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Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Den 3. februar 2022 

 

REFERAT 
 
Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Dato: torsdag den 3. februar 2022 kl. 10-15 
Sted: Sjællandsgade 40, 2200 København N, bygning I, lokale 207  
 
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. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte dagsordenen.  
 
 

2. Valg af dirigent 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BESLUTNING 
Lone Skov Valentin Al Awssi blev valgt som dirigent.  
 
 

3. Godkendelse af referat  
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BILAG 

• Referat af møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 13. januar 2022. 
 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte referat af møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 13. januar 2022. 

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 13. januar 2022. 
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4. Orientering fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets formænd og næstformænd 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede på baggrund af en fælles drøftelse, at Margit Schrøder udpeges som formand 
og Leif Andreasen bliver udpeget som næstformand. 
 
Udvalget vendte derudover formandsstrukturen i udvalget. 
 
 

5. Velkomsthenvendelse til det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BAGGRUND 
Formændene og næstformændene har foreslået, at udvalget – i lighed med de øvrige fagudvalg – 
sender en velkomsthenvendelse til det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg, hvor rådet gør 
opmærksom på Ældrerådets arbejde med mærkesager på sundheds- og omsorgsområdet.  
 
Vedlagt er et udkast til velkomsthenvendelse til Sundheds- og Omsorgsudvalget til udvalgets 
godkendelse.  
 
På linket her Oversigt over medlemmer i KK Sundheds- og Omsorgsudvalg kan udvalget orientere 
sig om de nye medlemmer i Sundheds- og Omsorgsudvalget.  
 
BILAG 

• Udkast til velkomsthenvendelse fra Ældrerådet til medlemmerne af det politiske 
Sundheds- og Omsorgsudvalg 

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at sende velkomsthenvendelsen til medlemmerne i Sundheds- og 
Omsorgsudvalget. 
 
BILAG 

• Velkomsthenvendelse fra Ældrerådet til medlemmerne af det politiske Sundheds- og 
Omsorgsudvalg 

 
 

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

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet.  

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender udkast til Ældrerådets velkomsthenvendelse til Sundheds- og 
Omsorgsudvalget. 

https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/sundheds-og-omsorgsudvalget/medlemmer-af-udvalget
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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 
Margit Schrøder orienterede om, at det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg på møde den 27. 
januar 2022 havde fået en orientering om projektet med faste teams på plejehjem, som er et 
projekt der bl.a. skal fremme selvbestemmelse og øge trygheden blandt beboere. Margit Schrøder 
oplyste, at projektet på nuværende tidspunkt foregår på tre pilotplejehjem – Møllehuset, Solgaven 
og Hjortespring.  
 
Lisbeth Sølver oplyste, at Line Ervolder fra Det Konservative Folkeparti er blevet valgt som 
næstformand for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Lisbeth Sølver oplyste videre, at Line Ervolder 
er sygeplejerske, og bl.a. også er medlem af Regionsrådet.  
 
Videre orienterede Lisbeth Sølver om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde den 20. januar 
2022 har godkendt mødekalenderen for 2022, og at der er planlagt et fællesmøde mellem 
Ældrerådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget den 17. november 2022.  
 
 

7. 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 
➢ Klippekort v. Leif Andreasen  

 
Notatet vedrørende klippekortsordningen er vedlagt som bilag.  
 
I forhold til pårørendeindflydelse besluttede udvalget på sidste udvalgsmøde at drøfte, hvilken 
model for borger- og pårørendeindflydelse som Ældrerådet bør arbejde videre med. 
 
BILAG 

• Notat vedr. brug af klippekort  
 

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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BESLUTNING 
 
Ad tilsynsgruppen 
Margit Schrøder oplyste, at der ikke er kommet nogle nye tilsyn, og at det pt. er Bjarne Jørgensen, 
Margit Schrøder og Lone Skov Valentin Al Awssi, der sidder i arbejdsgruppen.  
 
