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Den 13. februar 2022. 

 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 8. februar 2022 kl. 9.30 til 13.   

Lokale 4 på Rådhuset i Allerslev. 

 

 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Kurt Erik Larsen (KEL); Leif Blom (LB); Per Frandsen 
(PF); Per Nørgaard (PN); Leif V. Nielsen (LN) og Kirsten Kornval (KK). 

Øvrige deltagere:  

• Centerchef Mette Molin deltager i dagsordenens pkt. 10 kl. 11.30 – 12.00. 

• Konsulent Dorte Balslev orienterer om det igangsatte kompetenceudviklingsprojekt  
 ” Værdighed i praksis ”  kl. 10.30 – 11.30. Dorte Balslevs indlæg findes under dagsordenens 
pkt. 10 efter Mette Molins indlæg. 
 

Dagsorden/referat/beslutning: 
   

1. Godkendelse af dagsorden. 
KEL foreslog at drøfte få ændringer af Ældrerådets folder fra 2020 og derefter fremlægge 
den på et kommende orienteringsmøde med Movia. PN foreslog at drøfte mulige holdnin-
ger/indlæg, som KK kunne fremlægge på et kommende dialogmøde mellem Danske Ældre-
råd og formændene for alle landets 98 Ældreråd omkring forslaget til en kommende ældre-
lov. 
Beslutning: Tages op under pkt. 11. Eventuelt. Med disse bemærkninger blev dagsordenen 
godkendt. 
 

2.  Referat af Ældrerådets konstituerende og ordinære møde den 11.1.2022. 
Der var ikke hverken bemærkninger eller tilføjelser til referaterne. 
Beslutning: Referaterne blev godkendt. 
 

3.  Ældrerådets budget 2022, herunder regnskabsafslutning 2021. 
Der mangler stadig udbetaling af diæter og kørsel for 2021. 
Beslutning: Regnskab 2021 blev godkendt med forbehold, mens budget 2022 allerede var 
godkendt. 
  

4. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. 
Status på opdateringer af bl.a. referater, høringssvar, mødekalender 2022 og ældrerådets 
medlemmer 2022 – 2025 er, at der stadig er mangler. 
Beslutning: LB følger op. 
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5. USSÆ: Konstituering den 24.1.2022 og uddrag af dagsorden til mødet  den 7.2.2022.  
Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 
2) Orientering - februar 2022: Der er 14 borgere på venteliste til ældre- hhv. plejeboliger. 
3) Ønsker til introduktion. 
4) Tilskud til puljen: ” Mere hjemlighed på plejehjem”. 
5) Frigivelse af midler til styrkelse af ældreplejen: 7.2 mio. kr. 
6) Ibrugtagning af plejeboliger på Ammershøjparken. 
9) Års - og statusplaner 2022: Disse er forankret i Økonomiudvalget.   
Beslutning: Ældrerådet tog alle de nævnte punkter til efterretning. 
 

6. Høringer januar/februar 2022. 
Der er pt ingen høringer.   
KK oplyste til orientering, at der er et udbud af ortopædisk fodtøj ved FUS (Fællesudbud 
Sjælland ), der ikke er kommet i høring?  
Beslutning: Efter en drøftelse var der enighed om, at det er det samme udbud, som var i 
høring sidst i 2021, hvorfor sandsynligheden taler for, at det er det udbud, der nu går om. 
 

7. Sekretariatsbistand fra CVO til Ældrerådet 2022 – 2025. 
LN, LB og KK havde på møde i CVO (Center for Velfærd og Omsorg) v /centerchef Mette Mo-
lin og Lykke Dressel den 21.1.2022 drøftet, hvordan et administrativt samarbejde kunne ar-
rangeres. 
Beslutning: Samarbejdsaftalen, som blev indgået på mødet den 21.1., har fremover titlen: 
”Administrativt samarbejde mellem CVO og Ældrerådet”. 
 

