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     Den 15. februar 2021. 

 

Referat af telefonmøde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 9. februar 2021 kl. 10.00 til 12.30. 

 

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

 

Øvrige deltagere: 

Leder af Sundhed Alice Ordrup kl. 10.15 – 10.45 under pkt. 1. 

Leder af Aktivitetscentrene Solveig Hitz kl. 11.30 – 12.00 under pkt. 10. 

 

Dagsorden: 

1. Status på Covid-19, vaccinationsindsatsen, personalesituationen, kompetenceudviklingen 
samt implementeringen af nyt omsorgssystem m.m. i CVO`s område; det tværsektorielle 
samarbejde i ” Det nære Sundhedsvæsen ” i Region Sjælland, samt assistanceudskrivelser 
ved leder af Sundhed Alice Ordrup. 

2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 12.1.2021. 
4. Forbrug/status på Ældrerådets budget 2020. 
5. Ældrerådets hjemmeside v/LB. Referat fra møde med Anders Poulsen og Janie Bitsch (fort-

sat status for inklusion m.m. i Lejre.dk). 
6. Uddrag af dagsorden til USSÆ’s møde den 3. februar 2021.  

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

2) Orientering – februar 2021. 
3) Dialogmøder mellem udvalget, plejecentre, botilbud, Ældrerådet og Handicaprådet. 
4) LUKKET - Udbud af personlig pleje og praktiske opgaver efter servicelovens § 83, samt af-
løsning efter servicelovens § 84, stk. 1. 
7) Forslag til revideret Værdighedspolitik - med høringssvar. 
9) Årsplaner 2021. 

7. Høringer februar 2021: 
Udbud af personlig pleje og praktiske opgaver efter servicelovens § 83, samt afløsning efter 
servicelovens § 84, stk. 1. 

8. Drøftelse og kommentarer til udkast til Ældrerådets Årsberetning 2020. 
9. Drøftelse og kommentarer til udkast til drejebog for Ældrerådsvalget i 2021. Orientering 

om tidsplan for beslutning om valgform og tidsplan for nedsættelse af valgudvalg. 
10. Information/dialog med leder af aktivitetscentrene Solveig Hitz for at høre nærmere om, 

hvad der gøres for at udfylde det tomrum, som er opstået for mange ældre på grund af den 
manglende adgang til aktivitetscentrene. 
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11. Orienteringer:  
I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Deltagelse i Webinar 10.2.2021 kl. 10.15 – 12.00 om kommunal budgetlæg-
ning og brug af demografimodeller på ældreområdet (tilmeldte er BBC, LB, 
PN, PF og KK). 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

• Orientering v/PF. 
III. Orientering/aftaler i øvrigt: 

• Henvendelse fra Faglige Seniorer om Valgform til Ældrerådsvalget 2021. 
12. Eventuelt. 
13. Punkter til næste møde den 9. marts 2021. 

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

Ad dagsordenens pkt. 1: 

Leder af Sundhed Alice Ordrup gav en status på Corona-situationen i Lejre Kommune. Ved møde 
med Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Seruminstitut har man kunnet konstatere, at der er 
sket et  fald i smitten i Lejre Kommune over de seneste 10 dage. Det er befolkningen som sådan, 
ikke ældreplejen, der er smittet, hvilket til dels tilskrives de mange pendlere. Netop derfor har 
testcentrene forlænget åbningstid. Frontpersonalet i plejesektoren testes 2 gange om ugen. 

Vaccinationerne mod Covid-19 kører efter Sundhedsstyrelsens  principper. Der laves en opsamling 
af hensyn til dem, der ikke nåede at komme med i første omgang. 

Som følge af de uventede begrænsninger af vaccine starter man i kategorien over 93 år, som får 
brev om første stik på søndag, hvilket følges op telefonisk af kommunen.  Kommunen hjælper med 
kørsel til vaccinestederne. 

