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Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget,  
Den 6. maj 2021 
 

 

REFERAT 
 
Teams-møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Dato: Torsdag den 6. maj 2021 kl. 10-15 
 
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 Anne-Marie Bossen Aarøe. 
 

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

 
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt, idet der blev tilføjet et nyt dagsordenspunkt vedrørende orientering 
og koordinering af den kommende høring vedrørende Beretning 2020 om magtanvendelse og 
andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. 
 

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

 
BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen blev valgt som dirigent. 
 

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

 
BESLUTNING 
Referatet blev godkendt. 
 

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

INDSTILLING 

1.  at udvalget godkender dagsorden.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget vælger dirigent.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget godkender referat af mødet den 9. april 2021  
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BAGGRUND 
Formændene 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 
 
Formandskabet har i forbindelse med dagsordenspunktet gjort opmærksom på indstillingen på 
mødet den 22. april 2021 vedrørende BRUS, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningens er 
kommet med bemærkninger til Ældrerådets høringssvar. 
 
BESLUTNING 
Margit Schrøder orienterede om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bemærkninger til 
Ældrerådets høringssvar vedr. resultaterne fra brugerundersøgelserne for 2020, hvor det bl.a. 
fremgår, at forvaltningen har haft et projekt, som hedder faste hjælpere, og løbende arbejder på at 
skabe kontinuitet og minimere antallet af medarbejdere i de enkelte hjem, da det kan være en 
udfordring med mange forskellige hjælpere i hjemmet. 
 
Margit Schrøder nævnte videre, at forvaltningen gør opmærksom på to store udviklingsprojekter i 
hjemmeplejen, som bl.a. er inspireret af den hollandske model Buurtzorg, og som foruden 
kontinuitet også har et stort fokus på borgeres medbestemmelse. Margit Schrøder foreslog, at 
udvalget hører nærmere om arbejdet med projekterne. 
 
Derudover oplyses det i notatet, at forvaltningen er opmærksom på, at den private 
hjemmeplejeleverandør Attendo scorer lavere end den anden private leverandør samt den 
kommunale hjemmepleje, og forvaltningen har tæt og løbende kontakt med Attendo med henblik 
på at understøtte, at Attendo arbejder efter kommunens retningslinjer og kvalitetsniveau. 
 
Derudover oplyses det i notatet, at resultaterne vedrørende borgernes rehabiliteringsforhold giver 
anledning til at overveje, hvordan man kan forbedre borgernes oplevelse af deres ophold, og der 
vil blive lavet en kvalitativ undersøgelse, hvor formålet er at uddybe resultaterne af ’BRUS på 
Rehabiliteringscentre’ og få mere viden om mulige forbedringstiltag. Derudover nævnes det i 
rapporten, at der i forbindelse med strategien for de midlertidige døgnophold 
(rehabiliteringscentre) er udviklet redskaber, som både understøtter patientsikkerheden i 
overgange og i borgerinvolvering fx gennem systematik i modtagelsen af borgere. 
 
Margit Schrøder orienterede derudover om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget havde haft en 
indstilling på vedrørende konceptet for Årets Fællesskabspris, som Ældrerådet også involveres i. 
 
Videre orienterede Margit Schrøder udvalget om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget var blevet 
forelagt en oversigt over borgerrettede takster for 2022 på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
område med henblik på godkendelse. 
 

5. Orientering om møde i referencegruppe til projekt Demensvenligt Vanløse 
v/Bjarne Jørgensen m.fl. (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
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BAGGRUND 
Referencegruppen til projekt Demensvenligt Vanløse, hvor Bjarne Jørgensen, Kirsten Nissen og 
Lise Helweg er repræsentanter, havde deres første møde den 15. april kl. 13.00-14.30. Fra 
Ældrerådet deltog Bjarne Jørgensen på mødet. 
 
På mødet deltog bl.a. repræsentanter Vanløse Lokaludvalg, Ældre Sagen og Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen. 
 
Vedlagt er oplæg fra og referat af det første møde i referencegruppen. 
 