8. Godkendelse af Ældrerådets Årsberetning 2021 til udsendelse og trykning af foldere til 
udlevering på aktivitetscentre, biblioteker m.v. 
BBC havde som koncipist forslag om i sidste del af beretningen at indikere, at det ”gamle” 
Ældreråd (2021) i princippet ikke kunne bestemme eller fastlægge rammer for det kom-
mende Ældreråds fremtidige arbejdsform m.m., hvilket der blev lagt op til i beretningens 
sidste kapitel: ”Ældrerådets arbejde fremover”. Dette kunne gøres ved, at det ”gamle” Æld-
reråd med tilføjelsen 2021 blev anført med alle 7 navne i Årsberetningen før sidste kapitel 
(”Ældrerådets arbejde fremover”), mens det nye Ældreråd med tilføjelsen 2022 blev anført 
med alle 7 navne efter sidste kapitel. 
Beslutning: Der var ikke tilslutning til BBC’s forslag, hvorfor Årsberetningen med få ændrin-
ger blev godkendt som forelagt. KK vil forsøge at få den trykt som en folder til udsendel-
se/udlevering snarest muligt. 
 

9. Orienteringer 
 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Danske Ældreråd har indkaldt til Repræsentantskabsmøde den 9.5.2022 og 
Ældrepolitisk Konference den 10.5.2022 på Nyborg Strand. 
Beslutning: Alle deltager. Alle sender deres ønsker om deltagelse i seminarer 
til KK. 
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II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

• Konstituering i Regionsældrerådet (RÆR) Sjælland (PF + LB): 
PF orienterede om mødet den 22.1.2022, som indledtes med, at formand for 
Region Sjælland Heino Knudsen dukkede op og gav en længere redegørelse 
for regionens ældrepolitik. PF oplyste videre, at kontingentet til RÆR pr. 
kommune i 2022  blev sat til 1.000 kr. Endelig blev LB valgt som revisorsup-
pleant og PF som ordinært medlem af PIU. Et resume af mødet er vedhæftet 
nedenfor som bilag. 

• Orientering om PIU (PF): 
Der var endnu ikke noget at fortælle om fra PIU. 

 
III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

• Møde med Movia den 16.2.2022 kl. 16.00 på Østergaard (KEL): 
Det skulle aftales, hvem der siger og gør hvad på mødet. 
Beslutning: KK byder velkommen. Derefter kort præsentation af Ældrerådets 
medlemmer. KEL overtager herfra og leder mødet. KK runder af og siger tak 
for i dag. 

• Møde i Valggruppe 7 den 22.2.2022 (KK, LN): 
KK oplyste, at Ældrerådet i Lejre Kommune er vært for mødet. 

• Besvarelse af borgerhenvendelser (KK): 
KK understregede, at det er Ældrerådet ved formanden, der besvarer bor-
gerhenvendelser. jf. Forretningsordenen. 

 
 

10. Orientering ved Centerchef Mette Molin om nyt fra CVO.  
Mette Molin oplyste, at kommunen har fået bevilget 7,2 mio. kr. ekstra til ældreplejen. Be-
villingen skal bl.a. bruges til at ansætte farmakonomer på plejecentrene. Men det er en stor 
udfordring at finde medarbejdere for tiden.  
Endvidere nævnte hun, at man søger om midler til ”Hjemlighed i praksis”, som supplerer 
det igangværende kompetenceudviklingsforløb  ”Værdighed i praksis”. 
Mette Molin omtalte også de såkaldte Årsplaner, bl.a. for CVO’s arbejde. Årsplanerne er 
retningsgivende for arbejdet fremover. 
I forbindelse med hjemlighedspuljen skal der nedsættes en eller flere referencegrupper med 
repræsentanter for Beboer- og Pårørenderådene. 
Med hensyn til nybyggeriet af 24 nye boliger på Ammershøjparken nævnte Mette Molin, at 
færdiggørelsen og indflytning i de sidste 12 boliger udskydes indtil 1.4.2022, da der ikke lige 
nu er et akut behov for dem. 
Endelig nævnte Mette Molin, at stillingen som leder af Hvalsø Ældrecenter nu er slået op. 
En ledende medarbejder fra kommunens administration er konstitueret som leder, indtil en 
ny er fundet. 
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Orientering ved ekstern konsulent Dorte Balslev om projektet ”Værdighed i praksis”. 
Dorte Balslev oplyste, at projektet er et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medar-
bejdere på plejecentre og i hjemmeplejen. Formålet er at understøtte borgeres og pårøren-
des tryghed i forhold til den hjælp og pleje, de modtager, herunder at tage afsæt i den en-
kelte borgers behov og livssituation. 
Projektets tidsplan er, at man startede i fællesskab med lederne af plejecentrene og hjem-
meplejen og er nu i gang med plejecentrene, som gennemgås med Ammershøjparken først, 
dernæst Bøgebakken og sidst Hvalsø Ældrecenter, for at slutte af med hjemmeplejen. 
Dorte Balslev oplyste videre, at man arbejder efter en model, som kaldes ”Værdighedsmo-
dellen”, som bl.a. har til formål at fremme en identitetsbevarende kultur blandt de ældre. 
Det kan bl.a. fremmes ved at inkludere de pårørende og fremme et praksisnært samarbejde 
mellem ledere og medarbejdere, herunder spørge sig selv og hinanden: Hvad giver mening? 
 
