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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet mandag den 12. april 2021, kl. 10.00-13.00 

 

Sted: mødet afholdes via Skype 

 

Deltagere: Anne Lassen, Bjarne Rodenkam Jørgensen, Carsten Lind Olsen, Jette Lützhøft, Jeithi 

Lilhammer-Karlsen, Jens Kirkegaard, Knud Rosted, Mona Westermann og Per Thordal 

 

Afbud: Jens Kirkegaard mødt 10.30, Jeithi Lilhammer-Karlsen afbud fra kl 11.30 

 

Fraværende:  

 

Referent: Mona Westermann 

 

Gæster: Signe Friis Nørgaard, Katrine Rosholt Bremholm og Margrethe Kusk Pedersen 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 8. marts 2021 

 

 

1. Valg til Seniorråd 

Kl. 10.00-10.30 

v/ Signe Friis Nørgaard og Katrine Rosholt 

Bremholm 

 

Signe ikke mødt pga sygdom og fratræder sit 

job 1.maj. Stillingsopslag på hhv. 15 timer 

og fra august 24 t, er på Helsingør 

Kommunes hjemmeside. Carsten inviteres 

med til jobsamtaler. Budget er ca. 400.000 

Oversigt på forskellige valgmuligheder 

fremsendes til Carsten. Carsten tager 

kontakt til Dansk Ældreråd  

2. Høringer  

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget bliver først publiceret den 

6. april 2021 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Høringssag – Genbrugshjælpemidler 

Se mail af 25. marts 2021. 

 

Der kan afgives høringssvar. 

 

Dagsordenpunkt 04: Beslutning: høring 

vedrørende regionale funktioner i 

sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund 

(sagsnr.: 17/28301) Seniorrådets udtalelse: 

Seniorrådet kan tilslutte sig Center for 

Sundhed og Omsorgs forslag til Helsingør 

Kommunes høringssvar vedrørende 

etablering af et onkologisk ambulatorium i 

Helsingør Sundhedshus. Seniorrådet ser et 

stort potentiale i regionens samarbejde med 

almen praksis og Helsingør Kommune 

vedrørende en lokal forankret medicinsk 

behandling af kræft og planlægning af 

patientbehandlingsforløb. Et onkologisk 

ambulatorium på Helsingør Sundhedshus vil 

efter vores vurdering både være værdifuldt 

og meningsfuldt for borgeren. Vi kan også 

tilslutte os Centerets forslag om at udbygge 

det ortopædkirurgiske ambulatoriums 

funktioner I Helsingør Sundhedshus til også 

at omfatte behandling af større skader. De 

fælles fysiske rammer for regionen, 

kommunen og private sundhedsaktører i Nyt 

Sundhedshus er ikke i sig selv en 

tilstrækkelig betingelse for en borgerens 

egen oplevelse af samarbejde og 

sammenhæng af sin sygdom og sit 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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sygdomsforløb. Derfor kan Seniorrådet varmt 

anbefale, at der snarest – og inden 

indflytning - foretages konkrete afprøvninger 

af tættere former for tværsektorielt 

samarbejde for at opbygge et 

erfaringsgrundlag for, hvad der gavner 

borgeren mest.  

Dagsordenpunkt 06: Beslutning: 

kvalitetsstandarder på sundheds- og 

omsorgsområdet (sagsnr.: 21/3482) 

Seniorrådets udtalelse: Seniorrådet kan 

tilslutte sig Center for Sundhed og Omsorgs 

indstilling. Vi forventer i efteråret 2021 at 

bliver inviteret til at give input på to 

forskellige oplæg til nye, mere brugervenlige 

kvalitetsstandarder. Seniorrådet har tidligere 

i høringssvar beskrevet nødvendigheden af 

at udforme mere brugervenlige 

kvalitetsstandarder. I den sammenhæng har 

vi peget på at gøre kvalitetsstandarderne 

mere forståelige og entydige for brugeren, 

f.eks. ved at eksemplificere i den 

udstrækning det kan lade sig gøre. 

Dagsordenpunkt 07: Beslutning: kontrakt 

om kommunale tilsyn på ældreområdet 

(sagsnr.: 18/18963) Seniorrådets udtalelse: 

Seniorrådet ønsker ikke at pege på en 

nedskalering af indholdet i tilsynspolitikken, 

fordi den beskrevne nedskalering i 

sagsfremstillingens punkt 3 enten vil 

medføre en kvalitetsforringelse af den 

nuværende tilsynspolitik eller fravær af en 

nødvendig opdatering af tilsynspolitikken 

som konsekvens af de fire justeringer, der 

blev vedtaget på Omsorgs- og 

Sundhedsudvalgets møde den 9. februar 

2021. Seniorrådet peger i stedet på 

sagsfremstillingens punkt 1 og 2, 

henholdsvis ”Ansøgning om tillægsbevilling 

(…)” og ”Omstilling af mindreforbrug på 

udvalgets område (…)”. Det fremgår ikke af 

sagsfremstillingen om Helsingør Kommune 

har indhentet tilbud fra andre leverandører af 

tilsyn.  

