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Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget,  
Den 7. april 2022 
 

 

REFERAT 
 
Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Dato: torsdag den 7. april 2022 kl. 10-15 
Sted: Københavns Rådhus, udvalgsværelse A, 1. sal, vær. 2 
 
Medlemmer: 
Hanne Simonsen (formand), Margit Schrøder (formand), Leif Andreasen (næstformand) Lisbeth 
Sølver (næstformand), Lise Helweg (næstformand), Anne Marie Bossen Aarøe, Bjarne Jørgensen, 
Eleonora Lewandowski, Elin Johansson, Henrik Høgh, Kirsten Nissen, Lone Skov Valentin Al Awssi, 
Margit Risnæs, Merete Råschou, Michael Neumann. 
 
Der var afbud fra Elin Johansson. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte dagsordenen.  
 
 

2. Valg af dirigent 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen blev valgt som dirigent. 
 
 

3. Godkendelse af referat 
v/ Hanne Simonsen  
 

 
BILAG 

• Referat af mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 3. marts 2022 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsordenen. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger en dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 3. marts 2022. 
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BESLUTNING 
Udvalget godkendte referat af møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 3. marts 2022. 
 
 

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 
 
BESLUTNING 
Margit Schrøder orienterede om, at det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg på møde den 31. 
marts 2022 blev introduceret til plejehjemsområdet i Københavns Kommune. Videre blev det på 
mødet besluttet, at udvalget anbefaler, at Københavns Kommunes ældrepolitik bliver forlænget 
ind i 2023. Margit Schrøder oplyste, at det fremgår af indstillingen, at Ældrerådet løbende vil blive 
inddraget ift. udarbejdelse af politikken.  
 
Margit Schrøder orienterede videre om, at det fremgår af Sundheds- og Omsorgsudvalgets 
møde, at Ældrerådet vil få værdighedspolitikken 2022 i høring.  
 
Margit Schrøder orienterede om, at der var en indstilling om hjemtagelse af den selvejende 
institution Håndværkerforeningens Plejehjem, og at plejehjemmet i 2026 forventes lukket.  
 
Margit Schrøder orienterede derudover om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde den 7. 
april 2022 var blevet orienteret om status på projektet ’Selvbestemmelse og øget tryghed – ved 
faste teams på plejehjem’. Margit Schrøder oplyste, at der indgår tre pilotplejehjem i projektet, 
som forsøger at organisere sig på nye møder. Lisbet Sølver oplyste, at det er påfaldende, at der er 
sat 3 millioner kroner af årligt til projektet, som skal hjælpe med at øge bemandingen, hvilket hun 
mente var svært i lyset af de nationale rekrutteringsudfordringer. Margit Schrøder nævnte, at 
projektet muligvis også kan være med til at gøre plejehjemmene til mere attraktive arbejdspladser.  
 
Videre orienterede Margit Schrøder om, at det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg på møde 
den 7. april 2022 bliver forelagt resultaterne af forvaltningens brugertilfredsundersøgelser, og at 
forvaltningen har udarbejdet et omfattende notat, der belyser og uddyber forvaltningens 
opfølgning på brugerundersøgelserne og Ældrerådets høringssvar. Notatet er vedlagt som bilag. 
 
Margit Schrøder oplyste derudover, at der er mange ældre, som er blevet tilmeldt en psykolog 
grundet mistrivsel. Udvalget drøftede derudover behovet for psykologbistand, når man er ældre, 
og udvalget var derudover nysgerrige på, hvilke ældre der typisk benytter tilbuddet om 
psykologhjælp. 
 
Afsluttende nævnte Margit Schrøder, at sundheds- og omsorgsborgmesteren har stillet et 
medlemsforslag, som handler om forenkling og afbureaukratisering på ældreområdet, og hvor der 
lægges op til, at Ældrerådet, SUF-MED og Handicaprådet giver input til regler på Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens område, der kan afskaffes for at skabe bedre arbejdsgange og frigøre 
mere tid til kerneopgaven.  

