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     Den 15. marts 2020. 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 10. marts 2020 kl. 9.00 til 12.30  

på Allerslev Rådhus, lokale 1. 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Jeanette Dæhnfeldt (JD); Kurt Erik Larsen (KEL); Leif 

Blom (LB); Per Frandsen (PF) og Kirsten Kornval (KK). 

Afbud: Per Nørgaard.   

Gæster: Chef for Center for Velfærd & Omsorg Lene Miller og leder af Sundhed & Genoptræ-

ning Alice Ordrup Nielsen deltager fra kl. 9.00 til 10.00. 

Dagsorden: 

1. Opsamling og gensidig orientering ved Lene Miller, og orientering om status på bl.a. pejle-

mærker for Sundhedsnetværket og IPLS (læring, samarbejde og patient (bruger) inddragel-

se) ved Alice Ordrup Nielsen. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 11.02.2020. 

4. Gennemgang af Ældrerådets regnskab 2019 og budgetposter 2020  v/KEL. 

5. Status på Ældrerådets hjemmeside v/LB. Drøfte og aftale hvilke dokumenter, der skal læg-

ges på Lejre Kommunes Facebook side. 

6. Uddrag af referat fra USSÆ’s møde den 4. marts 2020.  

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

 2) Orientering – marts 2020. 
 3) Ældretilsyn på Hvalsø Ældrecenter 2019. 

7. Høringer fra USSÆ i februar/marts 2020: 
• Høringssvar til ny rygepolitik i Lejre Kommune. Høringsfrist 14.3.2020. 
• Høring vedrørende ældretilsyn på Hvalsø Ældrecenter 2019. Høringsfrist 26.3.2020. 

8. Drøftelse og aftale dagsordenspunkter til dialogmødet med USSÆ og administrationen den 

14.4.2020 (skal fremsendes senest 16.3.2020). 

9. Gennemgå udkast til dagsordenspunkter til Ældrerådets arbejdsmøde den 26.3.2020. 

10. Orientering: 

a. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Referat fra Temadag 26.2.2020 om samarbejdet mellem Ældreråd og For-

valtninger samt om forebyggelse med tidlig opsporing. 

b. Nyt fra Regionsældrerådet: 

Orientering v/PF. 

c. Orientering/aftaler i øvrigt:  

i. Referat fra Beboer- og Pårørenderådet ved plejecenter Bøgebakken (JD). 

ii. Referat fra Beboer- og Pårørenderådet ved Hvalsø Ældrecenter (BBC). 



Ældrerådet i Lejre Kommune 
 

2 
 

iii. Referat fra Beboer- og Pårørenderådet ved plejecenter Ammershøjparken 

(LB). 

iv. Tilbagemeldinger fra modtagere af Ældrerådets Årsberetning 2019 (KK). 

v. Status for folder om Ældrerådet (BBC og KEL). 

11. Eventuelt. 

12. Punkter til næste møde den 14. april 2020. 

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

Ad dagsordenens pkt. 1: 

KK oplyste, at Lene Miller havde meldt afbud.  

Alice Ordrup oplyste, at det i samarbejdet mellem Region Sjælland og kommunerne var blevet en 

slags ”trend”, at sygehusene i regionen gav deres problemer videre til kommunerne. Der sker en 

langsom glidning af opgaver og ansvar fra regionerne (sygehusene) til kommunerne. Kommunerne 

havde derfor foreslået, at det også kunne gå den anden vej. 

Det var implementering af Sundhedsaftalen, herunder ”Værktøjskassen”, der gav de største ud-

fordringer i samarbejdet. Her ønsker kommunerne at ændre fokus til forebyggelse og tidlig opspo-

ring i stedet for behandling. 

Hun tilføjede dog, at der er kommet mere fokus på psykisk syge og det nære sundhedsvæsen. 

PF nævnte, at alle 18 kommuner i Region Sjælland handler på hver sin måde – der er ingen koordi-

nering. Men alle de opgaver, der ligger i nærmiljøet, er omfattet af det nære sundhedsvæsen. 

Han tilføjede, at det eksempelvis er et problem, at almen praksis ikke tør tage det lægefaglige an-

svar for akutpladser. 

KK omtalte som en principsag et tilfælde, hvor en uuddannet medarbejder var blevet sendt ud til 

en borger med kolostomi for at hjælpe vedkommende med bad og personlig hygiejne. Medarbej-

deren var ikke forberedt på dette, og det var en ubehagelig/uværdig situation for såvel borger som 

medarbejder. En oplevelse  der ikke nødvendigvis  fremmer medarbejderens  motivation til fx at 

uddanne sig som SOSU- assistent/sygeplejerske.   

Alice Ordrup oplyste, at man normalt ikke sender uuddannede personaler ud til særligt sårbare 

ældre, f.eks. som i eksemplet en kolostomi patient. Det normale er, at man før man sendes ud 

gennemgår et introduktionsprogram, så man er forberedt på, hvad man kan møde i sit arbejde, 

det vil sige hjemme hos borgeren. 

Hun tilføjede, at det altid er lederens ansvar at sikre, at pågældende medarbejder er klædt på til 

opgaven, dvs. uddannet og oplært i faget. Som en mulig årsag til den uheldige hændelse nævnte 

Alice Ordrup, at der havde været en heftig udskiftning af medarbejdere, hvilket dog ikke undskyld-

te den konkrete hændelse. 
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Til slut orienterede Alice Ordrup om IPLS, som står for Inddragelse af Patienter og Læring og Sam-

arbejde. Som illustration af dette omdelte hun en folder med titlen: ”IPLS på tværs af Lejre Kom-

mune”. Folderen bruges som redskab i forbindelse med undervisning og foredrag. 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:  

I pkt. 10.c. tilføjes følgende nye punkter:  

• vi. Sundhedsdag 2020.  

