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     Den 19. november 2019. 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 12.november 2019 kl. 10.00 til 13.00  

på Allerslev Rådhus, lokale 1. 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Kurt Erik Larsen (KEL); Leif Blom (LB); Per Frandsen 

(PF); Per Nørgaard (PN) og Kirsten Kornval (KK). 

Afbud: Jeanette Dæhnfeldt (JD). 

Gæster : Centerchef Lene Miller og leder af Visitation og Hjælpemidler Helle Klink Pedersen, 

Center for Velfærd og Omsorg (CVO), deltager i mødet kl. 12.00 – 12.45. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 8.10.2019. 

3. Status for Ældrerådets budget 2019 v/KEL. 

4. Uddrag af dagsorden for USSÆ’s møde den 6. november 2019.  

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter:  

 2) Orienteringssager – november.  
 3) Status og opsamling på temadage i interessentgruppen - opførelse 
      af plejeboliger. 
 4) Klippekortordninger samt øget brugerstyret åbningstid i Horseager - 
      Budget 2020.  
 5) Ansøgninger om tilskud iht. Servicelovens § 18 – 2020. 
 6) Revurdering af politisk vedtagne svarfrister i henhold til 
      Retssikkerhedsloven - med høringssvar.  
 7) Forventet Regnskab 2019. 
 

5. Høringer fra USSÆ november 2019: 
Foreløbig ingen høringer. 

 

6. Drøftelse af udkast til informationsfolder om Ældrerådet i Lejre Kommune og aftale den vi-

dere proces. PN, BBC og KK 

 

7. Gennemgang af Ældrerådets årshjul 2020/mødekalender 2020 (udsendes inden mødet). 

 

8. Status på Ældrerådets hjemmeside v/LB. 

 

9. Orientering: 
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a. Drøftelse af emnet for Danske Ældreråds temadag i Vingsted Centret den 

26.11.2019: ”Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernæ-

re velfærd”? 

b. Nyt fra Regionsældrerådet: 

Orientering v/PF. 

c. Orientering/aftaler i øvrigt: 

i. Juleafslutning den 10.12.2019.  

ii. Referater fra Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene v/JD, LB og BBC. 

iii. Referat af samarbejdsmødet med organisationer på Østergaard Aktivitets-

center den 5.11.2019. 

iv. Aftale møde med demenskoordinatorerne i Lejre Kommune i 2020. 

 

10. Eventuelt. 

 

11. Punkter til næste møde.  

--------------   

Ad dagsordenens pkt. 1: 

KEL oplyste, at han havde et par punkter til Eventuelt om nyt fra Movia og tilgængelighed. 

Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

Referatet blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

KEL oplyste, at han ikke havde modtaget en økonomisk status fra administrationen. KK har rykket. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

Punkterne 2, 5 og 7 blev taget til efterretning. 

Pkt. 3) Ældrerådets medlemmer af Interessentgruppen orienterede kort om arbejdet.  

PN bemærkede i denne sammenhæng, at brugersiden i Interessentgruppen er i mindretal i forhold 

til de ansattes repræsentanter.  

KEL tilføjede, at det er vigtigt at tage højde for senere behov i indretningen, f.eks. opsætning af 

hjælpemidler, af hensyn til arbejdsmiljøet. 

Pkt. 4) Ældrerådet har siden dagsordenen blev udfærdiget modtaget dette emne i høring, hvorfor 

punktet drøftes under dagsordenens pkt. 5 nedenfor. 
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Pkt. 6) På baggrund af Ældrerådets høringssvar om politisk vedtagne svarfrister har USSÆ opfor-

dret Centerchef Lene Miller og Leder af Visitation og Hjælpemidler Helle Klink Pedersen til at give 

Ældrerådet en mundtlig redegørelse for de ønskede forlængelser af svarfristerne. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

Ældrerådet har efter, at dagsordenen blev udsendt, modtaget en høring om nedlæggelse af klip-

pekortordningen for beboere på plejecentrene. Det aftaltes, at PF udfærdiger et udkast til hørings-

svar, som sendes til Ældrerådets medlemmer til kommentering, inden det underskrives og sendes 

til administrationen af KK. Men temaet er klart: Ældrerådet ser med bekymring på denne udvik-

ling. 

