
Referat september 2016
møde 8 – 2016

mandag den 12. september 2016

Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Grethe Troen-
segaard, Niels Søndergaard, Anette Lewinsky, Grethe Zöllner og Flemming Priem (sup-
pleant)

Afbud: Helle Lassen
Jørgen Simonsen forlod mødet efter behandling af punkt 7.

Gæst: Økonomichef Henriete Lilleør. Referat af besøget

D a g s o r d e n

1 Referent

Anette Lewinsky

2 Dagsorden og prioritering

2.1 Dagsorden

Godkendt.

2.2 Prioritering

Mødetid prioriteret under hensyn til, at økonomichefen først kunne komme kl. ca. 10.

3 Referat

Godkendelse af referat af møde 7-2016.
Referat: Møde 7
Referat: Social- og Seniorudvalgsformand Hans Nissen
Begge referater godkendt.
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4 TEMA: Ældrepolitik, Byråd og Politik

4.1 Dagsordener for Byråd og Økonomiudvalg

Der har været budgetseminar, økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde. Drøftes med hen-
blik på opfølgning fra Seniorrådets side, jf. også økonomichefens deltagelse som gæst
ved dette møde.
Der er den 7. september 2016 indgået et bredt politisk forlig om budget 2017-2020.
(Fredensborg Kommunes Budgetforlig 2017 – 2020)
Den ældrepolitiske del af budgettet forekommer rimelig – drastiske besparelser undgået,
jf. Seniorrådets tidligere kritiske kommentarer til budgettet
Det blev overvejet, om Seniorrådet skal gå offentligt under henvisning til det endeligt
godkendte budgetforlig.
Seniorrådet besluttede at sende udtalelse om budgetforligets konsekvens for ældrebe-
folkningen til Økonomiudvalg og Byråd, samt at gøre pressen bekendt med Seniorrådets
holdning. (Kommentat til Økonomiudvalget). I kommentaren udtrykker Seniorrådet sin
anerkendelse af den lokalpolitiske vilje til at fastholde det politiske princip om demogra-
fisk regulering af ældrebudgettet.
Det tidligere klausulerede og detaljerede budgetmateriale med bl.a. administrationens
omfattende forslag til besparelser er nu frigivet, offentligt.

4.2 Andet

Overvejelser, om Seniorrådet skal gå offentligt under henvisning til det endeligt god-
kendte budgetforlig. De politiske partier har sidste frist for ændringsforslag den 11. Sep-
tember 2016.

5 TEMA: Social– og Sundhedsområdet

5.1 Dagsordener for de politiske udvalg

Ifølge oplysning fra centerchef Hans Bækvang er septembermødet i Social- og Senior-
udvalget aflyst.
Seniorrådets Social- og Sundhedsgruppemøde tilsvarende aflyst.

5.2 Andet

Seniorrådet er overrasket over Social– og Seniorudvalget konklusion, jf. referat fra au-
gust mødet, om sagen vedrørende fremtidig mødeform i udvalget.
”Sagen drøftet. Seniorrådets bemærkninger indgik i sagen”.

Seniorrådet havde ønsket to årlige møder mellem Seniorrådet og Social- og Seniorud-
valget.

Seniorrådet følger op på området, idet der fortsat er ønske om halvårlige møder med
Social- og Seniorudvalget.

Træningssagen på Social- og Seniorudvalget augustmødet fik følgende konklusion, jf.
bl.a. Seniorrådets møde den 22. august 2016 med Hans Nissen:
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Udvalget tager orienteringen omkring trænings- og rehabiliteringsindsatsen i kommu-
nen til efterretning og udtrykker samtidig stor anerkendelse af indsats og faglighed hos
medarbejdere og ledelse på området.
Udvalget bemærker, at den samlede forebyggelsesindsats er og har været højt priori-
teret med blandt andet etableringen af Forebyggelsesrådet, der med sin handleplan på
området har været med til at styrke fokus på forebyggelsesområdet.
Seniorrådets bemærkninger indgik i sagens behandling.

