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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet mandag den 11. oktober 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: Anne Lassen, Jens Kirkegaard 

 

Fraværende:  

 

Referent: Mona Westermann 

 

Gæster: Stella Hansen og Nanna Willerslev 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 6. september 2021 

Godkendt 

1. 

 

Orientering om Plejehjemmet 

Grønnehaven  

v/Stella og Nanna  

Kl. 10.00-10.30  

Orientering vedr. tilsyn med fokus på fejl, 

mangler og fejlmedicinering- en opfølgning 

bl.a fra Helsingør Dagblad.  

2. Valg til Seniorråd 

v/Carsten og Elisabeth 

Kl. 10.30-11.00 

 

Orientering fra Carsten. Elisabeth afbud 

 

3. Høringer  

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget bliver først publiceret den 

5. oktober 2021 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Seniorrådet ønsker at afgive høring til følgende 

sager: 

 

Byrådet, Mødedato: 11. oktober 2021  

Beslutning: 2. behandling af budget 2022-2025 

(Sagsnr.: 21/25137)  

Sikring af fremtidens velfærd  

Seniorrådets udtalelse:    

A. Antallet af 80+ årige borgere forventes i 

Helsingør Kommune at stige med ca. 1.040 i 

perioden 20212025 og antallet af 65-79-

årige borgere forventes i samme periode at 

stige med ca. 70 borgere.  

Hjemmeplejens budget beregnes ud fra 

aldersgruppernes forventede modtagerandel 

og plejetyngde.  

Modtagerandelen kan formindskes ved en 

målrettet indsats inden for forebyggelse og 

sundhedsfremme. Plejetyngden er generelt 

stigende og kræver en stadig mere kompleks 

sundheds- og plejeindsats, bl.a. som resultat 

af en tidlig (for tidlig?) udskrivning af 

borgere fra regionens hospitaler til 

kommunen (det nære sundhedsvæsen).  

Plejehjemsbehovet i Helsingør Kommune er 

pga. demografiudviklingen stigende. Ifølge 

den nye befolkningsprognose fra foråret 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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2021 forventes1 det, at Helsingør Kommune 

vil mangle henholdsvis 31 pladser, 43 

pladser og 57 pladser i årene 2023, 2024 og 

2025. I tallene er ikke modregnet den ekstra 

plejeboligkapacitet, som åbningen af 

Attendos friplejehjem med 58 friplejepladser 

formodentlig delvis kan bidrage med for 

borgere i Helsingør Kommune.  

Helsingør Kommune er udsat for store 

udfordringer med rekruttering og 

fastholdelse på ældre- og sundhedsområdet 

(pt. er 45 stillinger ubesatte), hvilket kan 

medføre risiko for, at borgeren og borgerens 

pårørende oplever kvalitetsforringelse i 

modtagne ydelser og føler sig utrygge.   

B. Seniorrådet konstaterer med stor 

tilfredshed, at Helsingør Kommune løfter 

ældreområdets budget 20222025 i 

overensstemmelse med den forventede 

demografiske udvikling.  

Ligeså er det vigtigt for os, at der tilføres 

ældreområdet 6.840.000 kr. årligt fra og 

med 2022 og til og med 2025 til ”Bedre 
bemanding på ældreområdet i Helsingør Kommune – 

Hjemmeplejen, plejehjem og midlertidige 

pladser”, hvilket vi også skrev i vores høringssvar 

til Omsorgs- og Sundhedsudvalgets 

mødedagsorden den 7. september 2021.  

I høringssvaret omtalt ovenfor anbefalede vi 
også ”Et nyt indsatskatalog for Sundhedslovsindsatser”, 

der skal bringe overensstemmelse mellem 

formelle krav til sundhedslovsindsatserne og 

kommunens beskrivelse af indsatserne og 

varigheden af samme. Vi er derfor glade for, 

at der under 1. behandlingen af  

budget 2022-2025 blev politisk enighed om 

at tilføre opgaven ca. 12 millioner kr. i 2022 

stigende til ca. 13 millioner i 2025. 

Seniorrådet noterer sig, at Styrelsen for 

Patientsikkerhed krav til kvaliteten af 

kommunens sundhedslovsindsatser bliver 

implementeret i det nye katalog til gavn for 

den sygeplejefaglige behandling af borgeren.  