Frontpersonalet har fået restvacciner. Derefter vaccineres med AstraZeneca, selvom den ikke er 
100% effektiv. Men det er influenzavaccinerne jo heller ikke, og det har vi lært at leve med gen-
nem mange år. 

Næste skridt fra uge 8 bliver beboere på bosteder og hjemløse, som der dog ikke er så mange af 
her i kommunen. 

Om ”assistanceudskrivelser”*) oplyste Alice Ordrup, at man har undervist sygeplejersker, men 
endnu ikke fået henvendelser. Fremtidens hospital er i hjemmet, dvs. E-hospital. 

I forbindelse med yderligere kompetenceudvikling af personale  i et nyt omsorgssystem har kom-
munen været i udbud, men da den tabende tilbudsgiver har indgivet en klage til Klagenævnet for 
Udbud, er tidsplanen ændret. 

Der er fokus på ”det nære Sundhedsvæsen” og Sundhedsaftalen i  det tværsektorielle samarbejde 
mellem Kommunerne og  Region Sjælland. 

Mens et konsulentfirma hjælper med at finde en ny chef for CVO med forventet ansættelse 
1.5.2021, er der fundet en ny leder af Visitation og Hjemmeplejen, som tiltræder 1. maj. Samtidig 
med, at hvert af de tre plejecentre har fået egen plejehjemsleder, skal der bl.a. arbejdes på at gøre 
plejecentrene til en del af lokalområderne. 

Alice Ordrup oplyste endelig, at alt ikke er lukket ned endnu, f.eks. er der stadig gang i genoptræ-
ningen, men på plejecentrene venter man på, at vaccinationerne slår igennem. Det vides endnu 
ikke, om alle medarbejdere i hjemmeplejen kan blive vaccineret i den nærmeste fremtid. 
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Ad dagsordenens pkt. 2: 

KK oplyste, at hun havde en tilføjelse til pkt. 11.I. Endvidere oplyste hun, at pkt. 9 udskydes til næ-
ste møde. Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

Referatet blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

KEL og KK oplyste, at der ikke er nyt – vi har søgt Kommunalbestyrelsen om lov til at overføre den 
overskydende del af de budgetterede midler fra 2020 til 2021. Kommunalbestyrelsen behandler 
ansøgningen i marts. 

Der er ikke sket ændringer i budget 2021. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

LB oplyste, at kommunens ændrede hjemmeside ikke er helt på plads endnu, hvorved integrerin-
gen af Ældrerådets hjemmeside heller ikke er på plads. 

I forbindelse med integreringen i kommunens hjemmeside har Ældrerådet stillet forskellige forslag 
om tilgang, opsætning m.m., men fået at vide, at Ældrerådets hjemmeside ikke helt kan  blandes 
indholdsmæssigt sammen med Lejre Kommunes hjemmeside. Men eventuelt  kan Ældrerådets 
artikler opslås på  Lejre Kommunes Facebook-side ” Vores sted ”. 

Ældrerådets hjemmeside fortsætter i sin amputerede form, indtil vi kan lukke den endeligt. 

Ifølge LB og KK arbejdes der på at oprette en Gmail adresse som hovedmail, hvorfra henvendelser 
videresendes til alle Ældrerådets medlemmers private mailadresser. 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

Punkterne 2-5, 7 og 9 toges til efterretning. 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

Udbud af personlig pleje og praktiske opgaver efter servicelovens § 83, samt afløsning efter ser-
vicelovens § 84 stk. 1. Høringsfrist: 22.2.2021. Det aftaltes, at BBC udfærdiger udkast til hørings-
svar, som sendes til KK med henblik på godkendelse og underskrift og fremsendelse til administra-
tionen. 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

Der var enkelte bemærkninger til udkastet til Årsberetning 2020, herunder et ønske om, at alle 
medlemmer af Ældrerådet står som underskrivere af beretningen, hvilket blev besluttet.  

Ad dagsordenens pkt. 9: 

KK har udfærdiget et udkast til drejebog, men vi venter på Kommunalbestyrelsens beslutning om 
valgform, inden vi går i dybden med den. 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

Leder af aktivitets- og dagcentrene Solveig Hitz oplyste, at to af hendes medarbejdere er i kontakt 
med aktivitetscentrene og de borgere, der savner at komme der. 