6 TEMA: Teknik, Transport og Tilgængelighed

6.1 Dagsordener for de politiske udvalg.

a)

På Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 6. september 2016 (punkt 174, sag
16/18091) ”Nyt vinter-og renholdelsesregulativ samt økonomi til vintertjenesten”,
blev det accepteret, at merudgiften på 1.2 mio. kr. i 2016 til NSPV ekstra tjenester
skulle finansieres via tilsvarende reduktion på 1.2 mio. kr. i ”Driftsbudgettet inden
for politikområde 3, Veje og trafik”.
Læs reduktion af midler til forbedring af Busstoppesteder serviceniveau. Se referatet
punkt 175 fra samme udvalgsmøde.
Seniorrådet finder dette uheldigt.

b)

I det just tiltrådte Budgetforlig er det besluttet, at prisen for brug af Flextur bliver
sat op fra 24 til 36 kr. per person.
I Fredensborg Kommune er det ca. 65 procent af flexturene der benyttes af 60+
gruppen (Seniorrådets målgruppe). Busruter nedlægges med løftet om at man så i
stedet kan benytte flextur, hvorefter kommunen forhøjer prisen betydeligt.
Seniorrådet finder dette utilfredsstillende for vore ældre flextursbrugere.

c)

Budgetvedtagelsen ”udskyder” det ene af de to trafiksikkerheds foranstaltninger på
Holmegårdsvej, Kokkedal (1. forlængelsen af Brønsholmgårdsvej og 2. ud for Græ-
stedgård). Begge projekter er vigtige, men Seniorrådet skal foreslå at projektet ud
for Græstedgård prioriteres højest / udføres i 2016. Græstedgård benyttes dagligt af
både børn og ældre.
Alle tre ovennævnte synspunkter er tidligere meddelt Team Trafik og Plan-Miljø- og
Klimaudvalget.

6.2 Andet

SR-Gruppens drøftelser. Henvisning til udtalelsen, jf. 6.1.
Handicapparkeringsskilt er nu opsat ved Store Kro, jf. lokalplan om restaureringen af
Store Kro med anvisning om det.
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7 TEMA: Kultur, Fritid og Idræt

7.1 Dagsorden for Kulturudvalget.

Kulturgruppen havde den 23. August 2016 møde med kulturdirektør Lise Kann. Med
hensyn til mødet henvises til referater på Seniorrådets hjemmeside.
Viceborgmester Ulla Hardy-Hansen, formand for kulturudvalget, inviteres som gæst i
efteråret

7.2 Andet.

Ingen bemærkninger.

8 TEMA: Kommunikation og IT

8.1 Dagsordener for de politiske udvalg.

Ingen bemærkninger.

8.2 IT-Support på Humlebæk Dagcenter

Seniorrådet er blevet gjort opmærksom på, at der i det kommunale dagcenter i Humle-
bæk er tilsyneladende er indgået en aftale mellem dagcenteret og foreningen/virksom-
heden ”Senior IT” omkring support, hjælp og undervisning til dagcenterets brugere.
Det er til Seniorrådet oplyst, at disse ydelser ikke er betalingfrie for brugerne
Det bekymrer Seniorrådet, at der på det kommunale aktivitetscenter tilsyneladende er
indgået en kommecielt aftale om IT-support til centerets brugere.
Seniorrådet tog oplysningerne til efterretning

8.3 Niels’ 10 minutter

Niels Søndergaard gennemgik, hvordan man finder og lægger oplysninger på Seniorrå-
dets hjemmeside.

9 TEMA: Mad

Der henvistes blandt andet til referat af mødet med gæst, Kirsten Almdal, leder af
Benedikte-hjemmet.
Gruppen fremlægger forslag i løbet af efteråret

10 Seniorrådets Budget, Økonomi og Regnskab

10.1 Økonomisk status

Kassereren gennemgik regnskabet med bemærkning, at det ikke så for lyst ud.
Regnskabet viser, at der på nuværende tidspunkt, ikke ser ud til at være råd til at sende
nogen til Ældrekonferencen i Vingsted.
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Den halvårlige kompensation for brug af egen computer, netværk, papir og blæk er ud-
sat indtil videre, da vores beholdning ikke rækker til det aftalte beløb.
Problemet er, at der årligt fratrækkes 60.000 kr. fra det beløb, kommunen yder til Se-
niorrådet. Beløbet tænkes at skulle gå til omkostninger ved det kommende valg i 2017
til nyt Seniorråd. Omkostninger ved næste valg til Seniorråd og valgfremgangsmåden
drøftedes.
Seniorrådet har forholdt sig åben overfor, hvorledes en uforbrugt del af årets budget
til Seniorrådet anvendes, men har ikke givet formel accept af, at administrationen på
forhånd hensætter 60.000 kr. årligt til finansiering af Seniorrådsvalget 2017.
Seniorrådets stillingtagen afventer forhandlinger med kommunen.

