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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet mandag den 8. november 2021, kl. 10.00-13.00 

 

Sted: Rådhuset, Stengade 72, til gården 

 

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

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

 

Afbud:  

 

Fraværende: Jens Kirkegaard mødte kl.10.55 

 

Referent: Mona Westermann 

 

Gæst: Elisabeth Fredskilde 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 11. oktober 2021 

Godkendt 

1. Valg til Seniorråd 

v/Carsten og Elisabeth 

 

Afholdt 2 valgmøder, Toldkammeret og 

Espergærde, begge møder velbesøgt. 

Forventet optælling ca d 16.november 

Møde den 25. november kl.15.00 på 

Rådhuset for nuværende og kommende 

Seniorråd. 

Evaluering i valggruppen, Carsten indkalder. 

2. Høringer  

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget bliver først publiceret den 

2. november 2021 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Seniorrådet ønsker at afgive høring til følgende 

sager: 

 

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 

Punkt 3: Beslutning: borgervenlige kvalitetsstandarder 

(sagsnr.: 21/16030) 

Seniorrådet kan tilslutte sig Center for Sundhed og 

Omsorgs indstilling, at de tre udkast (”Praktisk hjælp og 

støtte”, ”Personlig hjælp og pleje” og ”plejehjem”) til 

borgervenlige kvalitetsstandarder godkendes af 

Omsorgs- og Sundhedsudvalget for form og sprog. 

Overordnet set mener vi, at udkastenes omfang mht. 

sideantal er et passende kompromis mellem 

detaljeringsgrad og læsevenlighed og at sproget og brug 

af begreber er henholdsvis enkelt og utvetydigt. Dog 

mener vi, at Centeret skal arbejde videre med 

skemaerne i udkastene til ”Praktisk hjælp og støtte” og 

”Personlig hjælp og pleje”. Vi betragter skemaerne som 

nødvendige, men i den foreliggende form bedømmer vi 

dem som noget utilgængelige for borgeren. Det er 

skemaerne brugeren vil nærlæse for at finde den hjælp 

og omfanget af hjælpen som kommunen kan give. Det 

er vigtigt, at skemaerne er systematisk opbyggede med 

ensartet struktur og formuleret præcist med utvetydige 

begreber, fordi skemaerne vil blive et udgangspunkt i 

dialogen mellem brugeren og evt. dennes 

pårørende/bisidder og visitator samt leverandøren af 

hjælp og pleje. Seniorrådet mener endvidere, at der i 

kvalitetsstandarden skal være en kortfattet vejledning 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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til, hvordan skemaerne kan læses og bruges af borgeren 

og evt. pårørende/bisidder. 

Seniorrådet mener, at borgeren og evt. 

pårørende/bisidder skal have relevante 

kvalitetsstandarder udleveret før mødet med visitator. 

Seniorrådet mener, at kvalitetsstandernes afsender er 

Byrådet således, at der i stedet for formanden for 

Omsorgs- og Sundhedsudvalget og dennes navn står 

Byrådet og den dato, hvor Byrådet har godkendt 

kvalitetsstandarderne. 

Seniorrådet kan tilslutte sig Center for Sundhed og 
Omsorgs indstilling, at de resterende 
kvalitetsstandarder udarbejdes i borgervenlige 
versioner. Seniorrådet kan ikke tilslutte sig Centerets 
indstilling, at kvalitetsstandarderne samles i relevante 
grupper. Det kan vi ikke, fordi vi mener, at det vil 
reducere overskueligheden for borgeren og evt. 
pårørende. 

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) 

Orientering 

4. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget – dato for næste 

fællesmøde er ikke aftalt   

 

5. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget samt centerchef for 

Center for Sundhed og Omsorg den 24. 

november 2021, kl. 16.00 

● Regnskab, Hvordan læser vi regnskabet? 

 
● Evaluering af Seniorrådets samarbejde med 

Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Center for 
Sundhed og Omsorg i periode 2018-2021 

 

 Principper for ansvarsfordeling mellem 

hospital og kommunal hjemmepleje, jf. 

artikel i Helsingør Dagblad den 31. 

oktober 2021 

 Ansatte, omsætning og fastholdelse 

6. Økonomi 

v/Knud 

 

7. IT  

8. Meddelelser Næste Seniorrådsmøde d. 6 dec. møder vi  
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 kl. 9.30. 

Julefrokost 6. december efter mødet 

9. Evt.  

10. 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 Kultur- og 

Turismeudvalget om fremtidens økonomi 

omkring frivillige og ældresegmentet.  

● Gennemgang af analyser på 

ældreområdet.  

● Orientering om Alzheimer i Helsingør 

Kommune 

 

 

Mødet slut:12.05  
 