BILAG 

• Oplæg fra møde i referencegruppen for projekt Demensvenligt Vanløse (april 2021) 

• Referat af møde i referencegruppen for projekt Demensvenligt Vanløse (april 2021) 
 
BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen oplyste, at det var et interessant møde, og at der er tale om et treårigt projekt, 
som primært handler om at gøre hverdagen lettere for hjemmeboende med demens, og hvor 
borgere og lokalsamfund aktiveres. 
 
Bjarne Jørgensen oplyste videre, at forvaltningen bl.a. er i dialog om indsatsen med store 
supermarkeder i Vanløse. Der afholdes derudover et arrangement på Vanløse Torv, hvor et nyt 
demenssymbol lanceres i anledning af demensugen i uge 19. Det offentlige symbol kan bæres af 
mennesker med demens i det offentlige rum. 
 
Bjarne Jørgensen oplyste derudover, at der i følgegruppen bl.a. er repræsentanter fra 
boligforeninger, sportsforeninger, klubber i Vanløse og Ældre Sagen. Margit Schrøder nævnte, at 
hun gerne så, at repræsentanterne fremgik med titel i referatet. 
 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 
 

6. Videre arbejde med modeller for bedre inddragelse af pårørende på 
plejehjem 

v/Lisbeth Sølver og Lone Skov Valentin Al Awssi (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget efterspurgte på et tidligere møde nærmere information om retningslinjerne for beboer- 
og pårørenderåd i Københavns Kommune, og det blev på sidste udvalgsmøde aftalt, at Lisbeth 
Sølver og Lone Skov Valentin Al Awssi ville arbejde videre med området og komme med forslag til 
det videre arbejde i udvalget og i forhold til rammerne for inddragelse af pårørende (og beboere) 
i Københavns Kommune. 
 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning  

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter punktet.  
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BESLUTNING 
Lone Skov Al Awssi orienterede udvalget om forslaget til folketingsbeslutningen om 
plejehjemsbestyrelser og styrket bruger- og pårørendeinddragelse, som ikke er blevet vedtaget. 
 
Lisbeth Sølver gjorde derudover opmærksom på, at det er ’kommunalbestyrelsen’, som beslutter, 
hvordan rammerne i kommunen skal være, og at hun oplever, at det har været svært at finde rundt 
i retningslinjerne for beboer- og pårørendeinddragelse på de københavnske plejehjem, og at 
retningslinjerne er meget brede.  
 
Kirsten Nissen oplyste, at hun mener, at de i udvalget bør have en drøftelse om, hvordan man vil 
arbejde videre med området, og at rådet endnu ikke har drøftet og fundet frem til en fælles 
holdning til området. Udvalget havde i forlængelse heraf en drøftelse om, hvilken sag man 
repræsenterer, når man kontakter politikere, organisationer m.v.  
 
Derudover blev det nævnt, at udvalget skal medtænke, hvad de definerer som pårørende, samt at 
pårørende fx kan medtænkes som en del af tilsynsrapporten. Margit Schrøder gjorde opmærksom 
på, at der i tilsynsrapporterne spørges ind til, om beboerne er bekendt med, om der er 
organisatorisk borgerinddragelse på plejehjemmet, og at man kan kigge nærmere på svarene. 
 

7. Drøftelse af værdier for fremtidens plejehjem 
v/Leif Andreasen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Plejehjemsbyggerier er vigtige investeringer, som både bestemmer rammerne for et godt 
ældreliv og er med til at præge byens udvikling. Samtidig er der tale om langvarige planlægnings- 
og byggehorisonter med mange involverede, herunder både eksterne parter og forvaltninger. I de 
kommende år skal der, grundet væksten i antallet af ældre borgere i København, igangsættes en 
række byggeprojekterne på plejehjemsområdet. 
 
Bl.a. på den baggrund har Boligudvalget på deres sidste udvalgsmøde besluttet, at de gerne vil 
udarbejde et værdigrundlag med en række værdier og/eller principper, som udvalget mener bør 
danne grundlag for både nuværende og fremtidens plejehjem. Dette arbejde bør ske i samarbejde 
med Sundheds- og Omsorgsudvalget, da der her også er vigtige pointer i forhold til fx 
omsorgsværdier og -principper for plejen på plejehjemmene. 
 