Der hersker forskellig opfattelse af 

dokumentationens nytte og størrelsen af 

medgået tidsforbrug i ældreplejen. I 

Seniorrådet mener vi, at dokumentationen er 

en forudsætning for plejens kvalitet. Uden 

dokumentation skal plejepersonalet – groft 

sagt – starte forfra ved hver besøg og vigtige 

observationer af  

borgeren kan gå tabt. Vi kan derfor selvsagt 

                                           
1 De forventede antal manglende plejeboliger er beregnet ud fra scenarie 2, hvor præmissen ”sund aldring” er sat til –  

2,24 år for 75+ årige  
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gå ind for, at der indkøbes mobilt IT-udstyr 

for 850.000 kr. til den sundhedsfaglige 

dokumentation i ældreplejen. Mht. den 

øvrige ældrepleje peger vi på en udvikling af 

digitale metoder resulterende i et 

kvalitetsløft af dokumentationen, men også 

at tidsforbruget til dokumentationen 

formindskes, men vi mener også, at der 

samtidig med digitaliseringen skal indtænkes 

analoge løsninger i den offentlige 

serviceudvikling af hensyn til den del af 

ældrebefolkningen i Helsingør Kommune, der 

er digitalt udsatte.  

 Seniorrådet mener, at ældre der modtager 

hjemmehjælp eller bor på plejehjem, bør 

modtage hjælp fra så få forskellige sosu-

hjælpere og -assistenter som muligt. Én af 

årsagerne til den nuværende situation med 

skiftende hjælpere er at finde i de 

vanskeligheder Helsingør Kommune har med 

rekruttering og fastholdelse af 

plejepersonale. Rekrutteringen er et 

landsproblem med det resultat, at 

kommunerne konkurrerer indbyrdes om 

samme uddannede hjælpere og assistenter 

inden for ældreplejen. Seniorrådet mener, at 

der bør fokuseres mere på   

• Fleksibilitet i arbejdstiden, hvilket er 

en afgørende parameter for yngre 

ansatte med børn  

• Trivsel og arbejdsmiljø. På ”Politisk 

høring om Værdig Ældrepleje” den 

1.oktober 2021, arrangeret af Ældre 

Sagen i Helsingør og Seniorrådet i 

Helsingør og hvor de nuværende 

partier i Byrådet sad i panelet, kom 

det i spørgsmål/konstateringer fra 

salen til panelet frem, hvor vigtigt 

arbejdsmiljøet er for ansatte i 

ældreplejen. På mødet blev der også 

fra salen efterlyst et ledelsesansvar.  

• Fastholdelse af sosu-elever. På 

ovennævnt høring blev der fra panelet 

sagt at ca. 80 % af sosueleverne efter 

uddannelsen blev i kommunen, men 

hvor længe?  

Seniorrådet har noteret af forligspartierne 

har besluttet, at der afsættes 500.000 kr. 

årligt for at styrke rekruttering og 

fastholdelse på ældreområdet. En indsats for 

at forbedre trivsel og arbejdsmiljø for de 

ansatte i ældreplejen kræver efter vores 
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opfattelse, at der afsættes et væsentlig 

større beløb i budget 2022-2025.  

Omsorgs- og Sundhedsudvalget – takster: 

Takststigninger fra 2021 til 2022 for 

brugerbetaling på plejecentre for 

pensionister, brugerbetaling i øvrigt og 

brugerbetaling for midlertidigt ophold (hele 

servicepakken) på Helsingør Rehabilitering 

og Træningscenter ligger i intervallet [0,0 % 

- 2,4 %]. Den gennemsnitlige takststigning 

er 1,25 %. Seniorrådet tager takster 2022 på 

Omsorg- og Sundhedsudvalgets område til 

efterretning (forudsat at ingen 

brugerbetaling i 2022 overskrider prisloft for 

egenbetaling).   

C. Og så når vi frem til 

besparelserne på budget 2022-2025. Her kan 

Seniorrådet kun tage stilling til målet for 

besvarelserne i kroner og ører og 

hovedområderne for besparelserne. 

Forligspartierne er enige om besparelser på 

5,5 millioner kr. på den centrale 

administration og 2,0 million kr. (0,5 million i 

2022) på decentral administration og ledelse. 

Vi kan alene tage hensigten om disse 

besparelser til efterretning og vente og se 

om besparelserne rammer vores 

hovedområde: Center for Sundhed og 

Omsorg, hjemmeplejen og plejehjemmene.  