11 Øvrige Sager

11.1 Revision af SRs forretningsorden

Opfølgning af drøftelse på møde 7 med henblik på vedtagelse af den reviderede Forret-
ningsorden. (Gældende Forretningsorden).
Forretningsordenen blev vedtaget med følgende Mindretalsudtalelse fra Grethe Tro-
ensegaard: Betegnelsen ”Digital Sekretær” bør udgå i såvel selve bestemmelsen om
konstituering, § 2, som i noten til bestemmelsen.

11.2 Valg af digitalt sekretær/webmaster

Som konsekvens af vedtagelsen af revideret forretningsorden nedlægges den eksiste-
rende sekretærpost, og webmaster/digital sekretær vælges.
Niels Søndergaard blev valgt uden afstemning.

11.3 Pensionistudflugt

Årets pensionistudflugter er nu afviklet.
Seniorrådet blev ved Grethe Troensegaard takket af Borgmesteren, samtidigt med at
hun fik overrakt blomster.
Seniorrådet anerkendte hendes personlige indsats.

12 Diverse Møder

12.1 Forebyggelsesrådet

Referat fra møde 31. august er lagt på Kommunens hjemmeside.
Gigthandlingsplan vedtaget.
Pjece om fysisk aktivitet vedtaget
Indsats vedr. mental sundhed vedtaget

12.2 Møder i Danske Ældreråd mv.
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a) Nordgruppen

Nordgruppemøde afholdt af Fredensborg Seniorråd.

b) Regionsældrerådet

Møde afholdt 2. september med temaet: Sammenhængende patientforløb.
Finn holdt oplæg med efterfølgende diskussion. Power point serie er lagt på hjem-
mesiden.

c) Formands/næstformandsmøde for Ældreråd/Seniorråd Allerød i august.

Finn og Michael deltog.
Der var bl.a. erfaringsopsamling på foråret arbejde med værdighed i ældrepolitikken
Referat fremsendes, når det foreligger.

d) Danske Ældreråd Vingsted konference.

Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Niels Søndergaard og Grethe Troensegaard er
interesserede.
Undersøges, om Seniorrådet har råd til at lade de 4 medlemmer deltage.

e) Temadag om Ældrerådsvalg

Michael og Niels deltager i Allerød den 10. oktober (og sender derfor afbud til næste
Seniorrådsmøde, som er samme dag)

12.3 Møder/Konferencer i Kommunernes Landsforening

KLs Ældrepolitiske konference findet sted i Kolding mandag d. 26. september.
Finn og Niels deltager

12.4 Nyt fra Pleje- og aktivitetscentrenes beboer- og pårørenderåd.

Udsat drøftelse fra sidste møde af erfaringer fra disse råd.
Niels Søndergaard foreslog, at medlemmerne udarbejder korte referater fra deres del-
tagelse i møder med pårørende.
Dermed får Seniorrådet et bedre grundlag for at drøfte erfaringer.
Seniorrådet tiltrådte forslaget.
Der har hidtil ikke været prioriteret mødetid til grundigere drøftelse af erfaringerne fra
Seniorrådets observatører ved disse rådsmøder. Næste møde skal derfor prioritere tid til
dette. Temaet prioriteres ved næste Seniorrådsmøde

12.5 Næste Seniorrådsmøde.

Mandag d. 10. oktober 2016.
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13 Andet og Eventuelt

Grethe Zøllner indtræder i Seniorrådets Social- og Sundhedsgruppe (i Anders Koppings
orlovsperioden)
Flemming Priem indtræder samtidigt som supplant i samme periode både i Seniorrådets
Teknikgruppe og IT & Kommunikationsgruppe.