Til udvalgets baggrund vedtog det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2013 10 principper 
for fremtidens plejeboliger" (se bilag 1), og udvalget har for nyligt indledt en række temadrøftelser 
om fremtidens plejehjemsbyggeri, som udvalget med fordel kan følge. 
 
Her er link til Sundheds- og Omsorgsudvalgets temadrøftelse den 11. februar 2021 
www.kk.dk/node/14110/11022021/edoc-agenda/40669c59-bbb0-412e-9894-
71d1ac8af257/3e7d5637-c001-4855-9f77-5a5074a2f40a 
 
Her er link til Sundheds- og Omsorgsudvalgets temadrøftelse den 22. april 2021 
www.kk.dk/node/14110/22042021/edoc-agenda/13edf369-cf15-4743-ad8f-
1e0e36cf26ce/0c1d3811-8125-45b1-aa61-1fa99e4f18a2 
 
De 10 principper har primært fokus på borgerne og favner relativt bredt, og principper indeholder 
følgende elementer: 

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter et værdigrundlag for fremtidens plejehjem.  
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• 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  
 

• Derudover har sundheds- og omsorgsforvaltningen ifm. temadrøftelserne oplistet 
yderligere tre mulige principper:  

• Forskellighed mellem plejehjem  

• Den gode arbejdsplads / det fysiske arbejdsmiljø  

• Hygiejne og pandemisikring  
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen nævner derudover, at principperne har været 
retningsgivende for den fysiske disponering og indretning af forvaltningens plejehjemsbyggerier. 
Byggeri af plejehjem er et meget lovreguleret område, hvor statslig lovgivning med hensyn til fx 
økonomi, almenboliglov, bygningsreglement, tilgængelighed, brandsikring, boligsikringsregler 
mv. sætter relativt snævre rammer for nytænkning af disponering af nye plejehjem.  
 
Når fagudvalgene hver især har drøftet deres holdning til værdigrundlaget, og der på den 
baggrund er udarbejdet et dokument, som sammenfatter værdierne for plejehjem, kan det 
forelægges Ældrerådet og bl.a. være grundlag/udgangspunkt for medlemmer, som fx er 
involveret i et plejehjemsbyggeudvalg, og danne baggrund for drøftelser med embedsmænd og 
politikere m.v.  
 
Som inspiration til en drøftelse af værdier/principper for fremtidens plejehjem er i det følgende 
samlet nogle forskellige input, som kan danne baggrund for udvalgets drøftelse af sagen.  
 
Ældre Sagen har bl.a. peget på følgende principper, som relevante for det gode liv på plejehjem: 

• Den gode indflytning  

• Trivsel på plejehjemmet  

• En synlig og motiveret ledelse  

• Samvær og aktiviteter (efter beboernes ønsker)  

• Samarbejde mellem plejehjem og pårørende (og beboere)  
 
På linket her uddybes baggrunden for principperne www.aeldresagen.dk/viden-og-
raadgivning/hjaelp-og-stoette/plejebolig-og-plejehjem/gode-raad/det-gode-liv-paa-plejehjem  
 
Danske Ældreråd finder det væsentligt, at ældre- og plejeboliger er fleksibelt indrettet og 
understøtter sociale aktiviteter, samt har en husleje, der kan betales af alle ældre.  
Derudover opfordrer Danske Ældreråd til, at alle plejeboliger til ældre bliver demensvenlige, 
uanset om det drejer sig om nybyggeri eller eksisterende boliger. 
 
