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Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Den 13. januar 2022 
 

 

REFERAT 
 
Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Dato: 13. januar 2022 kl. 10-15 
Sted: Festsalen, Edith Rodes Vej 4B st., bygning V, 2200 København N (samt mulighed for at 
tilgå mødet via Microsoft Teams)  
 
Medlemmer: 
Hanne Simonsen (formand), Margit Schrøder (konst. formand), Lisbeth Sølver (næstformand), 
Lise Helweg (næstformand), Anne Marie Bossen Aarøe, Bjarne Jørgensen, Eleonora Lewandowski, 
Elin Johansson, Henrik Høgh, Kirsten Nissen, Leif Andreasen, Lone Skov Valentin Al Awssi, Margit 
Risnæs, Michael Neumann. 
 
Der var afbud fra Elin Johansson, Kirsten Nissen og Margit Schrøder. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte dagsordenen, idet der blev tilføjet et punkt om næste udvalgsmøde.  
 
 

2. Valg af dirigent 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BESLUTNING 
Lisbeth Sølver blev valgt som dirigent.  
  
 

3. Godkendelse af referat  
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BILAG 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsordenen. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. december 
2021. 



2 

Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Den 13. januar 2022 
 

 

Referat af møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. december 2021. 
  
BESLUTNING 
Udvalget godkendte referatet.  
 
 

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

 
BAGGRUND 
Udvalget drøfter eventuelle relevante sager fra det seneste møde i det politiske Sundheds- og 
Omsorgsudvalg. 
 
Link til mødemateriale fra det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg: 
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget  
 
BESLUTNING 
Lisbeth Sølver orienterede udvalget om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget den 9. december 
2021 havde haft en indstilling vedrørende status for Københavns Kommunes udkørende 
sygeplejefaglige akutteam.  
 
Videre nævnt Lisbeth Sølver, at udvalget på mødet den 9. december 2021 havde fået en 
orientering om tilskud til seniorklubber. Lisbeth Sølver oplyste, at der under indstillingen er en 
liste over, hvilke bevillinger de enkelte seniorklubber har modtaget.  
 
Derudover nævnte Lisbeth Sølver, at Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde den 29. december 
2021 havde godkendt den regionale udmøntningsaftale for kommunal aflastning af sygehusene. 
Lisbeth Sølver bemærkede hertil, at der ikke havde været behov for at gøre brug af 
nødbekendtgørelsen. Hertil nævnte Lone Skov Valentin Al Awssi, at hvis der havde været brug for 
det, var der lagt op til, at det ville gå ud over personlig og praktisk hjælp til borgere, som er 
hjemmeboende.   
 
 

5. Status på arbejdsgrupper  
v/ medlemmer af arbejdsgrupperne 
 

 
BAGGRUND 
Formænd og næstformænd 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 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget
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Udvalget bad på sidste møde sekretariatet samle fakta vedrørende klippekort fra diverse rapporter 
m.v. som baggrundsnotat for arbejdet om at styrke brugen af klippekort blandt ældre. Notatet er 
vedlagt som bilag.  
 
BILAG 
Notat vedr. klippekort (eftersendes) 
 
BESLUTNING 
 
Ad tilsynsgruppen 
Lone Skov Valentin Al Awssi nævnte, at de i tilsynsgruppen har meget travlt, da de sidste 
tilsynsrapporter for 2021 alle er kommet nu.  
 
Udvalget spurgte, om der bliver lavet en tilsynsredegørelse, hvortil sekretariatet svarede, at 
forvaltningen har oplyst, at tilsynsredegørelsen ikke bliver udarbejdet grundet manglende 
nationale data fra Styrelsen for Patientsikkerhed.  

 
Ad pårørendeindflydelse  
I forhold til pårørendeindflydelse oplyste Lone Skov Valentin Al Awssi, at de vender tilbage, og at 
de fortsat arbejder i forhold pårørendeinddragelse/-indflydelse.  
 
Udvalget spurgte derudover ind til forvaltningens arbejde på pårørendeområdet.  
 
Vedr. klippekort   
Hanne Simonsen oplyste, at notatet om klippekort er brugbart og kan danne grundlag for det 
videre arbejde. Udvalget besluttede at vende det på næste udvalgsmøde.  
 