På USSÆ’s møde den 6. november blev administrationen pålagt at finde alternativer til nedlæggel-

se af klippekortordningen for borgere i eget hjem. Dette vil sidenhen komme i høring, bl.a. hos 

Ældrerådet. 

Formålet med disse øvelser er at finde de 1,5 mio. kr., som er den kontante besparelse på budget-

tet i 2020 for CVO’s område. De resterende 5,9 mio. kr. af besparelsen på 7,4 mio. kr. forventes at 

kunne findes ved administrative tiltag såsom effektiviseringer, men uden serviceforringelser. 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

PN har udfærdiget et forslag til en informationsfolder, som blev gennemgået. Det aftaltes, at PN, 

KK og BBC danner en arbejdsgruppe, som arbejder videre med folderen. Der vil blive tale om en 

lille trefløjet folder i stil med den, Ældrerådet i Frederikshavn Kommune har udarbejdet med støt-

te af Frederikshavn Kommune. 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

Redigeret Årshjul 2019 og nyt Årshjul 2020 blev præsenteret af KK, som opfordrede alle til at gen-

nemgå dem med kritiske øjne og sende rettelser/tilføjelser til hende snarest muligt. 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

LB oplyste, at der ikke er noget at berette. Han blev opfordret til at sikre, at alle referater og hø-

ringssvar er lagt på hjemmesiden, så den er á jour. 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

a. Drøftelse af emnet om digitalisering og fremtidens velfærd på Danske Ældreråds 

temadag i Vingsted Centret den 26.11. Som forberedelse til mødet opfordrede BBC 

alle til at genopfriske Ældrerådets artikel om digitalisering fra april 2018: ”Digitalise-

ringstoget – kom vi alle med, eller blev nogen efterladt på perronen?” Det må for-

ventes, at indholdet af emnet vil berøre de samme tanker og mekanismer, som vi 

gjorde os i forbindelse med udarbejdelsen af artiklen. Den blev som bekendt bragt i 

Lejre Lokalavis i april 2018. 

b. PF orienterede fra Regionsældrerådets møde den 7.11.2019. Hans indlæg er ved-

hæftet referatet som bilag 1. 
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c. Orientering/aftaler i øvrigt: 

i. KK vil arrangere et mindre traktement og invitere vore gode samarbejds-

partnere fra administrationen og USSÆ til julesamvær den 10. december i 

forbindelse med det sidste ordinære Ældrerådsmøde i 2019. 

ii. LB og BBC har allerede rundsendt referaterne fra Ammershøjparken hen-

holdsvis Hvalsø Plejecentre til orientering for Ældrerådets medlemmer. Af 

særlig interesse fra begge centre var Charlotte Thygesens gennemgang af, 

hvordan det går med byggeriet af de 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken 

og nybyggeriet i Hvalsø af et helt nyt plejecenter. 

iii. Det næsten færdige referat blev drøftet og godkendt. Der var ikke yderligere 

tilføjelser. Der var almindelig enighed om, at det havde været et godt møde 

med en god dialog. Vi kunne dog godt have ønsket os flere forslag til, hvad 

samarbejdspartnerne kunne ønske sig af Ældrerådet eller forslag til, hvad 

Ældrerådet kunne bære videre til politikerne. 

iv. KK oplyste, at hun havde talt med Kristina Boysen Møller om et møde, hvori 

hun og hendes kollega deltager, og den foreløbige aftale er, at de kommer 

til et af Ældrerådets ordinære møder i det nye år. 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

KEL oplyste, at man nu heller ikke længere kan få køreplaner af buschaufførerne. Nu kan man ale-

ne bruge Rejseplanen.dk, eller man kan få rejseplanen tilsendt. 

Om problemerne med tilgængelighed rundt omkring i kommunen oplyste han, at der ikke er noget 

nyt. 

Endelig kunne han oplyse, at Høje Tåstrup og Ishøj kommuner ifølge Dagbladet har udliciteret vask 

af tøj for ældre borgere. 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

Der var intet til dette punkt. 

----------  

Ad møde med centerchef Lene Miller (LM) og leder af Visitation og Hjælpemidler Helle Klink Pe-

dersen (HKP): 

Mødet drejede sig i første omgang om at give Ældrerådet en nærmere forklaring på, hvorfor sags-

behandlingstiderne ønskedes forlænget i visse sager. Baggrunden var Ældrerådets høringssvar i 

forbindelse med høringen om politisk fastsatte svarfrister. 