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget
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BILAG 

• Link til bilag om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opfølgning på 
brugerundersøgelserne og Ældrerådets høringssvar  

 
 

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 
 
På sidste udvalgsmøde tilbød Lisbeth Sølver og Lone Skov Valentin Al Awssi, at de på dette 
møde fremlægger forslag til at arbejde videre med bedre borger- og pårørendeindflydelse 
og -inddragelse, som udvalget kan vende nærmere. Udvalgsmedlemmernes forslag er 
vedhæftet som bilag.  
 

➢ Klippekort v. Leif Andreasen og Margit Risnæs 
 

BILAG 

• Sagsfremstilling fra Holstebro Kommune vedr. plejehjemsbestyrelser 

• Bestyrelsesmodeller v. Holstebro Kommune 

• Udkast til kommissorium for rådgivende bestyrelser på Københavns kommunes plejehjem 
v. Lone og Lisbeth 

• Debatindlæg v. Lone Skov Valentin Al Awssi 
 
BESLUTNING 
Ad tilsynsgruppen  
Margit Schrøder oplyste, at der har været syv tilsynsrapporter, som overordnede har fået pæne 
karakterer, men at der på to plejehjem har været nogle problematikker, der skulle følges op på.  
 
Videre orienterede Margit Schrøder om, at der nu er tilføjet et spørgsmål om, hvorvidt beboerne 
har talt om livets afslutning. Det er ud fra svarene tydeligt, at det kan være et kompliceret 
spørgsmål, som ikke alle har behov for at tale om, og at det derfor kræver en stor opmærksomhed 
på borgeres individuelle behov.  
 
Lone Skov Valentin Al Awssi oplyste, at der var en beboer, der var ked af, at man ikke talte nok om, 
når beboere gik bort. Udvalget var enige om, at det er vigtigt, at der på plejehjemmene er nogle 
meningsfulde ritualer i forbindelse med dødsfald.  
 
Ad pårørendeindflydelse  
Lone Skov Valentin Al Awssi orienterede om Holstebros Kommunes proces omkring 
plejehjemsbestyrelser og fremlagde arbejdsgruppens forslag vedr. plejehjemsbestyrelser i 
Københavns Kommune. 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/0b8f8cb4-99a5-4d8d-99f9-7eab1e907515/ad526718-6da7-46cf-a286-23cec289d54b-bilag-15_0.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/0b8f8cb4-99a5-4d8d-99f9-7eab1e907515/ad526718-6da7-46cf-a286-23cec289d54b-bilag-15_0.pdf
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Udvalget drøftede forslaget og besluttede at tage det op i Ældrerådet med henblik på 
bemærkninger og yderligere kvalificering af forslaget.  
 
Hanne Simonsen oplyste, at hun gerne ser, at Ældrerådet på et tidspunkt får besøg af Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningens pårørendevejledere. Videre foreslog Hanne Simonsen, at udvalget tog 
kontakt til Langgadehus Plejehjem for at høre, hvordan de mener, at det fungerer med en 
bestyrelse.  
 
Ad klippekort  
Leif Andreasen orienterede udvalget om, at arbejdsgruppen arbejder på et debatindlæg med 
oplysning om muligheden for brug af klippekortordningen på plejehjem mv.  
 
Udvalget drøftede i den forbindelse retningslinjer for debatindlæg på Ældrerådets hjemmeside. 
 
 

6. Nyt fra Regionsældreråd Hovedstaden 
v/ Margit Schrøder 
 

 
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 
Margit Schrøder orienterede om mødet i Regionsældreråd Hovedstaden den 29. marts 2022. 
 
Videre orienterede Margit Schrøder udvalget om, at Regionsældreråd Hovedstaden har vedtaget 
en ny model for opkrævning af kontingent for deltagelse i Regionsældreråd Hovedstaden, og at 
der derudover er en ny hjemmeside på vej.  
 