Bilag se links under de enkelte dagordenspunkter.
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Referat 
Udvalgsformand Hans Nissen, Social- og Seniorudvalget 

gæst ved Seniorrådsmøde 22. august 2016 

Hans Nissen takkede for invitationen og omtalte en række temaer 

Økonomi og budgetforhandlinger vedr. 2017 
De økonomiske udfordringer bliver større år for år. Der er ikke noget fedt at skære af nu – det 
er kerneydelserne det handler om. 
Der skal findes omkring 41 mio. kr. for 2017 for hele kommunen – 130 mio. kr over 4 års 
perioden. Administrationen har anbefalet at der spares 35 mio. kr. om året 

Handicapområdet er i høj grad udfordret, -der er tale om en opadgående tendens i økonomien 
– og der er tidligere udarbejdet en plan for økonomisk tilpasning, som det kniber med at få 
tilpasset. 

Budgettet er en politisk prioritering, hvor man bl.a. udtrykker, hvad man vil gøre mindre af. 
Der kommer ingen stor check til ældreområdet, selv om området har bevågenhed fra 
Christiansborg. Det nye center for pleje og rehabilitering koster også en del. 

Den såkaldte demografimodel for fremskrivninger er blevet fastholdt, men udvalget får næppe 
lov til at friholde ældreområdet.  

Prioriteringer og sparekatalog 
Hans Nissen nævnte en række prioriteringssynspunkter: 

- at de, der har størst behov, skal prioriteres 
- at der sikres en ordentlig drift af plejen, både på centre og i hjemmene 
- at en nødplan for vikardækning skal overvejes, sidste års fjernelse fra budgettet af vikarer er 
ikke holdbart 
- samspillet med de praktiserende læger skal gøres bedre, og der skal lyttes mere til deres 
bekymringer om, hvorvidt man har de rette faglige kompetencer i kommunen til at forhindre 
sygehusindlæggelser. Ansættelse af læger i kommunen har været overvejet, men man gør det 
næppe 
- forebyggelsen skal prioriteres 
- træning før operation – eller som alternativ til operation – skal sikres, - også for at spare 
penge til kommunens medbetaling af sygehusvæsenet. Gigtområdet er et eksempel 
- der skal sættes ind for at skaffe relevant fagligt personale 
- dagcenteraktiviteterne må ikke svækkes, snarere tværtimod: styrkes. Det har en 
forebyggende funktion 

I relation til det netop udsendte sparekatalog, som man havde bedt administrationen om at 
udarbejde, sagde Hans Nissen blandt andet: 
- ikke spare på det frivillige område, herunder § 18 puljen 
- rengøring fastholdes, - ikke nedskære 
- hvis udvalget bliver tvunget, så fastholde omsorgstimer men afskaffe klippekort 

Det nye Rehabiliterings- og Plejecenter 
Placeringen i Humlebæk er velvalgt på grund af det demografiske behov. Når et nyt center om 
en række år skal etableres vil det formentligt være i det østlige område af kommunen. 
Det er i øvrigt vigtigt fremover at stimulere rehabiliteringsindsatsen nævnte Hans Nissen 

Værdighedspuljens anvendelse 
Hans Nissen så positivt på den aktuelle anvendelse af værdighedspuljen og omtalte flere 
projekter. Han fandt bl.a. at det havde været en misforståelse at ville lukke Asmundshøj for 

Udkast til referat 26. august 2016/fkj
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demente – og at man nu for puljepenge kunne sikre institutionen. Også gode spisemiljøer for 
”madpengene” var vigtige. 

Nogle kommentarer fra Seniorrådet 
Under debatten kom der bl. a. nogle kommentarer fra Seniorrådet 

- Fast månedligt kontingent til dagcentre var ikke rimeligt, - det var for mange penge. Et 
rimeligt årskontingent kunne måske erstatte det 
- Jagten på  dagcentrene må ophøre, - det er en vigtig brik i forebyggelsen bl.a.for ensomme 
og der må sikres måltider til rimelige priser. Ren brugerstyring er uacceptabel, så fyring af 
personale må stoppes 
- Den frivillige indsats er enorm i vor kommune bl.a. på ældreområdet og det er fuldstændig 
uacceptabelt at svække denne indsats og f.eks. afskaffe § 18 puljen 
- Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen har afgivet en handlingsplan for fysisk aktivitet og 
træning og blandt andet gigt. Den skal huskes i de politiske prioriteringer 
- Et ekstra nyt plejecenter hører naturligt til i kommunens østlige del på grund af det store 
antal meget gamle her 

Formanden for Seniorrådet takkede for en god dialog, og Hans Nissen gav udtryk for, at han 
gerne snart ville komme igen og have mere tid til dialog med Seniorrådet



Fredensborg Seniorråd

Forretningsorden

September 2016

§ 1 Fredensborg Seniorråd

1. Fredensborg Seniorråd (herefter kaldet “Seniorrådet”) fastsætter, ifølge loven1 og
”Vedtægter for Seniorrådet” (§5, stk 4.), selv sin forretningsorden.