HKP oplyste, at administrationen havde kigget nærmere på sagsgangene og i den forbindelse fore-

slået de ændringer, som nu var i spil. 
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Hun nævnte, at generelt ønsker man i administrationen, at sagsbehandlingstiderne skal være rea-

listiske set i forhold til, hvad der skal til, for at en sag kan belyses bedst muligt. Hertil kommer, at 

det er et udtalt ønske, at sagsbehandlingen er så grundig som muligt for herved at undgå, at sager 

må gå om. Det er til gene for både borgere og administrationen. 

Hun mindede også om, at der i alle sager skal foretages en konkret, individuel vurdering, som ofte 

medfører, at der skal indhentes oplysninger, f.eks. fra læger, hvilket kan tage lang tid med flere 

rykkere undervejs. Men under forløbet holdes borgeren orienteret. 

Endelig nævnte hun, at borgerne også skal høres, inden endelig beslutning træffes.  

Alt dette medfører, at sagsbehandlingstiden ofte er en størrelse, som administrationen ikke er 

fuldstændig herre over, hvilket er en væsentlig del af baggrunden for ønsket om længere sagsbe-

handlingstider. 

LM oplyste, at USSÆ har bedt administrationen om en udredning om hjemmeboende borgeres 

behov i forbindelse med administrationens forslag om at afskaffe klippekortordningen, både for 

beboere på plejecentrene og for hjemmeboende borgere. Udredningen skal bl.a. pege på andre 

muligheder for at spare på udgifterne. Derfor drejer høringen, som Ældrerådet har modtaget, sig 

kun om afskaffelse af klippekortet på plejecentrene. 

Endvidere gav LM eksempler på områder, som administrationen kigger nærmere på, herunder 

brugen af vikarbureauer, omflytning af lederstillinger, effektivisering af driften osv. 

KK takkede for orienteringerne og så frem til, at LM på Ældrerådets næste møde kan give yderlige-

re detaljer om besparelserne. 

Referent: BBC 

----------   

Bilag 1. 

Resume til Lejre ældreråds møde den 12. november 2019- dagsordenens pkt. 9 b  - vedrørende nyt fra 

Regionsældrerådet (RÆR) m.v. 

Regionsældrerådet blev afholdt den 7. november 2019 i Sorø. 

Den ”gamle” kasserer i RÆR var stoppet, så Marie Jørgensen fra Roskilde Ældreråd blev valgt som ny kasse-

rer. 

Dansk Ældreråds bestyrelse. 

Vi fik en kort orientering om arbejdet i Dansk Ældreråds (DÆ) bestyrelse, ved de 2 RÆR forretningsud-

valgsmedlemmer, der også er medlem af DÆ’s bestyrelse. 

Ændring af vedtægterne i RÆR. 

Der var et forslag fra forretningsudvalget om, at der i stedet for 2 temadage om året, så skulle der kun være 

én temadag om foråret.  
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Derimod kunne alle ældrerådene så sende 2 medlemmer til RÆR’s møderne (pt. 2 møder om året). 

Deltagerne i RÆR mødet accepterede forslaget og vedtægterne blive forelagt med ændringen til godken-

delse på næste RÆR møde i foråret 2020. 

Herefter fik jeg ordet for at orientere RÆR’s medlemmer om, hvad der var sket i Patientinddragelsesud-

valget (PIU), siden det sidste møde i RÆR: 

Sundhedsaftalen 2019 – 2023. 

Her har Sundhedskoordinationsudvalgets sekretariat på baggrund af høringssvarene udarbejdet forslag til 

en revideret aftaletekst. 

Forslaget er baseret på, at det af indsendte høringssvar til Sundhedsaftalen fremgik, at det var utydeligt, 

hvad aftaleteksten udtrykker eller at der var opmærksomhedspunkter, som sekretariatet foreslår indarbej-

det i aftaleteksten! 

I forbindelse med høringssvarene modtog sekretariatet også beskrivelser af i alt 67 indsatser samtidig med, 

at de (sekretariatet) også har gennemgået 52 indsatser fra den foregående Sundhedsaftale. 

