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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet mandag den 8. marts 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:  

 

Fraværende:  

 

Referent: Mona Westermann 

 

Gæst: Pårørenderådgiver Helle Pedersen og konsulent Signe Friis Nørgaard 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 8. februar 2021 

Godkendt 

1. Status på pårørendearbejdet 

v/Helle Pedersen 

Kl. 10.00-10.30 

Helle Pedersen fortalt om pårørendearbejdet 

hvor der har været travlt bl.a. grundet 

Corona. Samtalerne med pårørende har 

været individuelle hvor livstruende 

sygdomme samt ensomhed, dement og 

økonomi, fylder meget. Pårørende finder 

sammen i grupper og grupperne mødes/taler 

sammen for videre forløb. 

2. Valg til Seniorråd 

Præsentation af Signe Friis Nørgaard 

Kl. 10.30-11.00 

v/Carsten 

Valggruppen har afholdt 2.møde hvor 

Konsulent Signe Friis Nørgaard og 

Sekretariatsleder Katrine Rosholdt Bremholm 

deltog. Signe orienterede overordnet om 

fremmødevalget. 

Per efterlyste større kendskab til Seniorrådet 

i offentligheden. 

Jette opretter en FB-gruppe Seniorrådet og 

administrerer 

OBS på brevstemmer 

Opsparing til seniorrådsvalg 2021 Kr.483.000  

3. Høringer  

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget bliver først publiceret den 

2. marts 2021 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Høringssag – kompressionshjælpemidler 

Konkurrenceudsættelse af indkøb af 

kompressionshjælpemidler. 

 

Se mail med fremsendt materiale af 18. 

februar 2021 

 

Der kan afgives høringssvar. 

Dagsordenpunkt 05: Beslutning: status rekruttering af 

særligt unge SOSU-elever (sagsnr.: 20/9822) 

Seniorrådets udtalelse:   

Seniorrådet kan tilslutte sig Center for Sundhed og 

Omsorgs indstilling: 

 At budgettet til SOSU-elever kan disponeres på 

tværs af elever over og under 25 år, hvis der 

ikke er nok ansøgere i den ene aldersgruppe 

 At erfaringskriteriet for voksenelevløn kan 

fraviges ud fra en individuel vurdering af 

uddannelsesparathed på baggrund af: frivilligt 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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arbejde eller anden erhvervserfaring eller 

anden uddannelse 

For Seniorrådet er det afgørende, at der ikke er mangel 

på kvalificeret arbejdskraft inden for sundheds- og 

omsorgsområdet. Vi følger derfor med stor interesse 

Center for Sundhed og Omsorgs bestræbelser og 

initiativer for at rekruttere og fastholde såvel social- og 

sundhedshjælpere som social- og sundhedsassistenter 

med forståelse for de udfordringer som 

Coronaepidemien har medført i 2020 og fortsat i 2021. 

Vi noterer de mangeartede udfordringer, som Center for 

Sundhed og Omsorg konfronteres med ved 

rekrutteringen af SOSU-elever og må påpege, at set fra 

vores bord må en ændret vurdering af 

uddannelsesparathed ikke resultere i, at der ansættes 

elever der er mindre kvalificerede til at gennemføre 

uddannelsen. Brugerne af Centerets ydelser må først og 

fremmest være interesseret i, at SOSU-eleverne er 

kvalificeret til at få det fulde udbytte af uddannelsen. 

 

Da Omsorg- og Sundhedsudvalgets særlige fokus på at 

rekruttere unge SOSU-elever har vist sig mere kompleks 

at realisere end forventet, mener vi i Seniorrådet, at 

budgettet til at ansætte unge elever under 25 år 

anvendes helt eller delvis til at ansætte flere elever over 

25 år, hvis der er mangel på ansøgere under 25 år eller 

slet ingen. 

 

Dagsordenpunkt 07: Beslutning: tværkommunalt 

samarbejde om en fælles akutfunktion i Nordsjælland 

(sagsnr.: 19/20533) 

Seniorrådet kan tilslutte sig Center for Sundhed og 

Omsorgs indstilling: 

 At Helsingør Kommune udskyder i minimum ½ 

år stillingtagen til, hvornår der skal gås videre i 

et samarbejde med Fredensborg og Gribskov 

kommuner om udarbejdelse af et 

beslutningsgrundlag for den videre stillingtagen 

til en tværkommunal akutfunktion 

Seniorrådet kan være enig i, at den specialiserede 

akutsygepleje er et område, hvor centralisering, 

specialisering og stort brugerunderlag kan fremme den 

sygefaglige kvalitet og øge patientsikkerheden, men 

spørgsmålet er, om etablering af en tværkommunal 
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akutfunktion omfattende tre kommuner er strukturen, 

der kan føre til øgning af kvalitet og patientsikkerhed. 

Sagsfremstillingen i dagsordenpunkt 7 diskuterer dette 

spørgsmål ved at fremsætte en række anbefalinger og 

opmærksomhedspunkter ved en tværkommunal 

akutfunktion med tre kommuner. 

Seniorrådet fokuserer på bemanding af den 

tværkommunale akutfunktion i forhold til 

borgergrundlaget, der i sagsfremstillingen er anført til 3 

– 4 sygeplejersker (2 -4) i dagvagt på hverdage og 2 (2) 

sygeplejersker i dagvagt i weekend og på helligdage 

samt 2 (2) sygeplejersker i aftenvagt på alle dage. 