2. Seniorrådet udarbejder en vision og målsætning som fælles reference for sit arbejde
og for sin rådgivning af Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.

3. Seniorrådets møder er lukkede, men Seniorrådet kan invitere gæster til særlige punk-
ter på dagsordenen. Det er ifølge loven ikke tilladt, at suppleanterne deltager i Senior-
rådsmøder.

4. Seniorrådets medlemmer har tavshedspligt, i det omfang det følger af lovgivningen
eller af særlig bestemmelse i enkelte sager.

5. Formanden eller i dennes fravær næstformanden kan udtale sig på Seniorrådets
vegne.
Medlemmer af Seniorrådet kan udtale sig på rådets vegne med bemyndigelse fra for-
manden eller i dennes fravær næstformanden2.
Sådanne udtalelser optages snarest på Seniorrådets dagsorden til orientering for resten
af Seniorrådet.

6. Seniorrådet behandler ikke personsager. Se i øvrigt ”Vedtægter for Seniorrådet”

7. Seniorrådsmedlemmer kan – i den offentlige debat – underskrive sig med: ”Medlem
af Seniorrådet”. I relevante tilfælde kan tilføjes ”i Fredensborg Kommune”.

1Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lov nr. 453 af 10/6 1997) med senere
ændringer

2Seniorrådet har givet gruppeformænd i de nedennævnte grupper (se §3) en stående bemyndigelse til
at udtale sig på Seniorrådets vegne, når det er inden for arbejdsgruppens sagsområde.

1
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8. Seniorrådets referater offentliggøres på Seniorrådets hjemmeside.
Fredensborg Kommune offentliggør Seniorrådets referater gennem link til Seniorrådets
hjemmeside.

§ 2 Konstituering

1. På første møde efter valget (eller på given foranledning) konstituerer Seniorrådet sig
med

• Formand

• Næstformand

• Kasserer

• Digital Sekretær / Webmaster3

2. Seniorrådet nedsætter de i § 3 nævnte faste arbejdsgrupper.

§ 3 Arbejdsgrupper

1. De faste grupper, som nedsættes under konstitueringen, er

• Social– og Sundhedsgruppen

• Teknikgruppen

• IT– og Kommunikationsgruppen

• Kulturgruppen

• Madgruppen

2. Seniorrådet kan efter behov til enhver tid nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.

3. Arbejdsgrupper og ad hoc grupper arbejder inden for Seniorrådets fælles vision og
målsætning, jf. § 1.2.

4. Til hver arbejdsgruppe udpeger Seniorrådet en gruppeformand samt medlemmer.
De faste arbejdsgruppers primære arbejdsområde er at følge Byrådet og Byrådsudvalge-
nes relevante dagsordener og sager. De faste arbejdsgrupper kan afgive kommentarer
(høringssvar) til sagerne, når de finder anledning til det.
Desuden kan grupperne fremsætte forslag til nye tiltag inden for deres sagsområde.

5. Sagsbehandling
3Digital Sekretær eller Webmaster – som er en ny tillidspost pr. september 2016 – er ansvarlig for

hjemmesidens drift, skriftlig kommunikation samt forsvarlig elektronisk arkivering af Seniorrådets arkivalier.
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a. Løbende sager: Hver gruppe beslutter, om der skal tages aktion inden det/de re-
levante politiske udvalgs møder. I gruppen behandles sager fra udvalgets dagsorden,
og gruppen udarbejder kommentarer til aktuelle sager. Kommentarerne fremsendes
til behandling i Byrådets udvalg (enten via Center for Politik og Strategis sekretariat
– hvis tiden tillader det – eller direkte til udvalgets medlemmer).
Fremsendte sager/høringssvar fremlægges til orientering på førstkommende Senior-
rådsmøde.

b. Nye tiltag: Grupperne kan foreslå nye tiltag omkring ældrepolitik. Seniorrådet
skal normalt orienteres om de nye tiltag, inden de forelægges for forvaltningen og
politikerne. Nye sager forlægges førstkommende Seniorråd til orientering og godken-
delse.