 

11. Eventuelt. 

Beslutning: KEL’s og PN’s forslag udsættes til arbejdsmødet den 21. marts. 

 
12. Punkter til næste møde den 8.3.2022. 

Beslutning: 

• Revision af Ældrerådets vedtægter og forretningsorden: Alle forbereder sig! 

• Præsentation af formand/næstformand i USSÆ, samt drøfte dialogmøde med US-
SÆ. 

 

 

Referent: BBC 

 

Bilag 

Resume fra konstituerende møde i Regionsældrerådet (RÆR) 26. januar 2022  

 

Afgående RÆR formand bød velkommen og gav ordet til Regionsrådsformanden Heino 

Knudsen (HK). 

 
HK bød også velkommen til det nye RÆR og han fortalte os, hvordan han så de kom-

mende udfordringer / opgaver, bl.a. med en styrket inddragelse af borgerne, medar-

bejderne og organisationer i Region Sjælland. 

Noget der stod specielt meget højt på HK’s og Regionsrådets arbejdsprogram, for 

kommende fire år, var et øget samarbejdet mellem kommunerne og Regionen. 

  

Årsagen hertil var bl.a. den konsekvens, at vi i Region Sjælland bliver ældre og ældre 
og som følge heraf er det nødvendigt, at finde den rette rekrutteringen, både til frem-

tidens ældrepleje, men også til sundhedsvæsenet og til psykiatriindsatsen, der alle 

har en høj prioritet - men HK og Regionen ville herudover også have stort fokus på 

fremtidens digitale løsninger. 

https://www.facebook.com/regionsjaelland?__cft__%5b0%5d=AZXYUocQMet0ci_f83Kkdgxb9Vq8qAMCDjMRIQePdgnYLXnH967e-_TulvWTPzkzhIhGbeiDXkpXb3eTt75_DeTddHf-HDYczCslLw6XLle3rz-SyEEgYQECoSYo8ng8HYA&__tn__=-%5dK-R
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Med hensyn til de kommende ”sundhedsklynger” 1) sagde HK, at set fra borgernes 

perspektiv, så var det bedøvede ligegyldigt, hvem det var, der skulle ”lave” tingene - 

bare de blev lavet! 
1) Regeringens vil etablere en Sundhedsklynge omkring hvert af landets 21 akuthospitaler, som skal samarbejdet på 

tværs af sundhedsvæsenet. I Region Sjælland kommer der 4 ”klynger,” en på hvert af  hospitalerne / sygehusene 

Slagelse, Holbæk, Nykøbing Falster og Køge 
 

Med hensyn til lægevagten sagde han, at den skulle omlægges, når Regionen pr. 1. 

oktober 2022 overtager lægevagten fra de Praktiserende læger, der ikke længere kan 

bemande ordningen 

 
Borgerne ville ikke mærke den store forskel, bortset fra, at det nok ikke hver gang 

ville være en uddannet læge der kom, i de tilfælde lægevagten skulle på hjemmebe-

søg, men her ville det ofte komme en paramediciner 2), dog ville paramedicineren al-

tid have kontakt til en fuldt uddannet læge via it-hospitalet!   

