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Ældrerådsmøde den 10/1 2023 

Allerslev Rådhus 

Referat 

Deltagere: Kirsten Kornval (KK); Leif V. Nielsen (LVN); Bjarne Bang Christensen (BBC); Kurt Larsen (KL); Per 
Frandsen (PF); Leif Blom (LB); Per Nørgård (PN) 

Afbud:  

Gæster: Claes Amundsen (CA), kommunikations- og pressechef; Christina Adler Jensen (CAJ) (pkt 1) 
Lotte Nielsen (LN), demenskoordinator; Henrik Otto (HO) (pkt 10) 
Mette Molin (MM), Centerchef (pkt 11) 

Referent: PN 

Bilag: Udvikling af de nære sundhedstilbud i Lejre Kommune, 2021. 

 

# Emne  

1 Synlighed Drøftelse med Claes Amundsen om ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. Bl.a. drøftelse af 
strategi, plan og brug af medier til nyhedsbreve fra Ældrerådet, og Ældrerådets henvisninger 
til bl.a. hjemmesiden i Lejre Lokalavis. 

 Kommentarer: Christina Adler Jensen (CAJ), bl.a. hjemmesideansvarlig, deltog også i mødet. 
Ugeavisen Lejre Lokalavis er Lejre Kommunes primære offentlige medie. Lejre Kommune 
betaler for en fast side 2. Ældrerådet har mulighed for at få en rubrik på denne side. 
CA opfordre desuden til at skrive artikler til avisen, når vi har en nyhed med almen interesse, 
og i øvrigt at bruge mange forskellige kanaler. 
CA opfordre til at oprette en mail-liste til fx nyhedsbreve. 
Vi kan bruge CA og CAJ som sparringspartnere i forbindelse med konkrete kommunikations-
aktiviteter. 
Vores mål er: at borgerne i Lejre Kommune er bekendt med Ældrerådet, dets funktion, og at 
vi gerne vil have input til, hvad vi skal arbejde med. 

 Beslutninger: Forvaltningen mangler datoer for ældrerådsmøder i 2023. KK sender datoer til CAJ. 
CA vil undersøge om Ældrerådet kan få en alias mail-adresse ’aeldreraadet@lejre.dk’. 
Hjælp til Lejre Kommunes hjemmeside: Skriv til kommunikation@lejre.dk når vi støder på 
uhensigtsmæssigheder på Lejre Kommunes hjemmeside (CA). 
Indtil videre kan vi sende materiale til vores hjemmeside til kommunikation@lejre.dk (CA). 

2 Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden udsendt den 5/1 (KK). 
Præsentation af ny skabelon til Ældrerådets dagsorden / referat (PN). 

 Beslutning: Godkendt. 

3 Godkendelse af 
referat fra 13/12 

Opdateret referat udsendt den 19/12 (BBC). 

 Kommentar: Det fremgår ikke af referatet at PN blev valgt til ny sekretær fra 2023. PN afløser BBC. KK har 
meldt ændringen ud til Administrationen og Udvalget for social, sundhed og ældre (USSÆ). 

 Beslutning: Der har ikke været indgivet kommentarer til referatet. Referatet er godkendt. 

4 Budget status Ældrerådets budget 2022 /2023. 
Status pr. 31.12.2023. 
Ældrerådets budget 2023 

 Kommentar: KK fremlagde forslag til budget for 2023. Det forventes at overskuddet fra 2022 overføres til 
2023. Ældrerådets forventede udgifter for 2023 blev gennemgået. 
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 Beslutning: Det foreløbige Budget 2023 blev taget til efterretning. 

5 Politiske udvalg  

 USSÆ 9/1 Uddrag af dagsorden til USSÆ`s møde den 05.01.2023. 
Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 
2) Orientering januar 2023. 
3) Styrkelse af Ældreplejen – opfølgning. 
4) Sygepleje og Sygeplejeklinikker. Opfølgning på statusnotat ’Udvikling af de nære 
Sundhedstilbud’, 2021. 
5) Genoptræning og rehabilitering. Opfølgning på statusnotat ’Udvikling af de nære 
Sundhedstilbud’, 2021. 
6) Orientering om midlertidige pladser (på Grønnehave) som opfølgning på statusnotat 
’Udvikling af de nære Sundhedstilbud’, 2021. 
7) Tids- og procesplan for etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet (Lukket sag). 

 Kommentar: Ventelister: 35 venter på plejebolig, 14 venter på ældrebolig. 
KK + Bjarne Ego Jørgensen, formand for Handicaprådet, er inviteret til orienteringsmøde om 
pkt 7 den 18/1. 