Derudover var der på mødet i Regionsældreråd Hovedstaden en fælles opmærksomhed på, 
hvordan rådene benytter møderne bedst muligt, og hvordan man øger rådets indflydelse ift. 
Region Hovedstaden. 
 
Hanne Simonsen orienterede derudover om, at der på mødet i Ældrerådet den 27. april 2022 skal 
udpeges repræsentanter til Regionsældreråd Hovedstaden, og Hanne Simonsen opfordrede 
medlemmerne til at stille op, da medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget som bekendt 
arbejder med nogle af de samme sager inden for kommunalt regi. 
 
Videre orienterede Hanne Simonsen om, at der er møde i Regionsældreråd Hovedstadens 
Forretningsudvalg den 19. april 2022, og at hun, Lise Helweg eller Anne-Marie Bossen Aarøe 
deltager på mødet.  
 
Hanne Simonsen foreslog derudover, at hun på mødet i Ældrerådet kort orienterer om arbejdet i 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 
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Regionsældreråd Hovedstaden, og at hun ville vende forslaget i Forretningsudvalget.  
 
 

7. Budgetønsker i forbindelse med budget 2023 
v/ Hanne Simonsen og Lisbeth Sølver 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget besluttede på sidste udvalgsmøde at arbejde videre med følgende to budgetønsker til 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 1) Indsats vedr. IT-støtte, hvor ældre med behov fx kan få 
støtte/undervisning, og fx også kan få stillet en iPad/tablet til rådighed, 2) Ophør af egenbetaling 
for mad og vask af linned på kommunens palliative MTO-pladser. 
 
I forhold til forslaget om IT-støtte til ældre, var det udvalgets opfattelse, at hvis borgere kan 
administrere indkøb, abonnementsordninger til fx underholdning og andre 
selvbetjeningsløsninger, vil man også kunne opleve at være mere selvhjulpen og kunne klare flere 
dagligdagsting selv. 
 
Det blev aftalt, at Hanne Simonsen udarbejder et skriv vedrørende budgetønsket om IT-støtte, og 
at Lisbeth Sølver udarbejder et skriv om ophør af egenbetaling på kommunens palliative MTO-
pladser, og at udvalgets ønsker drøftes på møde i Ældrerådet den 30. marts 2022. 
 
På mødet i Ældrerådet den 30. marts 2022 besluttede rådet at anmode om foretræde for 
Sundheds- og Omsorgsudvalget i forhold til forslag om annullering af egenbetaling på de 15 
palliative døgnpladser på Vigerslevvej samt forslag vedr. brug af digitalisering som en vej til større 
selvhjulenhed, herunder udlevering af- og undervisning i brug af iPad i hjemmeplejen. 
 
Det blev desuden besluttet, at udarbejdelsen af forslaget om øget brug af digitalisering sker i 
samarbejde mellem Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg samt Sundheds- og Omsorgsudvalg, og 
Ældrerådet undersøger derfor også muligheden for foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Ældrerådet besluttede at følge op på budgetønskerne igen på rådets møde den 27. april 2022 
sådan, at forslagene til budgetønsker er klar til præsentation på foretræde(r) i maj, forventeligt. 
 
BILAG 

• Budgetønskeforslag fra Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg vedr. palliative pladser 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede blandt andet at lægge op til, at Lisbeth Sølver sammen med Kirsten Nissen 
deltager på foretrædet for Sundheds- og Omsorgsudvalget og fremlægger forslaget om 
annullering af egen betaling på kommunens palliative pladser. 
 
Hanne Simonsen orienterede udvalget om, at hun og Anders Lund besøger Bispebjerg 
Aktivitetscenter og sammen udarbejder et oplæg om bedre IT-understøttelse af ældre. Udvalget 
drøftede derudover behovet for en sådan indsats. Hanne Simonsen oplyste, at det dels handler om 
at hjælpe borgere til at kunne mestre flere ting selv samt afværge ensomhed.  
 