Lisbeth Sølver gjorde opmærksom på, at hun gerne ser, at man indtænker tilsynsrapporterne i det 
fremadrettede arbejde, og at man er opmærksom på, hvad der fx er skrevet om de forskellige 
enheder, hvis udvalget arbejder med et bestemt område.  
 
Udvalget havde en drøftelse af, hvordan man kan arbejde med tilsynshøringer, og det blev aftalt, at 
tilsynsgruppen som udgangspunkt sender en standardskrivelse til de enheder, som har et godt 
tilsyn.  
 
Ad pårørendeindflydelse  
Udvalget besluttede, at der fælles arbejdes videre med mulige veje for at øge 
pårørendeindflydelse på plejehjem. Udvalget efterspurgte i den sammenhæng, at Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen orienterer udvalget om deres arbejde med området. 
 
Ad klippekortsordning  
Leif Andreasen og Margit Risnæs oplyste, at de gerne ville have en arbejdsgruppe vedrørende 
klippekortsordningen, som arbejder på at lave et mindre debatindlæg om klippekortsordningen. 
Formålet vil være at oplyse beboere og pårørende til beboere på plejehjem i Københavns 
Kommune om muligheden for at benytte klippekortsordningen.  
 
Leif Andreasen oplyste, at det er hans indtryk, at det varierer, hvordan klippekortet benyttes på 
plejehjem.  
 
 

8. Orientering fra arbejdsgruppe vedr. integration af minoritetsetniske ældre  
v/ Margit Schrøder  
 

 
BAGGRUND 
Det blev på møde i Forretningsudvalget den 10. november 2021, at Beskæftigelses-, 
Integrations- og Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget på et kommende møde i 
Ældrerådet faciliterer en temadrøftelse om integration af minoritetsetniske 
ældre. Dette bl.a. med henblik på at få mere viden om integration af minoritetsetniske 
ældre i forhold til ældreområdet, herunder fx i forhold til plejehjemsområdet og i 
forhold til selvudpeget hjælperordningen. 
 
Da temadrøftelsen både vedrører beskæftigelses- og integrationsområdet og social-, 
sundheds- og omsorgsområdet er der lagt op til, at temadrøftelsen tilrettelægges som 
et samarbejde mellem Ældrerådets Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalg og 
Sundheds- og Omsorgsudvalg. Michael Neumann, Pia Weise Pedersen, Anne Worning, Dorthe 
Pedersen og Margit Schrøder er efterfølgende af henholdsvis Sundheds- og Omsorgsudvalget og 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget udpeget til en arbejdsgruppe som arbejder på, 
hvordan oplægget skal tilrettelægges.  
 
Margit Schrøder vil på mødet orientere om den videre proces. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender arbejdsgruppens oplæg. 
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BESLUTNING 
Udvalget tog Margit Schrøders orientering om arbejdet til efterretning. Arbejdsgruppen arbejder 
videre mod en fælles temadrøftelse i Ældrerådet den 9. juni 2022.  
 
 

9. Nyt fra Regionsældreråd Hovedstaden 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
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. 
 
BILAG 

• Orientering om møde i Regionsældreråd Hovedstadens Forretningsudvalg 
 
BESLUTNING 
Hanne Simonsen orienterede om, at mødet i Forretningsudvalget i Regionsældreråd Hovedstaden 
er udskudt til den 11. februar 2022, og at Hanne Simonsen og Lise Helweg deltager på mødet.  
 
 

10. Opfølgning på drøftelser vedr. 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. 
 
På sidste udvalgsmøde gjorde sundheds- og omsorgsudvalget sig overvejelser i forhold til rådets 
struktur, og kom bl.a. frem til følgende:  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet.  
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• 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 
 

• 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.  