Hun omtalte en god dialog med Ældre Sagens 3 formænd om at lære de ældre, der endnu ikke er 
kommet med, at bruge de digitale medier. Ældre Sagens 3 lokalafdelinger i Lejre Kommune har 
frivillige ildsjæle tilknyttet undervisning og brug af digitale medier ved hjælp af iPad, PC osv. 



Ældrerådet i Lejre Kommune 
 

4 
 

Samtidig er hun i stadig kontakt såvel med de 3 Centerrådsformænd som tovholderne på aktivite-
ter, som stadig kan kommunikeres ud. 

Dagcentrene har stort set været åbne hele tiden, men selvom der ikke er nogen smittede på dag-
centrene, er der sket meget, mindre godt i det sidste år grundet Covid - 19, så det har været svært 
at holde kadencen. 

På spørgsmål fra PF om deadline til bladudvalget omkring aktiviteter i kommunen oplyste Solveig 
Hitz, at der ikke sker noget før tidligst efter udgangen af februar. 

Omkring sundhedskonsulenterne (de forebyggende medarbejdere) oplyste hun, at man forsøger 
med opringninger at holde kontakt med alle de omfattede borgere, også med tilbud om hjemme-
besøg. 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

I. 5 medlemmer af Ældrerådet er tilmeldt Webinaret den 10. februar. Endnu et Webi-
nar afholdes den 23. marts med Sundhedsaftalerne som emne. KK vil foretage en 
gruppetilmelding af hele Ældrerådet. 

II. PF oplyste, at Regionsældrerådet fortsat ligger underdrejet. Han oplyste videre, at 
arbejdet i PIU fortsætter, og at han netop har været til et orienterende (virtuelt) 
møde med PIU’s sekretær om beredskabssituationen i Region Sjælland. Det var 
herunder blevet oplyst, at Corona beredskabet pt kører på niveau 3a i forhold til 
smitteudbredelsen med Corona virus. Man tester op til 98.000 personer pr. uge. PF 
orienterede videre om ”nominerede til årets borgerinddragende initiativ 2021”. De 
5 nominerede initiativer var: 

i. Digitalisering af madbestilling og kostregistrering. 
ii. PRO-Psykiatri: Et initiativ af patienter, for patienter med patienter. 
iii. En læringsplatform – et virtuelt ambulatorie. 
iv. Hvad giver værdi for mennesker med diabetes? 
v. En national APP – Bone@BC – til borgere med brystkræft. 

III. KK oplyste, at hun var blevet kontaktet af Faglige Seniorer, som til en undersøgelse 
ville høre nærmere om Ældrerådets planer om valgform (brevvalg eller fremmøde-
valg). Hun informerede videre om et borgerdrevet forslag om, at handicapområdet 
og andre sårbare borgere ikke længere varetages i kommunalt regi. 

Ad dagsordenens pkt. 12: 
Der var intet til dette punkt. 
Ad dagsordenens pkt. 13: 
KK oplyste, at hun forventer, at leder af Sundhed Alice Ordrup vil deltage i alle vore møder frem-
over. Projektdirektør Elsebeth Kirk Muff vil deltage efter behov. 
Hun oplyste videre, at hun vil arbejde på at få et virtuelt møde i stand næste gang. 
 
Referent: BBC 
 
*) Forklaring ved PF: En ”assistanceudskrivelse” er en udskrivelse, hvor E-Hospitalet (hospitalernes 
læger) har ansvaret for behandlingen, hvilket bl.a. betyder, at det også er dem, der 2 til 5 gange 
dagligt foretager virtuelle stuegange – mens det er kommunerne, der skal stille pladser – midlerti-
dige pladser/gæstestuer (eller hvad de nu kaldes) til rådighed – men udskrivelserne kan i praksis 
også ske til patientens eget hjem.  