6. Gruppeformanden kan på Seniorrådets vegne udtale sig skriftligt eller mundtligt om
emner inden for det aftalte sagsområde. Disse udtalelser optages snarest på Seniorrådets
dagsorden til orientering for resten af rådet.

7. Grupperne bidrager til Seniorrådets årsrapport, jf. § 4.3.

§ 4 Formandens opgaver

1. Formanden forbereder og følger op på Seniorrådets møder og vedtagelser.

2. Formanden koordinerer samarbejdet mellem Seniorrådets arbejdsgrupper.

3. Formanden koordinerer og samler arbejdsgruppernes årsrapporter til Seniorrådets
årsrapport.
Denne årsrapport offentliggøres på Seniorrådets hjemmeside og udsendes i print til ud-
valgte interessenter.

4. Formanden fungerer som Seniorrådets daglig leder og talsmand for hele Seniorrådet.
Udtalelser til offentligheden skal optages på dagsordenen ved førstkommende ordinære
Seniorrådsmøde til orientering.

§ 5 Kassererens opgaver

1. Kassereren udarbejder hvert år Seniorrådets budget som godkendes af Seniorrådet.
Seniorrådets budget skal hvert år før årsskiftet indsendes til kommunens forvaltning til
godkendelse i Byrådet.

2. Kassereren administrerer efter det godkendte budget og Seniorrådets anvisninger
det af Fredensborg Kommune bevilgede rådighedsbeløb til Seniorrådets drift.

3. Beløbet administreres via Seniorrådets bankkonto, og kontoudtog skal på forlangende
og i tvivlstilfælde forelægges Seniorrådet.
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4. Kassereren administrerer efter budgettet og Seniorrådets anvisninger diæter og kør-
selsgodtgørelser. Disse beløb udbetales direkte af Fredensborg Kommune til det enkelte
medlem af Seniorrådet, og det enkelte medlem er ved sin underskrift ansvarlig for, at
de angivne data er korrekte.
Kassereren afstemmer løbende Seniorrådets regnskab med administrationen i Fredens-
borg Kommune.

5. Kassereren skal, ved udsigt til overskridelse af budgetrammen, uden tøven advisere
formanden og kommunens forvaltning.

6. Regnskabet forelægges normalt Seniorrådet ved hvert ordinært møde til orientering.

7. Seniorrådets regnskab efterses af et medlem af Seniorrådet.

§ 6 Møder

1. Ordinære Seniorrådsmøder afholdes hver måned – bortset fra juli måned – så vidt
muligt forud for de kommunale udvalgsmøder. Dagsorden udarbejdes af formanden, og
sendes så vidt muligt til medlemmerne tre hverdage før mødets afholdelse.

2. Medlemmerne og de nedsatte grupper supplerer standarddagsordenen ved i god tid
inden seniorrådsmødet, at sende dagsordenpunkter til formanden eller den person for-
manden udpeger. Desuden kan sager optages under punktet: Godkendelse af dagsorden.

3. Formanden kan – efter behov – indkalde til ekstraordinære eller aflyse ordinære Se-
niorrådsmøder. Ekstraordinære møder skal afholdes, såfremt et flertal af Seniorrådets
medlemmer fremsætter skriftligt ønske derom. Der indkaldes – så vidt muligt – til ek-
straordinære møder med fem dages varsel.

4. Seniorrådet er beslutningsdygtigt, når mindst fem medlemmer er til stede.

5. Formanden/næstformanden leder Seniorrådsmøderne, men kan delegere opgaven til
et andet medlem.

6. Der vælges i begyndelsen af hvert Seniorrådsmøde en referent til at skrive refe-
rat. Det foreløbige referat kan offentliggøres på Seniorrådets hjemmeside med anmærk-
ningen ”ikke endeligt godkendt”, denne anmærkning fjernes, når referatet er endeligt
godkendt på et Seniorrådsmøde.

