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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat fra møde i Seniorrådet mandag den 14. november 2022, kl. 10.00-13.00 

 

Sted: Rådhuset, Stengade 72, til gården 

 

Deltagere: Jens Kirkegaard, Jens-Ole Andersen, Jette Lützhøft, Jørgen Busch, Merete Haugaard, 

Mona Westermann, Pernille Hermann, Henrik Malmgreen og Vibeke Engelsborg 

 

Afbud:  

 

Fraværende: Vibeke Engelsborg  

 

Referent: Lene Maria Nielsen og Sofie Roma Holm 

 

Gæster: Jeanett Struck Müller, sekretariat for sundhed og omsorg 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 10. oktober 2022 

Godkendt. 

 

1. Tilsyn med plejehjem 

v/Jeanett Struck Müller 

Kl. 10.00-10.30 

 

Drøftelse af hensigtsmæssigheden med den 

nuværende praktisering af det kommunale til-

syn med plejehjem.  

 

 Hvordan skal tilsynet sammensættes? 

 Skal tilsynet være uanmeldt? 

 Er der mening i, at et revisionsfirma fore-

står tilsynet? 

 

De 2 statslige tilsyn kan også drøftes. 

Jeanett orienterede rådet om følgende: 

 

 hvilke slags tilsyn føres i Center for Sund-

hed og Omsorg 

 hvad er der fokus på i tilsynene, sam-

mensætningen 

 hvordan drager Center for Sundhed og 

Omsorg læring af tilsyn 

 

Bilag: Tilsyn på ældreområdet i Sundhed og 

Omsorg. 

 

Jeanett oplyste om, at der er kvalitetsråd på 

alle enheder for at følge op på opmærksom-

hedspunkterne i tilsynsrapporterne. Desuden 

følger tilsynsførende op på handleplanerne 

og medarbejderne følger feks. webinarer for 

videreuddannelse. 

2. Høringer  

Kl. 10.30-11.00 

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og Sund-

hedsudvalget bliver først publiceret den 8. no-

vember 2022 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Høringssvar 

 

3:  Beslutning: Fællesskab for ældre på 

kommunens plejehjem  

22/553615 
 
Seniorrådet har været kritisk og helt uforstå-

ende over for beslutningen om at lukke ple-

jehjemscafeerne – endda uden forudgående 

høring og sædvanlig involvering af de berørte 

parter. Derfor glæder vi os over genåbningen 

og ser frem til, at alle vores plejehjem nu får 

mulighed for at invitere lokalsamfundet in-

denfor i det omfang, der passer til deres 

rammer og aktiviteter.  

Vi er tæt på at have afsluttet vores rundtur 

til plejehjemmene og har alle steder mødt et 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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stort engagement i at skabe trygge og hjem-

lige forhold for beboerne. Blandt andet har vi 

glædet os over de fine køkkenfaciliteter, der 

nu igen kan komme flere til gavn – endda 

med økologisk bronzemærke. Et øget fokus 

på socialt samvær og kulturelle fællesskaber 

med gæster udefra vil både gavne gæsterne 

og de beboere, som er i stand til at deltage. 

Vi vil igen pege på, at finansieringen på sigt 

kan ske gennem Socialstyrelsens puljer samt 

ved fundraising fra fonde. 

 

5: Beslutning: Godkendelse af udkast til 

revideret værdighedspolitik. Politik for 

et værdigt ældreliv 2023-2026 22/9770 

 
Seniorrådet ser frem til, at der udarbejdes 

konkrete handlingsplaner til de nu fem mål-

sætninger med tilhørende mål og resultat-

krav. Vi bakker helt op om de gode takter i 

både målsætninger og minimumskrav til et 

værdigt ældreliv: 1) Livskvalitet. 2) Selvbe-

stemmelse. 3) Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng i plejen. 4) Mad og ernæ-

ring. 5) En værdig død. 6) Pårørende. 7) Be-

kæmpelse af ensomhed.  

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af 

praksisplan for fysioterapi 2022  

21/39586 

Seniorrådet har noteret sig med tilfredshed, 

at planen er udarbejdet med baggrund i de 

otte nationale sundhedsmål - og at også kva-

litet og sammenhæng, patientinddragelse og 

patientoplevet kvalitet samt patientsikkerhed 

har fået en central beskrivelse i den nye 

praksisplan for fysioterapi. 

3. Relationer til frivillige og medlemsbase-

rede ældreorganisationer og patientfor-

eninger (Danske Seniorer, Faglige Senio-

rer, Ældresagen, Sind, Alzheimer forenin-

gen mfl.) 

v/Jens-Ole 

Kl. 11.00-11.15 

Punktet blev drøftet. 

4. December måneds aktiviteter 

v/Jens-Ole 

Kl. 11.15-11.30 

Der vil være spisning efter næste møde man-

dag den 5. december 2022. 

 

Konferencer 

Der er konferencer omkring kollektiv trafik, 

hvor Jørgen og Pernille deltager. 

