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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat fra møde i Seniorrådet mandag den 12. september 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: Jette Lützhøft og Vibeke Engelsborg 

 

Fraværende:  

 

Referent: Lene Maria Nielsen og Sofie Roma Holm 

 

Gæst: Annette Thierry 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 3. juni 2022 

Godkendt. 

1. Velkommen til Henrik Malmgreen – nyt 

medlem af Seniorrådet 

v/Jens-Ole 

Kl. 10.00-10.05 

Jens-Ole bød velkommen til Henrik og så frem til 

det fremtidige samarbejde. Henrik præsenterede 

kort sig selv. 

 

2. Eden Alternative 

v/Annette Thierry 

Kl. 10.05-10.50 

 

Orientering om konceptet. 

Anette har en pårørende, der har en kronisk 

sygdom, og som stadig bor hjemme. I 

forbindelse med den pårørendes sygdom har 

Anette undersøgt hvad et godt plejehjem er, og 

er i den forbindelse stødt på Eden-konceptet. 

 

Konceptet Eden Alternative stammer fra USA og 

navnet Eden er relateret til ”Edens have” og 

Alternative fordi konceptet er et alternativ til de 

eksisterende plejehjemskoncepter. Der er intet 

religiøst i konceptet. 

 

Der er ca. 20 plejehjem i Danmark, som benytter 

konceptet.  Det nærmeste er Ålholm-hjemmet i 

Hillerød. Mergeltoften i Nivå har arbejdet med 

principperne i Eden, og bliver et Eden plejehjem i 

uge 37. 

 

Konceptet består blandt andet af, at alle beboere 

og plejehjemspersonaler skal være mennesker 

over for hinanden – have en anden relation til 

hinanden. Plejehjemmet skal ikke være en 

institution at bo på, men et hjem. 

 

Målet er at komme ensomhed, kedsomhed og 

hjælpeløshed til livs på plejehjemmet – man skal 

have et meningsfuld liv, selv om man bor på 

plejehjem. De skal være nysgerrige over for 

hvem de er – der skal skabes venskabelige 

relationer. 
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Man skal inddrage beboerne i dagliglivet på det 

niveau som de kan. Det er tilladt at have dyr 

med og plejehjemmet har også selv dyr. 

 

Børn, dyr og planter skal være på hjemmene for 

at vedligeholde beboernes omsorgsgen. Ansatte 

kan have deres børn/kæledyr med på arbejde og 

der er lavet aftale med de lokale 

børnehaver/skoler. 

 

Alle medarbejdere skal på 3 dages kursus i 

konceptet/kulturen. Den eneste udgift er til det 

kursus. Ellers er der ingen udgifter. Derudover er 

der løbende sparing og én gang årligt kommer de 

fra organisationen og besøger hjemmene for at 

høre hvordan det står til. 

 

Der bruges kun egne vikarer på plejehjemmene. 

 

Edens Alternative anvendes mest på 

demensplejehjem. 

 

På plejehjemmene er der ingen lange bare gange 

– de er indrettet med stolegrupper, billeder på 

væggene med beboernes private malerier eller 

billeder og ingen rod på gangene. Det er hjemligt 

indrettet. 

 

I Assens Kommune er det besluttet, at alle 

plejehjem skal være Eden plejehjem. 

 

Seniorrådet ønsker muligheden for at se på 

plejehjemmet Mergeltoften i Nivå. Merete laver 

en aftale med plejehjemmet. 

 

Seniorrådet vil tale med OSU på fællesmøde den 

13. september 2022 omkring Eden Alternative. 

3. Godkendelse af mødeplan for 2023 

v/Jens-Ole 

Kl. 10.50-10.55 

 

Der foreligger forslag til mødeplan for 

Seniorrådet for 2023. 

 

Bilag: mødeplan for 2023 

Der blev aftalt ekstramøde den 16. august 2023 

uden dagsorden og referat fra sekretariatet. 

 

Tidspunkt uændret kl. 10.00-13.00.  

 

Seniorrådet ønsker et møde med By-, Plan og 

Trafikudvalget i efteråret. Mødet skal være ca. 1 

time og omhandle seniorboliger, busser, toiletter 

og bænke.  

 

Lene sørger for at booke mødet. 

 

4. Arbejdsgruppe sammen med Ældresagen 

om åbne plejecentre m.m. 

v/Jens-Ole 

Kl. 10.55-11.05 

Samarbejdet med Ældresagen skal være 

forankret i Seniorrådet. Hvis man vil have et 

samarbejde skal man rundt om Seniorrådet.  