• vii. Tekster til Årsprogrammet. 

• viii. Mobilitetsplan 2020. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

Referatet blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

KEL og KK havde udarbejdet regnskab 2019 og budget 2020, som begge blev taget til efterretning. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

Det aftaltes, at LB kun lægger det ud på hjemmesiden henholdsvis kommunens Facebook side, 

som aftales på møderne. Mht. artikler kan vi hver især sende LB introduktioner til interessante 

artikler, som vi finder på nettet, og så indsætte et link, så læsere selv kan gå videre til selve hjem-

mesiden med artiklen. Herved bør vi kunne undgå at komme i konflikt med ophavsrettigheder. 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

Ad 2) Ventelister: 20 til plejecenter – 18 til ældreboliger. 

Ad 3) Resultatet af ældretilsynet var positivt med en enkelt bemærkning. 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

• Rygepolitik: KK udfærdiger høringssvar på baggrund af LB’s input. 

• Ældretilsyn: BBC skriver høringssvar. 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

KK’s forslag til Ældrerådets dagsordenspunkter til dialogmødet med USSÆ blev gennemgået og 

vedtaget med følgende tilføjelser: 

Til pkt. 2: Ledsagerordning. Har kommunen en sådan for ældre og svækkede borge-

re? 

Til pkt. 5: Skraldespande. Har kommunen en ordning, hvorved man hjælper ældre og 

svækkede borgere i eget hus med at køre skraldespande ud til vejen? 
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Til pkt. 5: Snerydning: Har kommunen en ordning, hvorved ældre og svækkede bor-

gere i eget hus kan få hjælp til snerydning? 

Til pkt. 5: Tilgængelighed: Har kommunen en politik for tilgængelighed, hvorved im-

mobile borgere hjælpes bedst muligt i det offentlige rum? 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

Det forud for mødet af KK udsendte forslag til dagsorden for arbejdsmødet den 26. marts blev 

godkendt uden ændringsforslag. Der var sammen med dagsordenen udsendt en oversigt over Æld-

rerådet og medlemmernes deltagelse i arbejdsgrupper, råd og udvalg m.m., som vil være med til 

at danne et overblik over fordelingen af arbejdsopgaver i Ældrerådet. 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

a. Nyt fra Danske Ældreråd: 

i. Der var delte meninger om værdien af temadagen i Køge den 26. februar, 

men alle var enige om, at indlæggene om formiddagen var bedst, fordi de 

dels handlede om, hvordan en Ældrerådsformand så samarbejdet med 

Kommunalbestyrelsen i hans kommune, dels om hvordan en politiker fra en 

Kommunalbestyrelse så samarbejdet med Ældrerådet. Eftermiddagens ind-

læg var grundet deres indhold mest for sundhedspersoner. 

b. PF orienterede om arbejdet i Regionsældrerådet, som mødes næste gang den 24. 

marts. Endvidere orienterede han om arbejdet i Patientinddragelsesudvalget (PIU), 

hvortil han er udpeget af Regionsældrerådet. 

c. i + ii. JD og BBC havde begge måttet melde afbud til møderne. 

iii. LB oplyste, at det havde været et fint møde på Ammershøjparken, hvor man bl.a. 

havde drøftet rygepolitik, som hvert af de tre plejecentre skulle afgive høringssvar 

om. BBC oplyste, at han på opfordring havde bidraget med et høringssvar om netop 

rygepolitikken til Hvalsø Plejecenter. 

iv. KK oplyste, at hun havde fået mange positive tilbagemeldinger på Ældrerådets 

Årsberetning, herunder og ikke mindst fra Borgerrådgiver Lene Vilstrup. 

v. BBC oplyste, at han dagen i forvejen havde været i Roskilde for at se på flere tryk 

af Ældrerådets folder, hvoraf 2 blev udvalgt som de bedste: Et lyst og et mørkt. Æld-

rerådet besluttede sig for den lyse udgave. hvilken ville blive sat i trykken onsdag 

efter mødet. Det aftaltes, at KEL henter folderne, når de er færdigtrykt. Indlæggel-

sen af folderne i Årsprogrammet skal aftales nærmere med Solveig Hitz. Det bliver 

formentlig på Østergård. 

vi. KEL og KK deltager i koordineringsmødet den 15.4.2020 om planlægning af  

Sundhedsdagen den 8.9.2020.  
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vii. Det ser ud som om, at redaktørerne af Årsprogrammet tror, at Ældrerådet er en 

aktivitet i stil med bridge og banko m.m., så det aftaltes, at BBC kontakter en af re-

daktørerne med besked om, at Ældrerådet for det første ikke er en aktivitet, man 

kan melde sig til, og for det andet, at vi beholder den tekst, vi havde i Årsprogram-

met sidste år. 

viii. KK har talt med Jan Andersen fra Handicaprådet om, hvorvidt de var blevet hørt 

om Mobilitetsplan 2020, hvilket de ikke var. Ældrerådet vil tage spørgsmålet op på 

vort kommende dialogmøde med USSÆ, idet mobilitetsplanen også i allerhøjeste 

grad vedrører 60+ befolkningssegmentet. 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

Der var intet til dette punkt. 

Ad dagsordenens pkt. 12: 

Der var intet til dette punkt. 

 

Referent: BBC 