 

Møde med Boliggården om seniorboliger 
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Mødet afholdes tirsdag den 29. november 

2022, kl. 14.00-15.00 i Stengade 72, til ga-

den. 

 

Seniorboliger 

OSU skal på studietur til Esbjerg og rådet vil 

gerne have orientering om udbyttet af turen 

med hensyn til seniorboliger. 

 

Møde med Attendo omkring friplejehjem fre-

dag den 18. december 2023.  

5. Orientering fra Seniorrådsmedlemmerne, 

herunder fra arbejdsgrupper m.v. 

Kl. 11.30-11.45 

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget - alle 

 Omsorgs- og Sundhedsudvalget - alle 

 Social- og Beskæftigelsesudvalget – Vibeke 

og Jette 

 Børne- og Uddannelsesudvalget - Jette 

 Idræts- og Fritidsudvalget – Jørgen og 

Henrik 

 By-, Plan- og Trafikudvalget – Pernille og 

Jørgen 

 Kultur- og Turismeudvalget - Jens og Me-

rete 

 Klima- og Bæredygtighedsudvalget – Jør-

gen og Henrik 

 Nordgruppen – Pernille, Vibeke og Jørgen 

 Regionsældrerådet – Jens-Ole og Pernille 

 Tilgængelighedsrådet – Mona og Pernille 

 Danske Ældreråd – Jens-Ole, Pernille og 

Merete 

 Kostrådet – Jette og Vibeke 

Idræts- og Fritidsudvalget 

Der er ved at blive udarbejdet en fritids- og 

ældrepolitik. Jørgen på vegne af Seniorrådet 

fremsendt forslag til politikken. 

 

Det blev oplyst, at der hver tirsdag og fredag 

fra 13.00-14.00 er gratis svømning i svøm-

mehallen for pensionister. Tilbuddet står i 

aktivitetskataloget. 

 

By- plan og trafikudvalget 

Jørgen er kommet med i Passagerrådet i Re-

gion Hovedstaden. Passagerrådet er villige til 

at se på Helsingørs infrastruktur omkring of-

fentlig transport.   

 

Regionsældrerådet 

Der har været besøg af en fremtidsforsker, 

som holdt foredrag på mødet. 

 

Fremtidens ældrepolitik 

Møde i Danske Ældreråds regi. 

 

Kostrådet 

Bliver sandsynligvis nedlagt, da kommunen 

ikke længere er en del af Det Danske 

Madhus. 

6. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 11. april 2023.  

Kl. 11.45-11.50 

Intet. 

7. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og Sundhedsud-

valget samt centerchef for Center for 

Sundhed og Omsorg den 9. december 

2022 

Kl. 11.50-11.55 

 Redegørelse for Hamlet, herunder boli-

ger, aktivitetscenter og caféen. 

 Hvad sker der med brugerpanelet? 

 Boligproblematikker for seniorer; den 

samlede registrering af senioregnede bo-

liger i hele kommunen. Den fremtidige 

anvendelse af Nørrevej 95 (nuværende 

HRT). Status på det planlægningsmæs-

sige og for-høringer omkring ældreboliger 

ved Hornbækhave.  

8. Økonomi 

v/Merete 

Kl. 11.55-12.05 

Der er intet nyt. 

9. Opfølgning på igangværende sager 

Kl. 12.05-12.30 

Rådet har været på besøg på alle plejehjem-

mene. Rådet bør evaluere besøgene. 
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10. Punkter til kommende møder 

Kl. 12.30-12.40 

 Midler afsat til ældreomsorg i kommu-

nerne 

 Borgerrådgiver inviteres. 

 Besøg Lemco – privat hjælpemiddelfirma 

på Fabriksvej, Helsingør.  

 Forskellen på en bestyrelsen og et pårø-

renderåd i forhold til pkt. 4 i værdigheds-

politikken 

 Evaluering af besøg på plejehjem (de-

cember) 

 Ny velfærdsteknologi/ hjælpemidler til 

ældre. 

Et punkt, hvor en kommunal ressource-

person kommer i rådet og forklarer, nu 

de har neddroslet den praktiske hjælp i 

form af rengøringen til de ældre i eget 

hjem og på plejehjem, hvad kommunen 

har på hylderne af velfærdsteknologi og 

hjælpemidler som kan erstatte den 

manglende rengøring og hvor grænsen 

går for, hvad kommunen kan yde af tek-

nologiske hjælpemiddelsløsninger (de-

cember) 

 Orientering om indsats i forbindelse med 

sygefravær i Center for Sundhed og Om-

sorg (februar 2023). 

11. Meddelelser 

Kl. 12.40-12.50 

Seniorguide 

Den kan ikke udarbejdes i A5-format, så det 

bliver i A4. Der kommer også en digital ver-

sion. 

 

Møde om hyldest til ældre kvinders bidrag til 

samfundet gik rigtigt godt. 

12. Evt. 

Kl. 12.50-13.00 

Intet. 

   

 

 

Mødet slut: 13.00 
 