 Beslutning: Vi savner informationer om ’flow’ på ventelisterne. 
Flere punkter tager udgangspunkt i notatet ’Udvikling af de nære sundhedstilbud’. Vi håber at 
få en status fra MM. 
Ad pkt 7: KK vil presse på for, at Ældrerådet bliver repræsenteret i en forventet interessent-
gruppe om plejehjemsbyggeri i Hvalsø. 

 Teknik 6/12 Se pkt 8. 

6 Høringer Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst vedr. botilbuddet Solvang (høringsfrist 16.1.2023) 

 Beslutning: LVN udarbejder udkast til høringssvar. 

7 Arbejdsmøde Planlægning af Ældrerådets arbejdsmøde 2023. Tid, sted og dagsordenspunkter. 

 Kommentar: MM inviteres til at give et overblik over CVOs udviklingstiltag (KK). 

 Beslutning: Den 2/3 kl 10-15 på Bøgebakken (KK). 
Emner: Ældrerådets indsatsområder, plejehjembyggeri i Hvalsø, værdighedspolitikken, 
synlighed, årsberetning, CVOs udviklingstiltag (KK). 

8 Fokusemner  

 Digitalisering / 
velfærdsteknologi 

KK henviser til en artikel om mangelfuld implementering af ny velfærdsteknologi – fx oplæring 
af medarbejdere. 

 Det nære 
sundhedsvæsen 

Den nye Sundhedsaftale for Region Sjælland kommer til høring i kommunerne til efteråret 
(PF). 

 Boligstrategi  

 Værdighedspolitik Se pkt 11. 

 Trafik / tilgængelighed Den nye løsning i Bygaden, Lejre, er ikke handicapvenlig. Ældrerådet er ikke blevet hørt. 
Har Handicaprådet været involveret? 

 Beslutning: Vi spørger Handicaprådet om deres holdning (KK, LVN). 

9 Orienteringer  

 Danske Ældreråd Valg den 13/1 i Kreds 7 til DÆRs bestyrelse (KK + LVN deltager). 
Vi indstiller Marianne Lund (genvalg) samt KK som suppleant. 
Formandsmøde den 1/2 i Ringsted (KK + LVN deltager). 

 Regionsældrerådet Møde den 23/1 i Regionsældrerådet (PF + KK deltager). 
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 Andet Den 5/1 deltog KK i møde på Holbæk Sygehus med bl.a. Mette Touborg vedrørende 
planlægning af Temamøde den 15/2 kl 14-17 på Holbæk Sygehus om ny ældrelov + indsats i 
forbindelse med udskrivning. 
(Invitationen til temamødet 15/2 er fremsendt efterfølgende.) 

10 Demenskoordinatorer Velkommen og præsentation ved Lejre Kommunes demenskoordinatorer. LN + HO deltog i 
mødet. 

 Kommentar: 3 demenskoordinatorer i Lejre Kommune: Lotte Nielsen (ergoterapeut), Lise Dahl (syge-
plejerske), xxx (vakant). Fælles kontor på Bøgebakken. 103 borgere tilknyttet. 
Opgaverne omfatter: Overlevering ved flytning til plejecentre. Uddannelse af ’demens-
ambassadører’ på alle 3 plejecentre. Vejledning om fremtidsfuldmagter, digitale fuldmagter 
og værgemål. Demenscaféer – ny åbner i Gevninge i dag. Pårørendegrupper. 
Mikala er (også) demenspræst. 

11 CVO Informationer og dialog v/centerchef Mette Molin. 

 Kommentar: Overblik over udviklingstiltag i CVO (se pkt 7). 
Corona på Hvalsø Ældrecenter. 
Roskildesyge på Bøgebakken. 
Rundtur til 3 friplejehjem (Gl Præstegård, Himmelev (OK); Ellen Marie, Gilleleje; Fribo, Holte 
(Altiden)). Ingen modtager svært demente. Lejre Kommune vil have mindre indflydelse på 
byggeriet. Hvilken rolle får Ældrerådet? 
De nære sundhedstilbud: Forsøg på Grønne Have (måltider). Forsøg på de 3 sygepleje-
klinikkerne (bedre brug af klinikkerne). Forsøg med reduceret telefonbetjening i visitationen 
(begrænset telefontid frigør arbejdskraft). 
Lykke er tilbage – starter arbejdet med opfølgning på Værdighedspolitikken for Lejre 
Kommune. 

12 Eventuelt  

13 Emner til næste møde 
(14/2) 

Besøg af de forebyggende sundhedsrådgivere (KK). 

 