Leif Andreasen nævnte, at Plejehjemmet Fælledgården er blevet bedt om at gøre mere 
opmærksom på muligheden for brug af klippekortet, og at det er hans oplevelse, at der på trods af 
dette ikke er sket en udvikling.  
 
Lone Skov Valentin Al Awssi oplyste, at Danske Ældreråd oplever, at flere og flere kommuner 
frafalder at bruge klippekort og bruger midlerne på noget andet, og at Danske Ældreråd derfor 
arbejder for, at klippekortet bliver en del af serviceloven.  
 
Hanne Simonsen nævnte, at Ældrerådets erfaringer fra plejehjemsbesøgene også bør indsættes i 
notatet om klippekort.  
 
Lise Helweg oplyste, at rådet kan være med til at udbrede kendskabet til klippekortet fx ved at 
orientere om muligheden i et læserbrev og/eller på Ældrerådets hjemmeside.  
 
Hanne Simonsens nævnte derudover, at udvalget beskæftiger sig med brug af klippekort på 
plejehjem, og ikke i hjemmeplejen, da det er udvalgets indtryk, at det her fungerer godt.  
 
 

6. Nyt fra Regionsældreråd Hovedstaden 
v/ Hanne Simonsen 
 

 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 
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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. 
 
Under punktet orienterer formanden udvalget om seneste nyt fra Regionsældreråd Hovedstaden 
m.v. 
 
BESLUTNING 
Hanne Simonsen orienterede udvalget om, at der er møde i Regionsældreråd Hovedstadens 
Forretningsudvalg den 27. januar 2022 kl. 10-13, og at de pt. afventer, hvem der fra de andre 
kommunale ældre- og seniorråd bliver valgt ind.  
 
Hanne Simonsen nævnte, at de på mødet skal have drøftet fastsættelse af kontingentet samt kigget 
nærmere på Regionsældreråd Hovedstadens vedtægt. 
 
Derudover besluttede udvalget at udpege en suppleant til Regionsældreråd Hovedstadens 
Forretningsudvalg, og Anne-Marie Bossen Aarøe blev valgt som suppleant.  
 
Hanne Simonsen nævnte derudover, at hun gerne så, at Region Hovedstaden og/eller 
Regionsrådet Hovedstaden holdt oplæg for Regionsældreråd Hovedstaden, sådan at de kan få et 
grundigt indblik i regionens arbejde ift. ældre.  
 
 

7. Evaluering af Ældrerådets struktur 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 27. januar 2021, som led i strukturdrøftelserne, at 
”Ældrerådet evaluerer i bred forstand hvordan det er gået med ældrerådsarbejdet, herunder hvor 
langt rådet er nået i forhold til konkrete opgaver m.v. 
 
På møde den 15. december 2021 besluttede Ældrerådet at indlede evalueringsarbejdet i 
fagudvalgene med henblik på fælles drøftelser på et seminar i Ældrerådet i 2022, idet bemærkes, 
at der er aftalt en evaluering i bred forstand i forhold til Ældrerådets arbejde som sådan. 
 
I den forbindelse bør fagudvalgene gøre sig overvejelser om, hvad der er 
særligt vigtigt for dem at have fokus på og evaluere i forhold til rådets struktur. Udvalgene kan fx 
tage udgangspunkt i følgende overordnede spørgsmål/forhold, som eventuelt kan indgå i de 
fælles overvejelser i forhold til, at Ældrerådet får en god fælles drøftelse: 
 

• Forventningsafstemning – har forventningerne rykket sig; hvad kan man forvente af 
hinanden i forhold til arbejdet i Ældrerådet? Er der forventninger til 
fagudvalgsformændene og formandskabet, som bør vendes? Er der fx et velfungerende 
samarbejde mellem udvalg og formænd og fagudvalgsformænd og formandskabet? Og er 
der ideer eller forslag til noget, som kan eller bør gøres anderledes, eller erfaringer med 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter punktet med henblik på forberedelse af Ældrerådets seminar.  
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noget, som fungerer godt? 
 