 

Alle samarbejder skal drøftes i rådet før man 

indgår i samarbejdet. 

 

5. Afrapportering fra møde om 

værdighedspolitik 

v/Merete og Jørgen 

Kl. 11.05-11.10 

Merete og Jørgen gav et kort resumé af 

temadagen. 

 

Det var en god dag og den var meget givende. 
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Alle bør have kenskab til værdighedspolitikken. 

 

Målsætninger for værdighedspolitikken 

Mestring af eget hverdagsliv 

Indflydelse og valgfrihed 

Sammenhæng og tydelig kommunikation 

Pårørende og frivillige 

 

Seniorrådet skal også være med til at udbrede 

værdighedspolitikken. 

 

Den ny politik træder i kraft den 1.1.2023 og 

gælder i 4 år. 

6. Status på kapaciteten af offentlige 

toiletter 

v/arbejdsgruppen 

Kl. 11.10-11.25 

 

Opfølgning på og evaluering af Seniorrådets 

henvendelse i foråret til OSU om emnet. 

Der er en sag omkring kapaciteten af offentlige 

toiletter sammen med Ældresagen. Den beror på 

en henvendelse fra en borger. 

 

Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, som 

består af følgende: 

 

 Faglige seniorer 

 Handicaprådet 

 Ældresagen 

 Seniorrådet 

 Tilgængelighedsgruppen 

 

Hvis vi har viden/oplevelser omkring de offentlige 

toiletter, må de gerne sendes til Pernille. 

 

Pernille vil evt. skrive et læserbrev omkring 

toiletforholdene i kommunen. 

 

Et rådsmedlem vil gerne have et ”moderne” toilet 

i Helsingør. Han vil gerne have, at man retter 

henvendelse til Statens Kunstfond om at få en 

arkitektkonkurrence udskrevet, som skal handle 

om at få udformet et ”moderne” toilet. 

 

Pernille indtræder i Tilgængelighedsgruppen 

sammen med Mona. 

 

Opfølgning på henvendelse fra rådet 

Pernille har rykket for svar vedrørende offentlige 

toiletter. Tages med på fællesmødet den 13. 

september 2022.  

 

7. Seniorguide 

v/Jens-Ole 

Kl. 11.25-11.35 

 

Orientering om status og samarbejdet med JS 

Danmark. 

 

Skærpelse af Seniorrådets profil. Medborgere 

har svært ved at kontakte Seniorrådet. 

Hvordan kommer borgerne i forbindelse med 

rådet? 

 

Hvordan kommunikerer rådet ud? 

 

Jens-Ole ønsker at rådet at rådet skal blive mere 

skarpe i deres måde at kommunikere på og 

mindre anonyme. Et rådsmedlem er ikke enig og 

mener, at udfordringen ligger interne imellem 

rådets medlemmer – der bliver ikke orienteret 

nok medlemmer imellem om hvad/hvem de taler 

om og med. 
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Brochuren 

Ældresagen har lige været ud at samle annoncer, 

til en brochure. Det betyder, at der ikke er så 

mange, som vil tegne annoncer til Seniorrådets 

brochure.   

 

Man kan evt. oprette en simpel hjemmeside for 

Seniorrådet og her kan man lægge en netudgave 

af brochuren. Den skal bruges til dialog med 

borgerne og andre organisationer. 

 

Løsningen til en hjemmeside koster 50 kr. pr. 

måned og 50 kr. for et domæne i oprettelse. 

 

Systemet, som kan anvendes til udarbejdelse af 

en hjemmeside, hedder One.com 

 

Pernille tager kontakt til Team Kommunikation 

for at høre hvad der er muligt i forhold til at 

synliggøre rådet på Helsingør Kommunes 

hjemmeside. 

 

Punkt om synliggørelse tages med på 

fællesmødet den 13. september 2022.  

8. Høringer  

v/Jens-Ole og Pernille 

Kl. 11.35-12.15 

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget bliver først publiceret den 

6. september 2022 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Der foreligger forslag til høringssvar til 

godkendelse. 

Høringssvar  

 

Seniorrådet ønsker ikke at afgive nogen 

høringssvar til OSU-sagerne i denne omgang. 

 

Pernille sender forslag til høringssvar til det nye 

forslag og genberegninger til budget 2023/2026 

inden den 22. september 2022. 

 

 

9. Orientering fra Seniorrådsmedlemmerne, 

herunder fra arbejdsgrupper m.v. 