 
BESLUTNING 
Udvalget vendte evaluering og supplerede med følgende bemærkninger: 
 
Et udvalgsmedlem præciserede, at vedkommende mener, at der på møderne i Ældrerådet bruges 
for meget tid på orienteringer om fx referater, og at der bør være mere dialog og gruppearbejde 
på møderne. Der var i udvalget delte meninger om, hvorvidt det vil give mening med mere 
gruppearbejde på møder i Ældrerådet. 
 
Derudover vendte udvalget igen Forretningsudvalgets arbejdsgang ift. at få sager på møder i 
Ældrerådet.  
 
Udvalget vendte derudover, hvordan man kan motivere flere medlemmer til at være mere aktive, 
og det blev nævnt, at Ældrerådets seminar bl.a. også gerne må handle om, hvordan rådet kan være 
mere proaktivt.  
 
Et udvalgsmedlem nævnte, at vedkommende gerne ser, at formanden bruger Ældrerådet mere 
aktivt i forhold til arbejdet i Danske Ældreråd.  
 
Udvalget havde derudover en drøftelse af, at der bør være mere fokus på sundhedsområdet i 
udvalget. 
 
 

11. Udpegning af medlem til arbejdsgruppe vedrørende Ældrerådets brochure 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BAGGRUND 
På møde i Ældrerådet den 26. januar 2022 besluttede Ældrerådet, at alle fagudvalg udpeger et 
medlem, som kan sidde i en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med henblik på at komme med et 

INDSTILLING 

1. at udvalget udpeger et medlem af udvalget til arbejdsgruppen vedr. Ældrerådets brochure. 
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oplæg til Ældrerådet om, hvilken vej rådet bør gå i forhold til at få udarbejdet en brochure. Det 
blev på mødet i Ældrerådet derudover besluttet, at næstformand Pia Weise er med i 
arbejdsgruppen.  
 
Arbejdsgruppens opgave er blandt andet at gøre sig overvejelser om, hvilket format brochuren 
bør have, hvad formålet med brochuren er, og hvem der er den primære målgruppe, samt hvad 
rådet med brochuren ønsker at sætte fokus på.   
 
Arbejdsgruppen vil på deres første møde indledningsvist blive orienteret nærmere om de 
forskellige muligheder, idet sekretariatet på formandskabets vegne har været i gang med at 
undersøge forskellige muligheder for udarbejdelse af en brochure. 
 
BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen blev udpeget som repræsentant til arbejdsgruppen. 
 
 

12. Høring vedr. flytning af plejehjem  
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 1. februar 2022 sendt forslag om flytning af 
plejehjemmet Lærkebo og Poppelbo til Eilersminde Plejehjem i høring i Ældrerådet.  
 
Det fremgår af høringsbrevet, at Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde den 27. januar 2022 
behandlede en indstilling om flytning af Plejehjemmet Lærkebo og Poppelbo til Eilersminde 
Plejehjem. Udvalget besluttede i den forbindelse at sende indstillingen i høring. Sagen forventes 
behandlet igen i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 31. marts 2022, og der er høringsfrist den 
16. marts 2022. Udover Ældrerådet høres beboere, pårørende og medarbejdere på 
Lærkebo/Poppelbo og aktivitetscenter Brønshøj samt Brønshøj-Husum lokaludvalg.  
 
Leder af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens boligsekretariat Per Christensen kommer og 
orienterer om processen på mødet i Boligudvalget den 7. februar 2022 kl. 13.30, hvorefter 
Boligudvalget udarbejder udkast til høringssvar.  
 
Såfremt medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget, som ikke i forvejen sidder i 
Boligudvalget, ønsker at høre forvaltningens orientering, er de velkomne til at deltage under 
punktet på mødet i Boligudvalget. På baggrund af fagudvalgenes input udarbejdes der et udkast 
til høringssvar, som behandles endeligt på møde i Ældrerådet den 24. februar 2022. 
 
BILAG 

• Høringsbrev vedr. flytning af plejehjem 

• Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. flytning af plejehjem 
 
BESLUTNING 
Udvalget gjorde opmærksom på, at det er hårdt for beboerne at skulle flytte, og at det er vigtigt, at 
de får den støtte og hjælp, der er brug for. 
 
