
tilgangen til borgere med et andet modersmål end dansk. Lisbeth Sølver gjorde i den 
sammenhæng opmærksom på, at det er hendes oplevelse, at det har stor betydning, at 
medarbejdere kan tale borgernes sprog tydeligt med henblik på at opnå en god kommunikation.  
 
Derudover besluttede udvalget, at formændene tilrettelægger et punkt om klippekortet på næste 
udvalgsmøde med henblik på gruppearbejde. Formændene gjorde i den sammenhæng 
opmærksom på, at hvis nogen har noget til udvalgets dagsordener, så må de endelig sende deres 
forslag til formændene. 
 

8. Opfølgning på Ældrerådets besøg på Klostergårdens Plejehjem den 15. 
oktober 2021 

v/Hanne Simonsen o.a. (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på ekstraordinært møde den 4. juni 2021, at rådet i samarbejde med 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Boligafdeling arrangerer en række besøg på nogle af 
plejehjemmene i kommunen. 
 
Som led i dette var Ældrerådet den 15. oktober 2021 inviteret på besøg på Klostergårdens 
plejehjem. 
 
Udvalget bør i den sammenhæng vende erfaringerne fra besøget. Udvalget kan for eksempel 
drøfte, hvad der fungerede godt eller mindre godt på plejehjemmet, hvordan de fysiske rammer 
på en hensigtsmæssig måde understøtter livet på plejehjemmet, og om der er erfaringer, man bør 
bringe videre. 
 
Ældrerådet besluttede på møde den 27. oktober 2021, at Ældrerådet laver en fælles 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter erfaringerne fra besøget på Klostergårdens Plejehjem. 
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erfaringsopsamling fra besøgene, når rådet afslutter sine efterårs besøg sådan, at erfaringerne kan 
indgå i de besøg, der tilrettelægges i 2022.  
Sundheds- og Omsorgsudvalgets formandskab har videre lagt op til, at udvalgsmedlemmer forud 
for besøg orienterer sig om tilsynsrapport for plejehjemmet samt under besøget har fokus på at 
komme ind på mærkesagerne  

• 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  
 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede besøget, som der blandt de deltagende var enighed om havde været godt, men 
at det fremadrettet vil være fint at få lidt mere tid til at tale med beboerne. 
 

9. Bidrag fra udvalget til Ældrerådets årsrapport 2021 
v/Lisbeth Sølver (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets årsrapport har alene karakter af en administrativ og faktuel beretning, der kort og 
koncist dokumenterer og oplister nogle udvalgte områder, som har præget Ældrerådets generelle 
arbejde allermest i det forgangne år. Derudover oplister årsrapporten de mødesammenhænge og 
samarbejder m.v., som Ældrerådet er indgået i. 
 
Fagudvalgene bør i den sammenhæng påbegynde overvejelser om, hvilket konkret bidrag, der 
skal indgå i årsrapporten for 2021 for deres udvalg. Forretningsudvalget har derudover lagt op til 
at arbejdet med bidragene tager udgangspunkt i Ældrerådets og herunder de enkelte udvalgs 
mærkesager. 
 
Sekretariatet samler de forskellige bidrag sammen, og udarbejder på baggrund heraf - og i 
samarbejde med formandskabet - årsrapporten med henblik på offentliggørelse det første kvartal 
af 2022. 
 
På sidste udvalgsmøde pegede udvalget bl.a. på følgende aktiviteter/temaer som relevante at 
fremhæve i årsrapporten 

• Dialogmødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor principper for fremtidens 
plejehjem, klippekort samt rekruttering blev vendt 

• Udvalgets arbejde for at styrke pårørende- og beboerindflydelse 

• Principperne for fremtidens plejehjem 

• Plejehjemsbesøg 

• Tilsynsgruppens arbejde med høringssvar og fokus på værdighed i tilsynskonceptet 

• Arbejdet med de årlige brugerundersøgelser og herunder fokus på brugen af klippekort og 
forbedring af rehabilitering  

• Afværge forringelser i ældreplejen herunder tilbagerulning af besparelser ift. praktisk hjælp 
og støtte og SU12 

 
BILAG 

• Ældrerådets årsrapport 2020 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender udvalgets bidrag til årsrapport 2021. 
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• Ældrerådets årsrapport 2019  

• Ældrerådets årsrapport 2018  
 
Hvis linkene ikke fungerer, kan man finde årsrapporterne på Ældrerådets hjemmeside på: 
www.aeldreraadet.kk.dk/artikel/formalia 
 
BESLUTNING 
Udvalget vendte punktet og nævnte i den forbindelse Ældrerådets deltagelse i gruppen for 
’Demensvenlig bydel Vanløse’ som opmærksomhedspunkt til Ældrerådets årsrapport for 2021. 
 

