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Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget,  
Den 2. juni 2022 
 

 

REFERAT 
 
Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Dato: torsdag den 2. juni 2022 kl. 10-15 
Sted: Telehuset, Borups Allé 41, Tårnet, lokale H 301 (indgang via receptionen – lokalet er på 3. 
sal, der er elevator) 
 
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. 
 
Kirsten Nissen, Leif Andreasen, Margit Risnæs og Michael Neumann havde afbud til mødet.  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/ Hanne Simonsen og Margit Schrøder 
 

 
BESLUTNING  
Udvalget godkendte dagsordenen.  
 
 

2. Valg af dirigent 
v/ Hanne Simonsen og Margit Schrøder  
 

 
BESLUTNING 
Udvalget valgte Bjarne Jørgensen som dirigent.  
 
 

3. Godkendelse af referat 
v/ Hanne Simonsen og Margit Schrøder 
 

 
BILAG 

• Referat af møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 5. maj 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 5. maj 2022. 
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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 
 
BESLUTNING  
Margit Schrøder orienterede udvalget om, at det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg på møde 
den 16. maj havde drøftet ønsker til budget, som skulle udarbejdes inden udvalgets 
budgetseminar i august.  
 
Derudover nævnte Margit Schrøder, at udvalget havde haft en temadrøftelse vedrørende 
samarbejde om det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der ligger en god præsentation, og 
hvor det fremgår, at der fra den 1. oktober 2022 forventes at være et samarbejde med læger fra 
Bispebjerg Hospital, som får behandlingsansvaret under hele borgers ophold på forvaltningens 
akutplejepladser og afdeling for lindring.  
 
Margit Schrøder orienterede om, at udvalget var blevet forelagt status på nøgletal 2021. Udvalget 
drøftede herunder oplysning om ventetider til plejeboliger og hjælpemidler. Udvalget besluttede 
at kigge nærmere på rapporten på et senere tidspunkt.  
 
Margit Schrøder oplyste, at Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde den 2. juni 2022 skulle have 
en temadrøftelse om hjerneskadeområdet. Videre skal udvalget vende Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens forslag til implementering af medlemsforslaget om forenkling og 
afbureaukratisering på ældreområdet. Margit Schrøder orienterede derudover om, at udvalget på 
mødet skulle godkende takster for 2023 på sundheds- og omsorgsområdet.  
 
 

5. Orientering om rammer for § 79 klubber (besøg kl. 10.30-11.00) 
v/ Hanne Simonsen og Margit Schrøder 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsudvalget efterspurgte på sidste udvalgsmøde et oplæg om rammerne for 
og arbejdet med ældre- og seniorklubber efter servicelovens § 79, herunder fx hvordan man 
opretter en klub og drifter den.  

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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På mødet deltager konsulent Gunhild Kjærgaard fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kl. 
10.30-11.00 med henblik på at orientere nærmere om området samt svare på spørgsmål.  
 
Til udvalgets orientering er principper for bevilling og krav til ansøgere om tilskud efter 
servicelovens § 79 og indstillingen til Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde den 7. april 2022 
vedlagt som bilag. 
 
BILAG 

• Principper for bevilling og krav til ansøgere om tilskud efter servicelovens § 79 

• Link til Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling vedr. Tilskud til seniorklubber efter 
servicelovens § 79   

 
BESLUTNING  
Udvalget tog orienteringen til efterretning.  
 
BILAG  

• Oplæg om § 79 klubber v. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
 
 

6. Orientering vedrørende møde i Regionsældreråd Hovedstaden den 16. maj 
2022 om tværsektorielt samarbejde og sundhedsklynger  

v/ medlemmer af Regionsældreråd Hovedstaden  
 

 
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 medlemmerne af Regionsældreråd Hovedstaden udvalget om seneste 
nyt fra Regionsældreråd Hovedstaden m.v.  
 
BILAG 

• Referat af møde i Regionsældrerådet den 16. maj 2022 

• Oplæg om Almen praksis – sundhedsklynger v. Jørgen Steen Andersen  

• Oplæg om sundhedsreform og sundhedsklynger v. Hella Obel  

• Oplæg vedrørende sundhedsklynger og tværsektorielt samarbejde v. Karin Friis Bach, 
formand for udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Region 
Hovedstaden  

 
BESLUTNING  
Udvalget tog orienteringen til efterretning.  
 
 
 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget/m%C3%B8de-07042022/referat/punkt-7
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget/m%C3%B8de-07042022/referat/punkt-7
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7. Opfølgning på oplæg om midlertidige døgnophold  
v/ Hanne Simonsen og Margit Schrøder   
 

 
BAGGRUND 
Ældreråd havde på møde den 27. april 2022 inviteret Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at 
deltage på mødet for at give rådet en overordnet orientering om området vedrørende de 
midlertidige døgnophold (MTO), herunder hvad det er for nogle tilbud/ophold kommunen har; 
visitationen; hvilke borgere er der tale om; betalingsforhold, samt om der er nogle udfordringer 
der særligt gør sig gældende ift. de midlertidige døgnophold.  
 