Lisbeth Sølver gjorde opmærksom på, at det også er vigtigt, at flytningen af aktivitetscentret 
Brønshøj-Husum sker til mindst mulig gene for de berørte borgere. 

INDSTILLING 

1. at udvalget kommer med bemærkninger til høringen.  
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13. Forberedelse af høring af BRUS  
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemfører hvert år brugertilfredsundersøgelser på en 
række af forvaltningens forskellige serviceområder. Forvaltningen har den 2. februar 2022 sendt 
resultaterne af forvaltningens årlige brugerundersøgelser i høring i Ældrerådet. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2021 gennemført brugerundersøgelser på 11 følgende 
områder:  
 

• Aktivitetstilbud (498 besvarelser) 

• Center for Kræft og Sundhed (313 besvarelser) 

• Hjemmepleje (2559 besvarelser) 

• Plejebolig (1008 besvarelser) 

• Pårørende til plejehjemsbeboere (788 besvarelser) 

• Rehabiliteringscentre (223 besvarelser) 

• Genoptræningsforløb (1000 besvarelser) 

• Visitation (796 besvarelser) 

• Center for Diabetes (210 besvarelser) 

• Tilbuddet ”Sund Vægt” i Center for Børn og Unges Sundhed (50 besvarelser) 

• Neurorehabilitering (167 besvarelser) 

• En rapport med samlede resultater for hvert af de 11 områder 
 
Efter aftale med formand Hanne Simonsen er der lagt op til, at udvalget holder et ekstraordinært 
udvalgsmøde fredag den 11. februar 2022, hvor udvalget udarbejder udkast til høringssvar, som 
behandles endeligt på møde i Ældrerådet den 24. februar 2022.   
 
Hanne Simonsen har derudover lagt op til, at udvalget på mødet aftaler, hvilke medlemmer der 
har ansvar for at nærlæse hvilke rapporter med henblik på at komme med bemærkninger til 
rapporterne, når udvalget skal udarbejde udkast til høringssvar.  
 
På det ekstraordinære udvalgsmøde vil centerchef Nanna Skriver, afdelingsleder Max Miller og 
specialkonsulent Tina Christensen fra Center for Innovation og Evaluering holde et oplæg med 
henblik på at orientere om årets resultater samt svare på eventuelle spørgsmål.  
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at holde et ekstraordinært udvalgsmøde den 11. marts 2022 kl. 13.00-16.00 
med henblik på at udarbejde udkast til høringssvar. Som forberedelse af høringen fordelte 
udvalget, hvem der læser, hvilke rapporter forud for det ekstraordinære møde. Det blev derudover 
aftalt, at medlemmer som havde afbud sender deres bemærkninger til materialet senest den 9. 
februar 2022, sådan at udvalget kan tage det med i drøftelserne, når der udarbejdes udkast til 
høringssvar.   
 
 

14.  Næste udvalgsmøde den 3. marts 2022 kl. 10-15 

INDSTILLING 

1. at udvalget forbereder høring af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens brugerundersøgelser. 
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v/ Hanne Simonsen  
 

 
Beslutning  
Udvalget har på næste møde et oplæg om IV-aftalen.  
 
Derudover anbefalede Hanne Simonsen, at alle deltager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
dialogmøde den 23. februar 2022 samt den tekniske gennemgang den 21. februar 2022.  
 
 

15. Eventuelt 
Margit Schrøder orienterede om invitationen til dialog om formidling af kvalitetsstandarderne den 
8. februar 2022, og opfordrede i den sammenhæng medlemmerne til at sende input, såfremt 
nogle har noget til udformningen.   
 
Lisbeth Sølver opfordrede udvalget til at forberede sig på oplægget på mødet i Ældrerådet den 
24. februar 2022 vedrørende MTO.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vender dagsordenen for næste udvalgsmøde.  