Til inspiration har forfatter og forstander for plejehjemmet Dagmarsminde (Græsted) May Bjerre 
Eiby bl.a. udgivet bogen Omsorgsmanifestet - Hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem. I 
magasinet Sygeplejersken udgivet den 29. marts 2021 oplyses følgende om værket:  
 
”I denne bog får vi opskriften på, hvordan sansning inddrages i den daglige pleje lige fra 
lyddæmpende foranstaltninger, bevidst arbejde med lysindfald i forskellige situationer, smukke 
hjemlige omgivelser og daglige udendørs sanseoplevelser. Vi følger beboerne fra deres første 
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ankomst til plejehjemmet frem til deres sidste farvel. Vi får beskrevet, hvordan den 
lægekontrollerede medicinudtrapning bevirker, at beboerne bliver mere nærværende og faktisk 
får nogle færdigheder tilbage, som før var tabte. Vi oplever et plejehjem, hvor brugen af mekaniske 
hjælpemidler begrænses til det absolut nødvendige til fordel for tæt samarbejde, koordinering og 
træning af beboerne, og hvor disse hjælpemidler fjernes fra de daglige opholdsområder, når de 
ikke er i brug.  
 
Det faglige skøn og sansningen inddrages i den daglige pleje i stedet for faste skemaer og 
procedurer. Døgnrytmen er her en betegnelse for den enkelte beboers behov for vekslen mellem 
aktivitet og hvile – ikke for personalets faste arbejdsgange. Kosten er en vigtig del af beboernes 
ophold på stedet. Her er faste spisetider, som beboerne kender  
fra deres tidligere aktive liv. Så morgenmaden spises om morgenen, frokost midt på  
dagen og varm mad til aften, alt sammen frisklavet, så dufte af nybagt brød og 
middagsforberedelsen spreder sig, hvilket er med til at appellere til beboernes appetit. Personalet 
spiser sammen med beboerne og er opmærksomme på, om nogen begynder at blive rastløse, 
hvilket er tegn på, at de har behov for at hvile sig, hvilket  
så arrangeres. Inddragelse af familien er en vigtig del af plejen i alle faser af opholdet. Specielt i 
livets sidste fase er kontakten og medinddragelsen vigtig. Familiens rolle  
i denne tid er netop at være familie – de skal have tid til deres fælles sorgarbejde og en rolig afsked 
med deres pårørende. Og ja, det kræver en del af personalet. Det kræver, at man ser den enkelte 
beboer som et individ, der har levet et langt liv og nu har brug for støtte og opmuntring i den 
sidste levetid. Det kræver et engageret og opmærksomt personale, der er opsat på at arbejde 
inden for et værdigrundlag, der bygger på Kari Martinsens omsorgsfilosofi og K.E. Løgstrups 
kosmofænomenologi. Men burde kravet om engagement og opmærksomhed ikke være en 
selvfølge, når man har valgt at arbejde med svage og plejekrævende mennesker? At man som 
plejepersonale mener, at beboerne ”skal have lige så meget ud af livet som alle os andre. Hvis man 
synes, det er nytteløst med alle de krævende gøremål for nogle mennesker, der alligevel mest har 
livet bag sig, så hører man slet ikke til i plejefaget.” 
 
Real Dania og Videnscenter for Rehabilitering og Palliation har derudover med projektet Arkitektur 
& Lindring sat fokus på, hvordan arkitekturen kan bidrage til lindring og livskvalitet for patienter og 
pårørende på hospice. Et plejehjem er og skal naturligvis ikke være det samme som et hospice, 
men der kan imidlertid være nogle af designprincipperne, som der kan overføres til indretningen 
af plejehjem – bl.a. for at sætte fokus på stemningen, lys og lydforhold og det relationære. Der er i 
arbejdet med projektet udviklet frem designprincipper, som er funktionalitet, stemning, privatliv 
og relationer, lys, lyd, luft og temperatur samt natur. For mere information om principperne 
henvises til linket her www.arkitektur-lindring.dk/designprincipper/.  
 
Boligudvalget har tidligere i forhold til de indretningsmæssige forhold på plejehjemmet haft fokus 
på, at det er vigtigt, at plejeboligerne ikke bygges for små, og at der er tandlægeklinikker og 
køkkener på plejehjemmene, sådan at ældre bl.a. kan komme til tandeftersyn, og at der bliver lavet 
frisklavet mad på plejehjemmene.  
 
Fagudvalgene har derudover tidligere været ude at besøge en række forskellige plejehjem og fx 
nyere plejehjemsbyggerier, og når tiden tillader det, vil det naturligvis være aktuelt for 
fagudvalgene at arrangere besøg til udvalgte plejehjem. 
 