• Hvad har fungeret (hvad skal der være mere af eller mindre af, og hvad skal så i stedet for) 
Har vi fx organiseret os på en hensigtsmæssige måde i forhold til at nå vores fælles mål, om 
at skabe de bedst mulige forhold for byens ældre? Hvilke erfaringer har vi gjort os ift. hvad, 
der fungerer godt? Og er der noget, der fungerer mindre godt, og som vi bør forbedre? 

 

• Kommissorierne – er de brugbare rettesnore i arbejdet? 
 

• Dialog – har samarbejdet og dialogen understøttet og styrket Ældrerådets fælles arbejde? 
 

• Mål – hvordan er der fx arbejdet med mål/fokusområder/konkrete 
indsatsområder/høringer m.v. ift., at Ældrerådet kan drøfte og træffe de bedst 
kvalificerede beslutninger til gavn for byens ældre? 

 

• Kan Ældrerådet komme mærkesager eller andre mål et skridt nærmere? 
 

• Fokus – er der noget i forhold til fokus der kan skærpes til gavn for Ældrerådet; Hvor er 
Ældrerådet på vej hen; hvor vil Ældrerådet gerne være og er der noget der står i 
vejen for at Ældrerådet kommer derhen? 

 

• Hvordan kan vi i højere grad arbejde med synlighed i vores arbejde, og hvad vil vi gerne 
opnå med det? 
 

Der er på mødet lagt op til, at arbejdet struktureres sådan, at udvalget går i tre grupper og drøfter 
evaluering af udvalgets arbejde samt rådets struktur - fx med udgangspunkt i ovenstående 
spørgsmål. Efter gruppearbejdet samler udvalget op i fælles drøftelse.  
 
Lokale I207 og I133 på Sjællandsgade 40, 2200 København N er reserveret som grupperum.  
 
BILAG 
Ældrerådets mål og mærkesager 
Sundheds- og Omsorgsudvalgets kommissorium 
 
BESLUTNING 
Udvalget vendte evalueringen og kom bl.a. frem til, at følgende forhold er vigtige at vende og 
evaluere på et fælles seminar:  
 

- Udvalget var enige om, at det fungerer godt med sammenlægning af det tidligere 
Sundhedsudvalg og Omsorgsudvalg. Udvalget mener derudover, at det fungerer fint med 
to formænd og tre næstformand.    
 

- Et udvalgsmedlem lagde op til, at der afholdes valg at formand og næstformand hvert 
andet år frem for hvert fjerde. Der var i udvalget ikke enighed om forslaget.  
 

- En stor del af udvalget mente, at det skal være nemmere at få indstillinger på dagsordener 
til møder i Ældrerådet, og at Forretningsudvalget ikke kan afvise, at en sag skal på 
næstkommende ældrerådsmøde, hvis et fagudvalg ønsker det.  

 

- Udvalget fandt, at deres kommissoriet er en brugbar beskrivelse ift. de emner, som 
udvalget arbejder med. 
 

- Et udvalgsmedlem nævnte, at samarbejdet fordrer, at der er god stemning, og at man 
derfor skal huske den gode tone.  
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- Udvalget fandt, at det kunne være en god idé, hvis Ældrerådet fik et oplæg/kursus om at 
skrive indlæg m.v., og at Ældrerådet burde aftale, at lave et internt synlighedsbarometer, 
hvor indlæg fra medlemmerne m.v. noteres.  

 
Udvalget drøftede derudover, hvorvidt der kan tages referat af møder med politiske udvalg. 
 
 

8. Næste udvalgsmøde den 3. februar 2022 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at de på næste møde vender klippekortet. Derudover besluttede udvalget på 
næste møde at drøfte, hvilken model for bruger- og pårørendeindflydelse som Ældrerådet bør 
arbejde videre med.  
 
Udvalget efterspurgte derudover oplægget omkring håndtering af IV Medicin i kommunalt regi, 
såfremt det er muligt på nuværende tidspunkt.  
 
 

9. Eventuelt  
Lisbeth Sølver orienterede udvalget om, at hun på Forretningsudvalget den 12. januar 2022 havde 
holdt oplæg om egenbetaling på kommunens MTO-pladser, og at punktet kommer op på et møde 
i Ældrerådet – formentlig i februar.   

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde. 