Borgergrundlaget i de tre kommuner er ca. 144.400 

borgere og i Helsingør Kommune ca. 67.000 borgere. 

Om natten skal de tre kommuner fortsat selv varetage 

akutfunktionen. Tallene i parentes er antal 

sygeplejersker i Helsingør Kommunes akutfunktion. 

Responstiden anslås i sagsfremstillingen for den 

tværkommunale akutfunktion til 30 min. til 120 min., 

hvor responstiden i Helsingør Kommunes akutteam 

angiveligt p.t. i praksis ofte kun er 30 – 60 min.  

Delkonklusion: gennemsnitlig 41.000 borgere per 

sygeplejerske i dagvagt på hverdage i den 

tværkommunale akutfunktion versus gennemsnitlig 

22.000 borgere per sygeplejerske på hverdage i 

Helsingør Kommunes akutfunktion. Responstiderne er 

p.t. angiveligt kortere i Helsingør Kommunes 

akutfunktion i sammenligning med de anslåede i den 

tværkommunale akutfunktion. 

Ender de politiske overvejelser med etablering af en 

tværkommunal akutfunktion omfattende Helsingør 

Kommune, Fredensborg Kommune og Gribskov 

Kommune viser erfaringen at megen faglig viden kan gå 

tabt, hvis Helsingør Kommune efterfølgende beslutter at 

hjemtage opgaven. 

I sagsfremstillingen vurderer Center for Sundhed og 

Omsorg, at der bør arbejdes videre med den 

udarbejdede analyse af akutfunktionen i Helsingør 

Kommune før der gås videre med en afdækning af 

mulighederne i et eventuelt samarbejde om en fælles 

akutfunktion i de tre kommuner. Det synspunkt kan 

Seniorrådet tilslutte sig. Vi er overvejende tilfredse med 

Helsingør Kommunes akutfunktion, som den fungerer 

nu, men stiller os naturligvis ikke i vejen for en udvikling 

af akutfunktionen som svar på udfordringer som følge af 
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en udbygning af kommunens nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen. 

Høring af Seniorrådet ifm. Prisindhentning på 

kompressionshjælpemidler 

Seniorrådets udtalelse: 

Seniorrådet bemærker, at kommunen er forpligtet til 

kontinuerligt at sikre, at de kompressionshjælpemidler, 

der leveres til borgerne, er de bedst egnede og billigste. 

Sortimentet af bedst  egnede og billigste hjælpemidler 

er udvalgt i samarbejde med eksperter fra Copenhagen 

Wound Healing Centre, Bispebjerg Hospital. 

Brugerorganisationen Dalyfo har i overensstemmelse 

med serviceloven været inddraget i udvælgelsen af 

hjælpemiddelsortimentet. 

I Seniorrådet er vi derfor af den overbevisning at ”de 

bedst egnede og billigste” er forstået og skal forstås 

sådan, at det er de billigste af de bedst egnede 

hjælpemidler som Helsingør Kommune vælger. 

Kvaliteten af hjælpemidlerne må være det primære i 

udvælgelsen. 

Vi har forstået, at borgeren kun bliver oplyst om 

muligheden for at købe kompressionshjælpemidlet 

uden egenbetaling hos den vindende tilbudsgiver. 

Vælger borgeren at købe samme hjælpemiddel til en 

lavere pris hos en anden leverandør, som brugeren selv 

finder, antager vi i Seniorrådet, at der sker en regulering 

af støttebeløbet, således at det ikke overstiger 

købsprisen. Det må så fremgå af den bevilling borgeren 

får af kommunen. 

Seniorrådet har yderligere interesse i at vurdere de krav, 

der stilles til bestilling, måltagning og levering af de 

bevilligede kompressionshjælpemidler. Det er positivt, 

at korrekt pasform skal vurderes af sundhedsfagligt 

personale senest 14 arbejdsdage efter borgeren har 

modtaget hjælpemidlet og ligeså er det positivt, at 

leverandørens personale skal kunne identificeres af 

borgeren på en nem og tydelig måde ved opmåling i 

borgerens eget hjem. Ønsker borgeren måltagning på 

leverandørens forretningsadresse skal  

forretningsadressen kunne nås inden for 1 time og et 

kvarter med bil fra Helsingørs kommunegrænse. Det kan 

undre, at det er en tidsgrænse med bil og ikke en 

afstandsgrænse i km.  
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4. Årsmøde i Danske Ældreråd på Nyborg 

Strand 

v/Carsten 

 

Årsmødet er fastsat til mandag den 10. maj 

2021 og afholdes som dagsmøde. 

 

Seniorrådet kan sende 2 deltagere til mødet. 

 

Seniorrådets møde i maj er fastsat til samme 

dato, og rådets møde foreslås derfor flyttet fra 

mandag den 10. maj til fredag den 7. maj 

2021.  

 

 

Mødet flyttet fra mandag den 10. maj til 

fredag den 7. maj 2021. 

5. 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 og Jeithi) 

 Danske Ældreråd (Carsten, Bjarne og 

Knud) 

 Økonomiudvalget (Carsten) 

Madhuset bliver i Helsingør 

Rengøring i Hjemmeplejen mv fungerer 

normalt igen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Danske Ældreråd: Nyt bestyrelsesmedlem fra 
Region Hovedstaden er Jørn Gettermann fra 
Lyngby 

6. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 13. april 2021.  

● 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  

7. 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 

8. Økonomi 

v/Knud 

 

9. IT  

10. Meddelelser 

 

 

11. Evt.  

12. 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  
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● 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:12.00  
 