 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter budgetønsker inden for sundheds- og omsorgsområdet i forbindelse med 
budget 2023. 
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8. Offentliggørelse af den nationale sundhedsprofil 2021 
v/ Margit Schrøder  
 

 
BAGGRUND 
I 2022 blev den Nationale Sundhedsprofil, som belyser danskernes sundhed, udgivet for fjerde 
gang.  
 
Den Nationale Sundhedsprofil er nationalt repræsentative undersøgelser af den voksne 
befolknings sundhed, trivsel og sygelighed. I sundhedsprofilen indsamles data om sundhed og 
sygelighed og forhold af betydning herfor, som ikke er tilgængelige i administrative registre. 
Sundhedsprofilen er gennemført i 2010, 2013, 2017 og 2021. I alle år har omkring 180.000 
personer deltaget. 
 
Den nationale sundhedsprofil indeholder indikatorer for emnerne: 
 

• Helbred og trivsel 

• Sundhedsadfærd  

• Sygelighed  

• Kontakt til egen læge  

• Sociale relationer 

• Hvem står bag 
 

Den Nationale Sundhedsprofil er gennemført i et samarbejde mellem de fem regioner, 
Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske 
Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet. Vedlagt som bilag er 
Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og kommunerne for 2021.  
 
BILAG 

• Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og kommunerne for 2021 (udgivet af Region 
Hovedstaden, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse) 

 
BESLUTNING 
Margit Schrøder orienterede om den nationale sundhedsprofil med særskilt fokus på sundheden 
blandt ældre borgere i Region Hovedstaden og kommunerne for 2021.  
 
Kirsten Nissen nævnte, at Sundheds- og Omsorgsforvaltning har lavet en profil for, hvad der 
kendetegner ældre københavnere, og hvordan det fx adskiller sig fra andre kommuner. Notatet er 
vedlagt som bilag. 
 
Udvalget vendte, at resultaterne er et vigtigt redskab i forhold til, hvordan kommunerne arbejder 
med forebyggelse. Et udvalgsmedlem nævnte, at hun var glad for, at antallet af ensomme ældre 
var relativt lavt.  
 
Udvalget besluttede at forsøge at blive klogere på, hvilke årsager der fx ligger bag, at mange ældre 
borgere har høj stress, og om eller hvordan kommunen fx kan afhjælpe problematikken.  
 
BILAG 

• Notat om fremtidens ældre  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 
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9. Brug af Ældrerådets hjemmeside 
v/ Hanne Simonsen og Margit Schrøder  
 

 
BAGGRUND 
Københavns Ældreråd har en hjemmeside, hvor borgere mv. blandt andet kan orientere sig om 
rådets medlemmer, rådets organisering, referater af møder og rådets høringssvar og større 
offentlige kommunalt støttede arrangementer, hvor rådet deltager. Videre kan borgere - udover at 
læse referater af møder - orientere sig om fagudvalgenes overordnede arbejde samt Ældrerådets 
mål og mærkesager. Derudover offentliggøres Ældrerådets årsberetning, som belyser rådets 
virksomhed, også på rådets hjemmeside.  
 
I forlængelse af Ældrerådets evalueringsdrøftelser på seminar den 17. marts 2022 besluttede 
Ældrerådet på møde den 30. marts 2022, at fagudvalgene arbejder videre i forhold til brug af 
hjemmesiden, idet der blandt nogle er et ønske om, at der lægges flere nyheder på hjemmesiden. 
Efterfølgende vil Forretningsudvalget samle inputtene med henblik på drøftelse i Ældrerådet.  
 