En del af disse indsatser er enten: 

• planlagt, men ikke påbegyndt,  

• afsluttet,   
• sat i drift, 

• monosektoriel (noget der ikke går på tværs af sundhedsområderne) 

Derfor er ovennævnte indsatser ikke med i det herunder nævnte overblik. 

Ud fra førnævnte indsatser har sekretariatet beskrevet 21 igangværende indsatser, der styrker det tværsek-

torielle samarbejde på sundhedsområdet og det har udarbejdet et ”Overblik over igangværende indsatser, 

der taler ind i Sundhedsaftalens målgrupper, som Sundhedskoordinationsudvalget arbejder videre med.  

Vi i PIU afventer en indkaldelse til et møde med Sundhedskoordinationsudvalget, om disse 21 igangværen-

de indsatser.  

Praksisplansudvalget (PPU) 

Ifølge loven om PIU, skal vi have møde(r) med Praksisplansudvalget (PPU) – det udvalg, der laver Praksis-

planen, der er regionens, kommunernes og den almene praksis fælles ramme for udviklingen af den almene 

praksis. 

Vi i PIU ønskede at gøre vores indflydelse gældende og så frem til et aftalt møde, hvor vi bl.a. ønskede at 

drøfte:   

- Læger der er overbelastet, samt at der er for få læger. Hvad er planen for det? 

- Arbejdsforholdene for personale (fastholdelse) 

- Løn til plejepersonalet (rekruttering og fastholdelse)  

- Der er meget fokus på kroniske sygdomme og mindre fokus på handicapområdet. Hvorfor og hvad er planen 

her? De specialiserede områder forsvinder!  

Mødet blev desværre aflyst  – og vi venter (stadig) på en ny indkaldelse!   
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Forløbsplaner 

I PIU har vi fået en orientering om Forløbsplaner, dvs. elektroniske planer, der oprettes, anvendes og vedli-

geholdes af de praktiserende læger for patienter med diabetes type 2 og KOL.  

Formålet med forløbsplanerne er at inddrage patienten samt skabe overblik i forhold til at understøtte 

egenomsorg. 

Vi fik også at vide, at det var den praktiserende læge der er forpligtet til at oprette, anvende og vedligehol-

de forløbsplaner, som en del af kronikerprogrammet. 

Møde i Middelfart mellem Dansk Ældreråd og PIU repræsentanterne, der er udpeget af landets 5 Regi-

onsældreråd. 

På mødet kom vi bl.a. ind på, at i forbindelse med ”Det Nære Sundhedsvæsen” hvor mange kommuner nu 

”opfører” eller har opført ”Sundshedshuse”. Til disse ”Sundshedshuse” (eller hvad de nu kaldes), er der et 

ønske fra mødedeltagerne om, at alle landets kommuner skulle få lavet nogle ens kvalitetsstandarter for 

disse huse, for som det er i dag, så er det én stor forvirring om, hvad et Sundhedshus er, hvad det kan og 

hvad det skal indeholde! 

E-klinik i Odsherred  

Vi fik en orientering af 2 sygeplejersker fra Odsherred kommune, om at kommunen og Region Sjælland var i 

gang med et projekt med en e-klinik for hjemmeboende KOL patienter. 

75 borgere med KOL fra Odsherred kommune er foreløbig tilknyttet E-klinikken, og de har alle modtaget en 

kasse med et oxymeter, der kan måle iltmætningen i blodet direkte på pegefingeren, en lungefunktionsmål 

samt en tablet (PC), med ét program der var koblet op på de to måleapparater som derved kunne skabe 

kontakt direkte mellem sygeplejersken og patienten. 

I al sin enkelthed går  projektet ud på, at borgere med lungesygdommen KOL selv skal holde øje med hvor-

dan sygdommen udvikler sig ved at måle iltmængden i blodet og lungernes funktion. 

Borgerne (der bl.a. er i 70’ene) er meget tilfredse med forløbet ved selv at skulle foretage sine målinger - og 

i øvrigt have kontakt med sygeplejersken gennem en skærm. 

Målet med projektet er et centralt, overordnet mål, om at flere patienter skal ud af sygehusene og behand-

les i nære sundhedstilbud. Det skal skabe større tryghed for borgerne. Men det skal også bidrage til at afla-

ste de hårdt pressede sygehuse. For eksempel gennem færre ambulante kontroller. 

 

Per Frandsen 

 