Det er muligt at læse mere om de midlertidige plejeophold i Københavns Kommunen på linket her.   
 

Formændene har på baggrund af oplægget lagt op til, at udvalget vender det.  
 
BESLUTNING  
Udvalget drøftede punktet, herunder at det er vigtigt at følge ordningen om 72 timers 
behandlingsansvar til hospitalslægerne.  
 
 

8. Orientering om handleplan for diabetes- og hjerteområdet 2022-2025 
(besøg kl. 11.30-12.00) 

v/ Hanne Simonsen og Margit Schrøder   
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har bedt om at forelægge forvaltningens udkast til 
handleplan for diabetes og hjerteområdet 2022-2025 for Ældrerådets Sundheds- og 
Omsorgsudvalg. Handleplanen skal politiske behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 23. 
juni 2022. 
 
Det fremgår af udkastet til handleplanen, at dets indhold og strategiske mål er, at hjælpe de 
københavnere, der er i størst risiko for at få type 2-diabetes og/eller hjertesygdom, og at de skal 
have støtte og hjælp til at håndtere hverdagslivet og fastholde deres fysiske og mentale sundhed. 
Videre skal handleplanen understøtte, at københavnere, der har en kronisk sygdom, bedre skal 
kunne håndtere hverdagslivet og leve et godt liv samtidig med, at de skal forholde sig til 
sygdommen og dens mulige konsekvenser. Hvis københavnerne opnår kompetencer, der støtter 
livet med diabetes og/eller hjertesygdom, reduceres risikoen for forværring, og muligheden for at 
forebygge andre kroniske sygdomme øges. 
 
På udvalgsmødet deltager afdelingsleder Signe Louise Tholstrup Bertelsen og fuldmægtig Sofie 
Juul fra Center for Sundhed og Rehabilitering kl. 11.30-12.00 med henblik på at orientere udvalget 
om handleplanen samt svare på eventuelle spørgsmål.  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet.  

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

https://www.kk.dk/midlertidige-doegnophold
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Det kan nævnes, at Ældrerådets Sundhedsudvalg og Omsorgsudvalg i 2020 blev inddraget i 
forvaltningens arbejde med udarbejdelse af handleplanen, hvor udvalgene lagde vægt på 
vigtigheden af samarbejdet med praktiserende læger og hospitaler. 
 
BILAG  

• Udkast til handleplan for diabetes og hjerteområdet 2022-2025 
 
BESLUTNING  
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet det blandt andet blev drøftet, hvordan man bedst 
hjælper borgere til fx at fortsætte med at dyrke motion efter endt forløb.   
 
BILAG  

• Oplæg om handleplan for diabetes og hjertesygdomme v. Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen 

 
 

9. Ny sundhedsreform  
v/ Hanne Simonsen og Margit Schrøder   
 

 
BAGGRUND 
Den 20. maj 2022 indgik regeringen en bred politisk aftale om et “Sammenhængende, nært og 
stærkt sundhedsvæsen” (Sundhedsreformen). Formændene for udvalget har i den sammenhæng 
bedt om, at udvalget vender indholdet i aftalen.  
 
Den politiske aftale kan læses på linket her.  
 
BESLUTNING  
Udvalget vendte punktet, herunder nævnte Lisbeth Sølver, at man med reformen ønsker at styrke 
de kommunale akutfunktioner samt øge fokus på vigtigheden af de forebyggende indsatser. 
Videre nævnte hun, at det var hendes indtryk, at man i Københavns Kommune er godt med.  
 
Videre nævnte Lisbeth Sølver, at der derudover er fokus på at ensarte på tværs af kommuner.  
 
 

10. 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 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet.  

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

https://sum.dk/Media/637888973082282053/Aftale%20-%20Et%20sammenh%C3%A6ngende,%20n%C3%A6rt%20og%20st%C3%A6rkt%20sundhedsv%C3%A6sen.pdf
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➢ Pårørendeindflydelse v. Lisbeth Sølver og Lone Skov Valentin Al Awssi 

 
➢ Klippekort v. Leif Andreasen og Margit Risnæs 

 
➢ Arbejdsgruppe vedr. planlægning af temadag for minoritetsetniske ældre v. Michael 

Neumann og Margit Schrøder 
 
BESLUTNING   
Margit Schrøder orienterede om seneste nyt i forhold til tilsyn, herunder nævnte hun, at 
enhederne overordnet har fået fine tilsyn, men at et plejehjem imidlertid har haft et tilsyn, der var 
mindre tilfredsstillende. På plejehjemmet er der blandt andet vurderet problemer med 
kommunikation, utryghed i weekender, dårlig stemning ved måltider og samtaler mellem 
medarbejdere hen over beboere. Udvalget drøftede forvaltningens opfølgning på plejehjem, som 
får et dårligt tilsyn, og efterspurgte i den sammenhæng fortsat oplæg om forvaltningens arbejde 
med tilsynsrapporterne.  
 