Da hjemmesiden præsenterer rådet som helhed, vil beslutninger, som er truffet i fællesskab i 
rådet, kunne præsenteres på rådets hjemmeside. Det kan fx gælde nyheder/orienteringer om 
afholdelse af temadage, 3-bymøder eller Ældrerådets deltagelse i messer som ’Spring for Livet’ 
eller ’pensionistmessen’. Derudover kan rådet sætte fokus på eller uddybe ældrepolitiske mål, 
mærkesager og ønsker, som fx ordning om afmærkning af udeservering for restauratører, eller 
oplysning om foretræde eller møder med borgmestre og politiske udvalg mv.  
 
Det er medlemmerne, som byder ind i forhold til sager, som der særskilt ønskes oplyst om på 
Ældrerådets hjemmeside. Sekretariatet sørger for at tilsendt indhold, kommer på hjemmesiden, 
og sekretariatet kan derudover hjælpe med redaktionelle tilpasninger, såfremt der er ønske om 
det.   
 
På seminaret den 17. marts 2022 drøftede grupperne brug af Ældrerådets hjemmeside, og 
følgende overvejelser blev nævnt 
 

• Der bør laves retningslinjer for, hvordan man skriver, og hvad der må skrives  

• Der bør være flere orienteringer om rådets aktiviteter på hjemmesiden – mere information 
ud ad til  

• Det er formanden for fagudvalgene, som bør forberede indhold til hjemmesiden, eller 
udvalgene udpeger en hjemmesidekoordinator, som sender udvalgenes input til 
hjemmesiden til den hjemmesideansvarlige/sekretariatet 

• Et udvalgsmedlem savner den tidligere kalenderfunktion, og at det er muligt at markere 
mærkedage som fx en temadag eller møder med politiske udvalg mv.  

• En gruppe mener også, at hjemmesiden fungerer godt, som det er i dag 
 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede, hvorvidt medlemmers egne debatindlæg bør lægges op til orientering på 
Ældrerådets hjemmeside.  
 
 

10. Bekymringshenvendelse til Ældrerådet 
v/ Leif Andreasen  

INDSTILLING 

1. at udvalget vender brug af Ældrerådets hjemmeside. 
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BAGGRUND 
En borger har sendt Ældrerådet en bekymringshenvendelse. Sekretariatet har den 21. marts 2022 
efter aftale med borger videresendt henvendelsen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til 
videre foranstaltning.  
 
Der gøres i den sammenhæng opmærksom på, at Ældrerådet ikke kan beskæftige sig med 
konkrete personsager, men kan behandle generelle spørgsmål under behørig hensyntagen til 
Ældrerådets kompetence. 
 
BILAG 

• Bekymringshenvendelse af 21. marts 2022 
 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede håndteringen af borgerhenvendelser til Ældrerådet. 
 
 

11. Erfaringer ift. ’livet som 90-årig’  
v/ Lise Helweg 
 

 
BAGGRUND 
Formænd og næstformand har lagt op til, at Lise Helweg orienterer udvalget om erfaringerne med 
livet som 90-årig.  
 
BESLUTNING 
Udvalget tog Lise Helwegs orientering om ’livet som 90-årig’ til efterretning.  
 
 

12. Næste udvalgsmøde den 5. maj 2022 
v/ Hanne Simonsen og Margit Schrøder.  
 

 
BESLUTNING 
Margit Schrøder oplyste, at formandskabet har aftalt, at udvalget på næste udvalgsmøde holder et 
relativt åbent møde, hvor der ikke bliver en fast dagsorden for mødet, men hvor medlemmer kan 
byde ind med dagsordenspunkter på mødet.   
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vender dagsordenen for næste udvalgsmøde.  
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Videre besluttede udvalget, at de - udover de sædvanlige punkter - på næste møde blandt andet 
vil vende rammerne for §79-klubberne, følge op på rådets drøftelse om plejehjemsbestyrelser.  
 
 

13. Eventuelt  
Eleonora Lewandowski oplyste, at hun har været på Ærø med Ældre Sagen.  