Dagsordenpunkt 08: Beslutning: march 

mod ensomhed (sagsnr.: 18/9696) 

Seniorrådets udtalelse: Seniorrådet kan 

tilslutte sig indstillingen fra Center for 

Sundhed og Omsorg. March mod Ensomhed 

v/Patrick Cakirli er på Facebook. Seniorrådet 

opfordrer Center for Sundhed og Omsorg til 

at overveje hvordan især borgere med svage 

sociale relationer mobiliseres til Marchen 

mod Ensomhed. Her tænker vi også på de 

borgere som initiativtageren ikke når ved at 

bruge sociale medier for at skabe 

opmærksomhed om vandringen.  
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Høring af Seniorrådet ifm. 50.99 

Genbrugshjælpemidler, SKI-aftale 

Seniorrådets udtalelse: Det fremgår ikke af 

sagsfremstillingen om Helsingør Kommune 

har tilsluttet sig SKI-aftalen, aftalens 

varighed, mulighed for at udtræde af aftalen 

og om det er muligt at handle med 

virksomheder uden for aftalen. Seniorrådet 

tager SKI-aftalens sygefaglige indhold til 

efterretning. 

3. Orientering fra Seniorrådsmedlemmerne, 

herunder fra arbejdsgrupper m.v. 

 

 Økonomiudvalget (Carsten) 

 Omsorgs- og Sundhedsudvalget (alle) 

 Social- og Beskæftigelsesudvalget (Jette og 

Mona) 

 Børne- og Uddannelsesudvalget (Mona) 

 Idræts- og Fritidsudvalget (Bjarne) 

 By-, Plan- og Miljøudvalget (Anne)  
 Kultur- og Turismeudvalget (Jens og Jeithi) 

 Nordgruppen (Carsten og Bjarne) 

 Regionsældrerådet (Carsten og Bjarne) 

 Tilgængelighedsrådet (Mona og Carsten) 

 Kostrådet (Anne) 

 Danske Ældreråd (Carsten, Bjarne og 

Knud) 

Omsorgs- og Sundhedsudvalget: Fællesmøde 

på Prøvestenen tirsdag d 11. maj kl. 16.30 

 

 

Status i Hjemmeplejen modtaget 8.marts på 

mail 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgængelighedsrådet nedsætter en 

fokusgruppe om uregulerede overgange,  

møder virtuelt d 28. april, tilmelding til 

Carsten 

 

Kostrådet afholder møde d 22.april vedr 

Fritvalgsordningen. Pt er der 14 tilmeldte 

ordningen, 11 der brugere ordningen. Der er 

2 udbydere i ordningen  

 

 

4. Orientering om Covid-19 i kommunen 

Kl. 11.30-12.00 

v/Margrethe 

 

Margrethe Kusk Pedersen orienterede fint og 

flot om nye ”områder” dvs områder bliver 

fremover opdelt i ”Sogne”. Flere teststeder 

fra dd og mere fokus på test af unge 

mennesker. Nyt vaccinested bliver åbnet i 

Snekkersten Hallen dd 

Helsingør Kommune har kapacitet til at 

transportere dårlige borger til vaccine  

5. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget – dato følger  

● Økonomiens rolle i den politiske proces 

med henblik på udvalgsarbejdet.  

● Valg til Seniorråd. Afholdes sammen sted 

og tid, som til kommunevalget i 

november 2021  

● Orientering om ældreplejen 

6. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget samt centerchef for 

Center for Sundhed og Omsorg den 1. juni 

2021. 

 

● Dosedispensering af medicin til borgere.  

● Prisliste oversigt på plejehjemsboliger.  

● Orientering om Alzheimer i Helsingør 

Kommune 

7. Økonomi 

v/Knud 

 

 

8. IT  
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9. Meddelelser 

 

Næste møde i Seniorrådet bliver flyttet fra 

mandag d 10 maj til fredag den 7. maj kl 

10.00 

10. Evt. 

 

 

11. Punkter til kommende møder ● Brainstorming på hvad Seniorrådet kunne 

deltage i af arrangementer mv.  

● Besøg på de forskellige plejehjem  

● Besøg af formand for Social- og 

Beskæftigelsesudvalget – hvad der 

berører Seniorrådet i forhold til udvalgets 

område.  

● Fællesmøde med Handicaprådet  

● Invitation til Boliggården og den 

kommunale administration; Hvordan er 

situationen omkring boliger til seniorer?  

● Orientering fra Kulturudvalget om 

fremtidens økonomi omkring frivillige og 

ældresegmentet.  

● Gennemgang af analyser på 

ældreområdet.  

 

 

 

Mødet slut:12.10  
 