7. En sag skal sættes på dagsordenen ved førstkommende møde, hvis et medlem senest
6 dage før indgiver en skriftlig begrundet anmodning om det.

8. Et medlem kan til enhver tid forlange et kort referat af sin afvigende mening4 indført
i referatet.

4Medlemmet skal på mødet selv formulerer teksten i en sådan mindretalsudtalelse.
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SeniorRådet 
 
 

 
 

 

 

15. september 2016 
 

 
 
Seniorrådets kommentar til Økonomiudvalgsmødet 19. september 
2016 til nr.210 - 2. behandling af budget 2017 - 2020 
 
 
 
Seniorrådet har noteret sig budgetforliget for 2017-2020 og 2. behandlingen af budgettet 19. 
september.  
 
Seniorrådet ønsker i denne sammenhæng at udtrykke vores anerkendelse af den realpolitiske vilje i 
at fastholde det politisk vedtagne  princip, om at budgettet på ældreområdet reguleres med den 
demografiske udvikling. 
 
 
På Seniorrådets vegne 
Finn Kamper-Jørgensen 
Formand 



Sammenhængende patientforløb 
Patient-orienteret forebyggelse 

 
Regionsældrerådets tema-møde 2. september 2016 

 
Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen 

 
Formand for Seniorrådet, Fredensborg Kommune 

 
Formand for Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen,  

nedsat af kommunalbestyrelsen 

 



Formål 
at medlemmer af Ældreråd/Seniorråd  

 
- fokuserer på sammenhængende patientforløb med god kvalitet, 
 
 
- og fremover bliver skarpere til at stille spørgsmål til politikere, 

forvaltning, fagfolk  - og til at formulere synspunkter og krav 
 
 

 
 

(mange billeder medtaget for at give henvisninger,  
der kan arbejdes med efter dagens møde) 

 



Fra skolebænken om organisationer: 
 
 

Når man opsplitter en organisation 
 

opstår der et koordinationsbehov 



Sejle eller drukne i Bermuda-trekanten? 



Funktioner i sundhedsvæsenet 
 
 Forebyggelse 

 
Diagnostik 

 
Behandling 

 
Pleje 

 
Genoptræning og rehabilitering 

 
Palliation 

 
Kommunikation 

Med rød: 
Tyngde i kommunen 



Hvad kan man gøre i Ældrerådet/Seniorrådet? 
 
 Stille spørgsmål til forvaltning og fagfolk 

• Hvordan fungerer det her hos os? 
• Gør man det anderledes i andre kommuner? 
 
 

 Selv søge viden på internet og opsøge litteratur 
 

 
 Stille forslag og formidle, - eksempler 

• Citere fra formål for sundhedsaftalen om sammenhæng 
• Henvise til vedtagne forløbsprogrammer i regionen  
• Henvise til Nationale Kliniske Retningslinier (fra Sundhedsstyrelsen) 

om arbejdsdeling sygehus-praksis-kommune 
• Konkrete og velkendte forslag der fungerer i andre kommuner 







 

Kræftpakker - forløbsprogram 
 
Formålet med pakkeforløb er at tilbyde et hurtigt 
undersøgelsesforløb og behandling. Det skal forbedre 
livskvaliteten og prognosen.  
 
Et pakkeforløb beskriver et standard udrednings- og 
behandlingsforløb for en kræftform. Det gælder: 
 
 
• Hvilke undersøgelser og behandlinger, der indgår i forløbet 
• Hvor længe udredning og ventetid på behandling bør tage 
• Hvordan informatio nen gives til patient og pårørende 
• Målepunkter for opfølgning på de enkelte forløb 



















Sundhedsaftaler   -  Sundhedskoordinationsudvalg 



Region Hovedstaden 
Indsæt hjælpelinjer til placering 
af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 
vælg Gitter og hjælpelinjer 
2. Sæt kryds ved Vis 
tegnehjælpelinjer på skærmen 
3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 
3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 
Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 
hvis det kun skal være på et enkel slide 

 
Sundhedsaftale 2015-2018 
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Fire bærende visioner  

At borgerne er og oplever at være samarbejdspart i 
eget forløb og medvirker i udviklingen af det 

sammenhængende sundhedsvæsen 

At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer  

At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere 
lighed i sundhed 

At borgeren selv oplever høj kvalitet og 
sammenhæng i indsatsen. 