10. Møderække for fagudvalgsmøder i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
v/Hanne Simonsen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Af hensyn til planlægningen af fagudvalgenes møderække i 2022 bedes udvalget drøfte, hvornår 
de finder det mest hensigtsmæssigt at holde møder i Sundheds- og Omsorgsudvalget. 
 
På baggrund af de forskellige fagudvalgs ønsker udarbejder sekretariatet forslag til møderække. 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at fastholde møderne om torsdagen kl. 10-15. Møderækken er derfor 
følgende: 

• 13. januar 2022 

• 3. februar 2022 

• 3. marts 2022 

• 7. april 2022 

• 5. maj 2022 

• 2. juni 2022 

• august 2022 

• 8. september 2022 [Spring for livet-idrætsdag ligger samme dag] 

• 6. oktober 2022 

• 3. november 2022 

• 8. december 2022 
 

11. Drøftelse af henvendelser fra Johannesgårdens Bestyrelse til sundheds- og 
omsorgsborgmesteren 

v/Margit Schrøder og Lisbeth Sølver (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har af formanden for Johannesgårdens bestyrelse fået tilsendt kopier af henvendelser 
på vegne af Johannesgårdens bestyrelse til sundheds- og omsorgsborgmesteren. 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget oplyser, hvornår de finder det mest hensigtsmæssigt at mødes i 2022. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter henvendelsen. 

http://www.aeldreraadet.kk.dk/artikel/formalia
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BESLUTNING 
Udvalget vendte henvendelsen, idet Kirsten Nissen orienterede udvalget om, at hun har bedt 
direktionen give en kort orientering om sagen på deres møde i Forretningsudvalget. I forhold til et 
mere generelt perspektiv besluttede udvalget at høre nærmere om plejehjemmenes 
økonomistyring m.v. 
 

12. Næste udvalgsmøde den 2. december 2021 kl. 10-15 
v/Margit Schrøder (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsudvalgets formandskab har peget på følgende opfølgningspunkter:  

• Kommunens arbejde med overgang fra hospital til midlertidige døgnophold og eget hjem 
og/eller plejehjem 

• Borgerklager på ældreområdet  

• Belysning af forvaltningens kvalitetsarbejde, herunder tilsynsrapporter  
 

Derudover foreslår formandskabet et møde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
områdechefer. 
 
BESLUTNING 
Sekretariatet orienterede udvalget om, at der er lavet en aftale med Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen om, at udvalget eller Ældrerådet får et oplæg om arbejdet med 
borgerklager på ældreområdet. Videre er det aftalt at udvalget modtager et oplæg om 
forvaltningens samarbejde med Region Hovedstaden om IV-behandling i hjemmet i det nye år. 
Det er videre aftalt med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at center for HR og Kvalitet kommer 
og holder oplæg for Ældrerådet om bl.a. kvalitetsarbejdet og tilsyn i det nye år. Derudover er der 
ligeledes ved at blive kalendersat et oplæg om myndighedsområdet. Kirsten Nissen oplyste, at 
områdecheferne tidligere er blevet inviteret til møder i Ældrerådet. 
 
Formanden bad derudover om, at den private hjemmeplejeleverandør Attendo inviteres til et 
møde med henblik på at vende brugen af klippekort i den private hjemmepleje samt 
tilkøbsordningen.  
 
Udvalget ville derudover gerne på næste udvalgsmøde drøfte Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens nøgletal for 1. halvår 2021 samt VIVE’s forskningsartikel om etniske 
minoritetsældre og selvudpegede hjælpere. Udvalget ville derudover gerne arbejde med 
gruppearbejde om klippekort på plejehjem og i hjemmeplejen.  
 
Et udvalgsmedlem foreslog derudover, at man ved lejlighed kunne høre nærmere om Center for 
Demens’ arbejde. 
 

13. Eventuelt 
Lisbeth Sølver orienterede om, at der på Alzheimerforeningens hjemmeside om demens, var 
mange gode oplysninger at hente. 
 
Bjarne Jørgensen gjorde opmærksom på en eventuelt problemstilling omkring forskel ift. betaling 
for en hospiceplads i henholdsvis kommunalt og regionalt regi. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter dagsorden for næste udvalgsmøde. 