BILAG 
Principper for fremtidens plejebolig 
Link til Københavns Kommunes ældrepolitik 2019-2022: www.kk.dk/aeldrepolitik 
Link til Københavns Kommune værdighedspolitik 2019: www.kk.dk/vaerdighedspolitik 
 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede punktet og besluttede at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg og Boligudvalg, som kommer med 
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forslag til værdier for fremtidens plejehjem. Leif Andreasen, Lise Helweg, Lone Skov Al Awssi og 
Margit Schrøder ønskede at sidde i arbejdsgruppen. 
 
Formændene ville bringe forslaget op på mødet i Forretningsudvalget med henblik på at høre, om 
de er enige i, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som sekretariatet understøtter. 
 
Udvalget besluttede derudover at foreslå Forretningsudvalget at invitere May Bjerre Eiby til at 
holde et oplæg. 
 
Margit Schrøder nævnte, at hun mente, at det var vigtigt, at plejehjem sikrer borgerne en værdig 
livsafslutning, og at der bør være fokus på, hvordan de fysiske rammer understøtter værdig pleje.  
Lone Skov Al Awssi oplyste, at hun havde bedt sekretariatet videresende et link til tv-programmet 
Indefra med Anders Agger, som interviewer May Bjerre Eiby.  
 
Margit Schrøder nævnte, at det er fint, at der i Københavns Kommune er plejehjem med fx LGBT- 
og indvandreprofil, men at hun i forhold til de øvrige profilplejehjem mener, at man bør lægge 
energien et andet sted, idet ældre ofte vælger plejehjem efter, hvad der ligger i ens nærområde. 
 

8. Drøftelse af mærkesager 
v/Hanne Simonsen (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
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.  
 
Det konkrete arbejde med mærkesager kan omfatte drøftelser om, hvad det er for en udfordring, 
der gør sig gældende, og som rådet gerne vil være med til at løse. Hvem er det, det går ud over – 
er det bestemte grupper af ældre, er det særligt mænd eller kvinder, i forvejen udsatte ældre. 
Hvad sker der, hvis der ikke findes en løsning på problemet, hvilke konsekvenser ser Ældrerådet. 
Hvordan kan problemet løses, og hvad kommer derudaf, at problemet løses.  
At have mange mærkesager er ikke et mål i sig selv, idet mange mærkesager kan vanskeliggøre 
rådets arbejde og fokus. Mærkesager er ikke statiske, men ændrer sig alt efter hvor rådets fokus er, 
og om mærkesagerne ”indfries”.  
 
Mærkesager kan ses som både et internt redskab, der skærper rådets fokus på at opnå nogle 

INDSTILLING 

1.  at udvalget indledende drøfter arbejdet med mærkesager.  
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konkrete mål i arbejdet i Ældrerådet. Desuden kan mærkesager ses som et eksternt redskab der 
giver synlighed udadtil i forhold til at omverdenen ved hvilke områder, som rådet har særskilt 
fokus på – dette kan også øge rådets mulighed for samarbejde med andre parter om forholdet. 
Fordi et område eller problemstilling ikke er nedskrevet som en konkret mærkesag, er ikke 
ensbetydende med, at Ældrerådet ikke kan arbejde med det konkrete område, men alene udtryk 
for en strategisk overvejelse. 
 
BILAG 
Det tidligere Ældreråds mærkesager (2020) 
 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede punktet og fandt bl.a. frem til følgende områder, som eventuelle relevante 
mærkesager: 

• Værdighed på plejehjem (ny mærkesag) 

• Bedre og mere systematisk inddragelse af beboere og pårørende/Øget beboer- og 
pårørendeindflydelse (ny mærkesag) 

• Høj kvalitet i de rehabiliterende indsatser til borgere (ny mærkesag) 

• Sikre klippekortsordningen (ny mærkesag) 

• Bedre læge- og sygeplejedækning på midlertidige døgnophold (tidl. mærkesag) 

• Flerfaglighed på plejehjemmene, herunder ansættelse af pædagoger, terapeuter og 
sygeplejersker (tidl. mærkesag) 

• Flere demenspladser på plejehjemmene (tidl. mærkesag) 
 

Leif Andreasen oplyste, at han mener, at der bør være beboer- og pårørenderåd på alle plejehjem, 
og at pårørende og beboerne generelt bør have mere indflydelse i det daglige. Derudover bør 
pårørende og beboere være valgt til bestyrelsen på plejehjemmet, og der er derudover brug for 
tættere dialog og mere information og bl.a. udveksling af e-mailadresser og telefonnumre til 
pårørende, så man kan samles til møder. 
 