Forligspartierne er også enige om 

overordnede besparelser på 20,75 millioner 

kr. (med indfasning på 14 millioner i 2022). 

Målet for disse besparelser er opgaver og 

aktiviteter som ikke er lovbundne på tværs 

af hele Helsingør Kommune. Det er 

Seniorrådets opfattelse, at disse kan-opgaver 

og aktiviteter ofte er dem, der tilfører 

ældrelivet variation, indhold, kvalitet og 

mening. Vi har også bemærket, at 

forligspartierne er enige om at beskære 

bemandingen af bibliotekerne og skrue ned 

for udstillinger og arrangementer på 

bibliotekerne. Det er også besparelser, der 

vil gøre indhug i mange ældres 

kulturoplevelser.  

Seniorrådet skal tage stilling til reduktion af 

administrative udgifter og overordnet 

besparelse på tværs af kommunen, når de 

fremkommer og inden byrådsmødet i 

december. Seniorrådet havde gerne set, at 

besparelserne var fremsat i forbindelse med 
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1. behandlingen af budget 2022-2025, 

således at vi kunne tage stilling til dem i 

form af høringssvar i forbindelse med 2. 

behandling af budget 2022-2025.  

 
Omsorgs- og Sundhedsudvalget  

Mødedato: 12. oktober 2021 

Punkt 6: Beslutning: placering af nyt plejehjem 

(Sagsnr.: 21/30027)  

Seniorrådets udtalelse:    

Analyse: Med udgangspunkt2 i den nye 

befolkningsprognose der er udarbejdet med 

på baggrund i de historiske befolkningstal til 

og med 1. januar 2021 i Helsingør 

Kommune, vil der fra 2024 og frem være et 

underskud af boliger, stigende fra 7 

plejehjemspladser i 2024 til 67 

plejehjemspladser i 2028 og 84 i 2029. 

Væksten i antallet af 65+ årige i Helsingør 

Kommune er lineært stigende:  

  2021  2025  2028  2029  

Befolkningsprognosen   

2020  

15.795  

(100)  

16.862  

(107)  

17.710  

(112)  

18.017  

(114)  

Befolkningsprognosen   

2021  

15.856  

(100)  

17.048  

(108)  

17.919  

(113)  

  

18.233  

(115)  

  

  

Befolkningstallet i Helsingør Kommune er pr. 

15. februar 2021 63.247 indbyggere, heraf 

16204 60-79 årige og 3989 80+ årige. 20,5 

% af befolkningen bor i de fire skoleområder 

i Espergærde og medregnes Tikøb 

skoleområde er andelen 24,0 %. Det 

angives3, at stigningen i 80+ årige er størst i 

henholdsvis Espergærde og Helsingør.   

Den geografiske fordeling af plejehjemmene i 

Helsingør Kommune er skæv. Alle plejehjem 

undtagen Strandhøj ligger langs Nordkysten 

eller i den nordlige/nordvestlige del af 

Helsingør by. Attendos kommende 

friplejehjem er også placeret i den nordlige 

del af Helsingør by.  

                                           
2 Plejeboligkapacitet til budget 2022-2025 (Center for Økonomi og Ejendomme, 24-09-2021)  
3 Analyse af det fremtidige behov for og kapacitet af plejeboliger i Helsingør Kommune 2019-2039 (Center for 

Økonomi og Ejendomme, maj 2019)  
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På Strandhøj, det eneste plejehjem i den 

sydlige del af Helsingør Kommune, er der 50 

plejeboliger inkl. 12 i demensafdelingen. I 

Snekkersten med 11.682 indbyggere pr. 15. 

februar 2021 og 18,5 % af Helsingør 

kommunes befolkning er der ingen 

plejeboliger.  

Plejeboligkapaciteten i Helsingør Kommune 

er i 2021 478 permanente pladser inkl. 

aflastning. I Espergærde med 20,6 % af 

Helsingørs befolkning er der 10,5 % af 

plejeboligerne i Helsingør Kommune. I 

Snekkersten med 18,8 % af Helsingør 

Kommunes befolkning er der 0 % af 

plejeboligerne i Helsingør Kommune.  