2) Paramedicinere er ambulancebehandlere med en sundhedsfaglig overbygning, der gør dem i stand til 

at behandle hjertestop, blodpropper og astmaanfald på egen hånd og Regionerne lader dem i stigende 
grad overtage akutbilerne fra læger og anæstesisygeplejersker! 

 

Herefter kom HK ind på forebyggelse 3), hvor han bl.a. nævnte forebyggelsen for de 

ældre ved hjælp af rygestopkurser, motion og genoptræning samt også madordninger 

på plejecenter og i hjemmeplejen. 
3) Forebyggelse er en af nøglerne til, at sikre flest mulige mennesker gode og sunde leveår. Derfor spiller 

tidlige, forebyggende indsatser en afgørende rolle inden for mange forskellige områder i det danske 

sundhedsvæsen. 
 
Men det er også vigtigt med en større inddragelse og analyser fra ledelsen side til 

brugere og pårørende, men også til medarbejdere / personaler fx på plejecentre.   

 

HK kom herefter ind på Flextrafikken og noget med en omlægning af sundhedsvæse-

net, så der i fremtiden vil komme mere fra Regionen til Den Nære Sundhed (i kom-

munerne). 

 
Han sagde også, at alle borgere i Region Sjælland skulle have adgang til lægeydelser 

af høj kvalitet, både nu og i fremtiden. 

Det ville sige, at de steder, hvor det i dag burde være en praktiserende læge, men der 

ikke er nogen, der ville det komme lægeklinikker, noget man i Regionen kalder 

Nærklinikker og de drives af Regionen!  

Årsagen til dette er, at det er et meget vigtigt element i Regionens målrettede arbejde 
med at sikre alle et trygt og godt lægetilbud og det uanset, hvor vi bor i vores dejlige 

region! 

 

Til sidst kom HK ind på, at der i dag findes alt for mange regler i sundhedssystemet, 

som det også skulle ses på – et eksempel var alt det bureaukrati, der i dag skulle til 

for at behandle en brækket fod.. 

 
Herefter gik vi over til RÆR mødets ordinære dagsordenen. 

 

https://www.facebook.com/regionsjaelland?__cft__%5b0%5d=AZXVQW8aM1zZAsir1C6uV9W99GpebNdMp8_Ty0WxdquJe9nGQe-NCcP9a9Qimk8O6KrX6gwalIC9uZ7fteMHrzVPPEZNESqs7-GUSDPP2SvtgU0S6TkdkT2v0e-K_R4C6as&__tn__=-%5dK-R
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Efter vi havde præsenteret os for hinanden, gav Per Frandsen en orientering om Pati-

entinddragelsesudvalget (PIU) i Region Sjælland.  

 

Næste pkt. var at vedtægterne skulle godkendes, idet, der var kommet 2 ændrings-
forslag til vedtægterne, blev det besluttet, at en nedsat arbejdsgruppe, skulle udar-

bejde og fremlægge et fælles forslag med de reviderede vedtægter til godkendelse på 

førstkommende RÆR møde. 

 

RÆR’s regnskab for 2021 og kontingent for 2022 blev fremlagt og begge blev god-

kendt – kontingent for 2022 blev kr. 1.000,00 pr. kommune. 

 
Herefter var det valg til RÆRs forskellige poster og følgende blev valgt:  

formand, næstformand, sekretær, kasserer og et menigt medlem, disse medlemmer 

udgør RÆR’s forretningsudvalg.   

Specielt fra Lejre Kommune blev Leif Blom valgt som revisorsuppleant og Per Frand-

sen blev valgt som RÆR’s ordinære medlem af PIU. 

 
Leif Blom og Per Frandsen  

 