Lisbeth Sølver oplyste derudover, at Ældre Sagen er meget optaget af pårørendesamarbejdet, og 
at organisationen arbejder for at få skrevet pårørende ind i serviceloven, så kommunerne juridisk 
forpligtes til at yde ordentlig støtte til pårørende.  
 
Derudover blev det nævnt, at mærkesagen om inddragelse af pårørende og beboere og/eller 
borgere også gælder for borgere, som modtager hjemmepleje, og borgere som opholder sig på 
et midlertidigt døgnophold m.v. 
 

9. Input til Ældre Sagens baggrundsgruppe til valgmøde i forbindelse med 
kommunalvalg 2021 

v/Hanne Simonsen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der er tradition for, at Ældrerådets formandskab mødes halvårligt med repræsentanter fra Danske 
Seniorer, Faglige Seniorer og Ældre Sagen, for at forberede de møder, som sundheds- og 
omsorgsborgmesteren holder med ældreorganisationerne. På grund af Covid-19 situationen, har 
møderne med borgmesteren været aflyst, men Ældrerådets formandskab og 
ældreorganisationerne har fastholdt møderne med hinanden, og i stedet sammen drøftet aktuelle 

INDSTILLING 

1.  at udvalget beslutter, om der er eventuelle temaer, som bør være en del af Ældrerådets input til 
baggrundsgruppens forberedelse af valgmødet ifm. kommunalvalget 2021.  
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emner på ældreområdet. 
 
Formandskabet holdt møde med ældreorganisationerne (Danske Seniorer, Faglige Seniorer og 
Ældre Sagen) den 23. februar 2021, hvor blandt andet afholdelse af valgmøder op til 
kommunalvalget den 16. november 2021, blev drøftet. Det er i dette møderegi tidligere blevet 
aftalt, at Ældre Sagen – der også er initiativtager – fungerer som tovholder i forhold til 
tilrettelæggelsen af valgmøderne. På mødet den 23. februar 2021 opfordrede Ældre Sagen de 
øvrige mødedeltagere til at indgå i samarbejdet om valgmøderne ved at deltage med 1-2 
repræsentanter i en baggrundsgruppe. 
Det bemærkes, at Ældrerådets sekretariat ikke er en del af tilrettelæggelsen af valgmøderne, og at 
samarbejdet således foregår direkte mellem Ældrerådets repræsentanter og Ældre Sagens 
repræsentanter. 
 
På mødet i Ældrerådet den 24. marts 2021 blev Anne Worning og Pia Weise Pedersen valgt som 
Ældrerådets repræsentanter til baggrundsgruppen vedr. tilrettelæggelse af valgmøder i 
forbindelse med kommunalvalget. 
 
Det første møde i gruppen bliver afholdt den 27. maj 2021, og Anne Worning og Pia Weise 
Pedersen har i den forbindelse bedt fagudvalgene drøfte, hvilke emner de finder relevant at sætte 
fokus på i forbindelse med afholdelse af et valgmøde op til kommunalvalget. 
 
Ældre Sagen er budt ind med følgende overskrifter: 

• Hvad er et godt plejehjem - indflydelse, normeringer og kvalifikationer  

• Hvordan sikres tilstrækkelig praktisk hjælp og personlig pleje  

• Hvordan bliver retten til selvbestemmelse udmøntet i praksis  

• Er der sammenhæng i overgangen mellem hospital og kommune - kompetencer og pladser  

• Hvordan samarbejdes med pårørende og hvordan inddrages deres viden  

• Hvordan undgås, at pårørende bliver syge og nedslides  

• Hvordan får ældre borgere flere boformer at vælge imellem 
 
Derudover kan fagudvalgene naturligvis også byde ind, hvis de har noget relevant i forhold til de 
praktiske forhold – fx afvikling af mødet, forslag til dato og tidspunkt for mødet, mødested, 
invitationer og annoncering m.v.  
 