Konklusion. I plejehjemskapacitetsanalysen fra 

2019 blev der peget på 3 relevante 

placeringer for et nyt plejehjem: Halfdan 

Rasmussens Vej i Hornbæk, Espergærde 

Erhvervsområde og Cinema byen i Helsingør. 

I dagsordenpunkt 6 til Omsorg- og 

Sundhedsudvalgets møde den 12. oktober 

2021 er en placering i  

Espergærde Erhvervsområde eller i Cinema 

byen stadig relevant. Hertil kommer en 

placering på Nørrevej i Snekkersten (tidligere 

Poppelgården, nuværende HRT).  

Seniorrådet peger på HRT, Nørrevej i 

Snekkersten. Når HRT flytter til 

Sundhedshuset i foråret 2023 kan 

bygningerne genopstå som plejehjem med 

følgende begrundelse: 1. Der er ingen 

plejeboliger i  

Snekkersten, 2. Placeringen på Nørrevej er 

fremragende i forhold til infrastruktur, 3. 

rekreative områder nær skov og strand og 3. 

placering i umiddelbar nærhed til en 

overordnet trafikvej (og ikke for enden af en 

vej i et boligområde). Med en placering på 

Nørrevej kommer det nye plejehjem til at 

ligge tæt på og med busforbindelser til det 

kommende Sundhedshus og tæt på 

Poppelhaven. Med de gode trafikforbindelser 

til Espergærde og Kvistgårdområdet vil 

pårørende herfra få en let adgang til 

plejehjemmet.   

Med en placering af et nyt plejehjem på 

Nørrevej i Snekkersten bliver behovet for 

plejeboliger i den sydlige del af Helsingør by 

inkl. Snekkersten imødekommet. I 

Seniorrådet mener vi, at dette pga. 

infrastrukturen også gælder for den nordlige 

del af Espergærde. Den sydlige af 

Espergærde har Strandhøj.  

Vi er i Seniorrådet glade for, at Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget nu tager stilling til 

placeringen af et nyt plejehjem. Ifølge 
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prognoserne er der behov for 50-55 

plejeboliger allerede i 2027.  

 

 

4.  

 

Afholdelse af ekstraordinært møde i 

Seniorrådet 

v/ Carsten 

Byrådet afholder mandag d. 20. december 

møde i forhold til udmøntning af 

rammebesparelsen på budget 2022-2025. 

 

Mandag d. 22 november vil der blive 

fremsendt materiale til høring til Seniorrådet. 

Frist for indsendelse af bemærkninger til 

besparelsen er mandag d. 6. december kl. 

12.00. 

 

Det foreslås, at Seniorrådet afholder 

ekstraordinært møde mandag d. 29. 

november, kl. 10.00.  

Seniorrådet mødes mandag den 29. 

november kl. 10.00 – Dagsorden 

fremsendes. 

5. Flytning af møde med formand, 

næstformand og centerchef 

Formand for Omsorgs og Sundhedsudvalget 

har spurgt om mødet tirsdag d. 23. november 

kan flyttes til onsdag d. 24. november kl. 

16.00 pga. arrangement på civilt arbejde. 

Mødet flyttet fra tirsdag d. 23 til onsdag d. 

24. kl. 16.00 til kl.17.00  

6. 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) 

 

 

 

 

 

 

Kultur- og Turismeudvalget: Manglende 

information vedr. museerne i Helsingør 

Kommune åbningstider m.v. 

 

 

 

 

7. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget – dato for næste 

fællesmøde er ikke aftalt.  

 

8. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget samt centerchef for 

Center for Sundhed og Omsorg den 23. 

november 2021 (mødedato ændres 

måske til 24. november). 

● Orientering om Alzheimer i Helsingør 

Kommune 

● Mødet bliver d 24. november  

 
Evaluering af Seniorrådets arbejde de sidste 
fire år i denne periode 2018, 2019, 2020 0g 

2021. møderne i forgangen 4-årige 

periode 

9. Økonomi 

v/Knud 

 

10. IT  
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11. Meddelelser 

 

Carsten valgt ind i Frivilligcenteret som 

3.suppleant  

Evaluering af Cima-mødet med politiker, 

Ældresagen og Seniorrådet. Mange borgere 

mødte og stor spørgelyst. 

Julefrokost 6.december efter mødet. 

Hjemmesiden nedlægges 31.december 

12. Evt.  

13. 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.  

 

 

Mødet slut:12.30  
 