Kl. 12.15-12.20 

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget - alle 

 Omsorgs- og Sundhedsudvalget - alle 

 Social- og Beskæftigelsesudvalget - Vibeke 

 Børne- og Uddannelsesudvalget - Jette 

 Idræts- og Fritidsudvalget – Jørgen og 

Henrik 

 By-, Plan- og Trafikudvalget – Pernille og 

Jørgen 

 Kultur- og Turismeudvalget - Jens og 

Merete 

 Klima- og Bæredygtighedsudvalget – 

Jørgen og Henrik 

 Nordgruppen – Pernille, Vibeke og Jørgen 

 Regionsældrerådet – Jens-Ole og Pernille 

 Tilgængelighedsrådet – Mona, Pernille 

Henrik orienterer sig i Idræts- og Fritidsudvalgets 

og Klima- og Bæredygtighedsudvalgets 

dagsordner. 

 

Danske Ældreråd 

Merete, Jens-Ole og Pernille har deltaget i møde 

omkring forståelsen af budgetlægning i 

kommunerne. 

 

Faglige seniorer 

Jens-Ole, Jens og Jørgen har været til møde hos 

Faglige seniorer. Mødet handlede blandt andet 

om emner, der er godt at vide for nye 

seniorrådsmedlemmer. 

 

Faglige seniorer vil gerne deltage i et møde 

omkring seniorboliger. 

 

 

FN-ældredag den 1. oktober 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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 Danske Ældreråd – Jens-Ole, Pernille og 

Merete 

 Kostrådet – Jette og Vibeke 

Emnet i år er: hyldest til ældre kvinders 

kompetencer. Se mere på Danske Ældreråds 

hjemmeside. 

 

Pernille tager kontakt til Kulturværftet, Søs Krogh 

Vikkelsøe for at høre om de vil være med. 

 

Pernille og Jens har været til møde med Søs 

Krogh Vikkelsøe, Kulturværftet, fordi hun har fået 

midler til ”Kampen mod ensomhed” og har i den 

forbindelse spurgt om rådet har nogle gode ideer, 

der kan tages op omkring ældre og ensomhed. 

10. Politik for Seniorrådets deltagelse i 

betalingskurser 

v/Jens-Ole 

kl. 12.20-12.35 

 

Vi får en del henvendelser fra udbydere. Der 

er gået business i kursusudbydelse. 

 

Bilag: eksempel på kursustilbud 

Jens-Ole får mange henvendelser om 

kursustilbud. 

 

Rådet bør have en politik for hvornår de sender 

rådets medlemmer afsted. 

 

Det blev aftalt, at Jens-Ole stadig sender 

henvendelserne rundt til de øvrige medlemmer. 

11. Økonomi 

v/Jens-Ole og Merete 

Kl. 12.35-12.50 

 

Status og overvejelser om budget 2023. 

Abonnement på aviser. 

Der skal udarbejdes i budget for 2023 i de 

kommende måneder. Jens-Ole og Merete 

udarbejder forslaget. 

 

Henrik ønsker dagbladet digitalt.  

 

Merete orienterede i øvrigt om økonomien. 

12. Meddelelser og evt. 

Kl. 12.50-12.55 

Hornbækhave officiel åbning: 

Jørgen, Pernille, Jens og Jens-Ole deltager. 

Pernille køber bog skrevet af Annemarie Steen 

Pedersen. 

 

Frivillighedscentret 11 års fødselsdag 

Pernille deltager. 

 

Workshop – temamøde om kvalitetsstandarder 

Henrik og Pernille deltager. 

 

Nordisk træf i Stockholm med nordiske 

foreninger og Danske Ældreråd. 

Jens-Ole skal deltage i træf om at formulere hvad 

der er godt ældreliv for de ældre i Norden. 

 

Konference i november med Danske Ældreråd 

Konferencen handler om ”Fremtid med mere 

omsorg og nærvær i ældreplejen”. 

13. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 11. april 2023.  

Kl. 12.55-13.00 

Ingen. 

14. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget samt centerchef for 

Center for Sundhed og Omsorg den 9. 

december 2022 

Kl. 12.55-13.00 

 Redegørelse for Hamlet, herunder boliger, 

aktivitetscenter og caféen. 

15. Punkter til kommende møder  
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Kl. 12.55-13.00  Midler afsat til ældreomsorg i kommunerne 

 Borgerrådgiver inviteres. 

 Fast punkt på dagsorden, som hedder 

opfølgning på igangværende sager. 

 Den demografiske model i forhold til 

budgetforlægning. Har vi det i Helsingør? 

Hvilke parametre tager vi med hvis vi har 

(oktober måned). 

 

 

Mødet slut: 13.00  
 