Margit Schrøder oplyste, at beboere på friplejehjem i Københavns Kommune ikke har ret til at 
benytte klippekortordningen. Udvalget efterspurgte i den forbindelse et oplæg om friplejehjem, 
når det er muligt. 
 
Lone Skov Valentin Al Awssi oplyste, at arbejdsgruppen som følge af medlemsforslaget om 
forenkling og afbureaukratisering på ældreområdet har besluttet at udskyde arbejdet til senere på 
året, og at de på mødet i Ældrerådet den 22. juni 2022 gerne vil orientere Ældrerådet om 
beslutningen.  
 
 

11.  Input til tværgående høring fra Økonomiforvaltningen vedrørende budget 
2023 og budgetønsker  

v/ Hanne Simonsen og Margit Schrøder  
 

 
BAGGRUND 
Der er tradition for at Ældrerådet sammenfatter budgetønsker i et høringssvar til 
Økonomiforvaltningen i tilknytningen til den årlige høring om budgettet. Der plejer at være 
tilrettelagt en proces med én høringsrunde, men i år har Økonomiforvaltningen tilrettelagt 
processen sådan, at der er en runde i juni og én i september. 
 
Formandskabet har foreslået, at fagudvalgene på juni møderne sammenfatter eventuelle 
budgetønsker og bemærkninger og sender disse til Forretningsudvalget sådan, at 
Forretningsudvalget kan samle og koordinere disse i et samlet høringssvar, som Ældrerådet kan 
godkende på møde den 22. juni 2022. Den første høringsfrist til Økonomiforvaltningen er den 24. 
juni 2022. 
 
Formandskabet foreslår, at såfremt det måtte vise sig nødvendigt med et supplerende høringssvar 
i september, så vil der kunne træffes beslutning herom i Ældrerådet på mødet i august. 
 
På mødet i Ældrerådet den 30. marts 2022 besluttede rådet som bekendt at anmode om 
foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget i forhold til budgetønskeforslag om annullering af 
egenbetaling på de 15 palliative døgnpladser på Vigerslevvej samt forslag vedr. brug af 

INDSTILLING 

1. at udvalget kommer med input til høring vedr. budget 2023 og budgetønsker. 
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digitalisering som en vej til større selvhjulenhed, herunder udlevering af- og undervisning i brug 
af iPad i hjemmeplejen. 
 
Da høringen forventes endeligt godkendt af Ældrerådet på møde den 22. juni 2022, bør udvalget 
på nærværende møde beslutte, hvis de har noget til høringssvaret.  
 
BILAG  

• Økonomiforvaltningens e-mail af 11. februar 2022 vedr. processen for budgethøringen 
2023  

• Budgetønskeforslag fra Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg vedr. palliative pladser 

• Budgetønskeforslag fra Ældrerådet om forsøg med digitalisering som redskab til øget 
selvhjulpenhed for brugere på aktivitetscentre 

 
BESLUTNING  
Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede deres input til høringen.  
 
BILAG 

• Københavns Ældreråds høringssvar vedr. budget 2023 
 

 

12. Næste udvalgsmøde den 11. august 2022 
v/ Hanne Simonsen og Margit Schrøder  
 

 
BESLUTNING  
Udvalget ønskede fortsat oplæg om arbejdsgangen i forhold til tilsynsrapporter.  
 
Margit Schrøder efterspurgte derudover et oplæg om, hvordan Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen arbejder med antipsykotisk medicin til mennesker med demens.   
 
Margit Schrøder orienterede om Alzheimers foreningens brev vedr. antipsykotisk medicin til 
mennesker med demenssygdomme. Margit Schrøder efterspurgte i den sammenhæng et oplæg 
om, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder med antipsykotisk medicin til 
mennesker med demens, herunder fx om forvaltningens målsætning på området, hvad man gør 
for at få forbruget til at falde, og hvordan man konkret kan arbejde med det på plejehjem. 
 
 

13. Eventuelt  
I forhold til arbejdet med ældreloven og implementering af medlemsforslaget om forenkling og 
afbureaukratisering på sundheds- og omsorgsområdet nævnte Margit Schrøder, at hun mener, at 
det er vigtigt, at man bevarer tilsyn. Videre vendte udvalget, hvem der kommer til at være dækket 
af ældreloven, som i dag hører under service- og sundhedsloven. Lone Skov Valentin Al Awssi 
mener derfor også, at det er vigtigt, at det er vigtigt at afklare, hvordan borgere kan klage, og at 
ældres retssikkerhed bliver overholdt.  
 
Lisbeth Sølver orienterede om, at ældrerådsmedlemmer kan sende dagsordenspunkter til møder i 
Ældrerådet, og at det skal være sendt til sekretariatet senest kl. 9. den dag, hvor 
Forretningsudvalget mødes for at planlægge det kommende ældrerådsmøde. 
 
Udvalget vendte status på byggeri af det nye Sølund.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vender dagsordenen for næste udvalgsmøde.  