Sekretariat vil på baggrund af fagudvalgenes input sammenfatte et notat, som kan sendes rundt til 
rådet, og som kan benyttes på mødet den 25. maj 2021. 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at følgende emner også kan være relevant at have fokus på: 

- at der er en god overgang mellem MTO og hjemmet og ikke blot hospital og hjem 
- at det skal være fokus på øget beboer-/borger- og pårørendeindflydelse 
- at de ønsker bedre lægedækning og sygeplejedækning på MTO (også i weekender) 
- at kernevelfærden ikke forringes på ældreområdet, og der fx ikke skæres i servicen på 

ældreområdet 
 

10. Orientering om relevante tilsyn 
v/Margit Schrøder (orienterings- og beslutningspunkt) 
 

 

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
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BAGGRUND 
Tilsynsgruppen orienteret udvalget om eventuelle relevante tilsyn og arbejdet i gruppen m.v. 
 
Formandskabet foreslår, at tilsynsgruppens høringssvar offentliggøres på Ældrerådets 
hjemmeside. 
 
BILAG 
Oplæg v. Margit Schrøder om tilsyn. 
 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet det blev besluttet at udvalget offentliggør deres 
høringssvar på Ældrerådets hjemmeside. 
 
For nærmere information om seneste tilsyn henvises til Margit Schrøders oplæg, som er vedlagt 
som bilag. 
 
Udvalget besluttede videre, at de gerne vil have et oplæg om BDO og Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen arbejde med tilsyn. 
 

11. Etablering af interessegrupper 
v/Leif Andreasen (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Der er nedsat en arbejdsgruppe for arbejdet med mere pårørendeinddragelse, en tværgående 
arbejdsgruppe for værdier for fremtidens plejehjem samt en tilsynsgruppe. 
 
Lisbeth Sølver ønskede at kigge på arbejdet med midlertidige døgnophold, sammenhængende 
patientforløb samt sygepleje og lægedækning på plejehjem og midlertidige døgnophold. 
 

12. Orientering om kommende høring af Beretning 2020 om magtanvendelse og 
andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Kirsten Nissen orienterede udvalget om, at Ældrerådets sekretariat er blevet kontaktet af 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som forventer at kunne sende Beretning 2020 om 
magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i høring i Ældrerådet fra 
omkring den 20. maj til den 11. juni 2021. 
 
Det blev derfor foreslået, at udvalget behandler høringen på deres møde den 4. maj 2021, og at 
Forretningsudvalget derefter behandler høringen, som sendes til hele Ældrerådet med henblik på 
skriftlig votering. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget aftaler nærmere ift., hvilke medlemmer der beskæftiger sig med bestemte områder.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget godkender høringsprocessen.  
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BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte kommende høringsproces. 
 

13. Næste udvalgsmøde 
v/Hanne Simonsen og Leif Andreasen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Formandskabet foreslår, at næste udvalgsmøde afholdes torsdag den 3. juni 2021 kl. 10-15, og at 
alle udvalgsmøder fremadrettet holdes den første torsdag i måneden kl. 10-15. 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at holde udvalgsmødet i juni den 4. juni 2021 kl. 10-15, og at udvalgsmøderne 
fra august af ligger hver torsdag kl. 10-15, dvs. at møderne ligger følgende datoer: 

• 12. august 2021  

• 2. september 2021  

• 7. oktober 2021  

• 4. november 2021  

• 2. december 2021  
 
Udvalget besluttede, at de på det kommende møde gerne vil have et oplæg om Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens og BDO’s arbejde med tilsynsrapporter og forvaltningens arbejde med 
forebyggende hjemmebesøg, såfremt det er muligt. 
 

14. Eventuelt 
Hanne Simonsen orienterede udvalget om, at man er velkommen til at sende forslag til 
dagsordenspunkter til formandskabet. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter dagsorden for næste udvalgsmøde.  