Forløbsprogrammer 













Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) 

Eksempler på allerede offentliggjorte retningslinjer 
 
 Urininkontinens hos kvinder 
 Rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 diabetes 
 Behandling af høfeber 
 Nakkesmerter med udstråling til armen 
 Hjerterehabilitering 
 Smerter i bevægeapparatet 
 Rehabilitering af KOL 
 Behandling af alkoholafhængighed 
 Grå stær 
 Demens 
 Knæartrose 
 Hofteartrose 
 Udvalgte skulderlidelser 
 Udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed 

og psykisk lidelse 
 Bipolar lidelse 



Politisk status april 2016 
Sophie Løhde, Frederiksborg Amts Avis 23. april 
 
 

Der kommer i begyndelsen af 2017 en samlet 
plan for det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen, som har fokus på blandt 
andet ældre.  
For vi kan ikke have at de syge ældre falder ned 
mellem to stole, når eksempelvis region og 
kommune glemmer at arbejde ordentlig 
sammen om pleje og genoptræning 





Offentliggjort 29. april 2016 



Mål 1+2  
med indikatorer 























Det nye begreb:  
 
 

Patientorienteret forebyggelse  
 

i den nye sundhedslov med kommunalreformen, hvor 
kommunerne fik tillagt ansvaret for forebyggelse 

 
§ 119 i Sundhedsloven 



Rask og rørig 

Funktionsbesvær 
Ringere  trivsel 

Sygdom 
støder  

til 

Genoprettet 
God funktionsevne 

og 
trivsel 

 
Eksempel: Diabetes hos ældre 

 
Behandling:  

Medicin 
 

Patientorienteret forebyggelse: 
Røre sig 

Fornuftig kost 
 
 



 
 

Sundhedsloven om kommunalbestyrelsens ansvar 
 
 

§ 119: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved 
varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til 
borgerne at skabe rammer for sund levevis. 
 
Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og 
sundhedsfremmende tilbud til borgerne 
 
Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i 
sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt 
rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats 



Eksempler på mekanismer, der bidrager til gode 
og sammenhængende patientforløb 

 
 Vedtagne forløbsprogrammer fx for diabetes, KOL, Hjertesygdom, gigt 

 
 Egen læge som  forløbskoordinator – evt. kronikerkonsultation 

 
 Sygehus med multi-sygdoms udredningscenter – især for ældre 

 
 Sygehus med forløbskoordinator for ældre med multi- sygdom, kronisk  

 
 Fremskudt kommunal visitation på sygehuset ved udskrivning 

 
 Opfølgende hjemmebesøg af læge resp. hjemmesygeplejerske efter 

sygehusindlæggelse 
 

 Telemedicin og telekommunikation fx direkte mellem patient og 
sygehusambulatorium med telefonvagt 
 

 Frikommune netværk. Samarbejde om forsøgs- og udviklingsvirksomhed 
 

 Økonomiske incitamenter -  fx bøde vedr. færdigbehandlede ptt. 
 



 Sundhedsstyrelsens nye publikation:  Anbefalinger for  forebyggelsestilbud 
til borgere med kronisk sygdom 
 

 Aflastningspladser på plejecentre 
 

 Akut hjemmesygeplejeordning fx med flere kommuner involveret 
 

 Fastlægeordning på plejehjem 
 

 Hurtig genoptrænings- og rehabiliteringsindsats efter sygehusindlæggelse 
 

 Kronikervurdering i almen lægepraksis med opfølgning 
 

 Henvisning fra fagpersonale til forebyggende hjemmebesøg til ældre i risiko 
 

 Patienten ”bærer sin egen journal” med handlingsplan for forløb 
 

 Aftaler med frivillige organisationer om kontakter og opfølgning 
 

 6-sidet vurdering af indsats der imødekommer behov (se figur/model) 





Hvad kan man gøre i Ældrerådet/Seniorrådet? 
 
 Stille spørgsmål til forvaltning og fagfolk 

• Hvordan fungerer det her hos os? 
• Gør man det anderledes i andre kommuner? 
• Er der nogen særlige publikationer vi skal læse for at blive klogere? 

 
 Selv søge viden på internet og opsøge litteratur 

• Bl.a. Sundhedsstyrelsen – ældre – sundhedsaftaler – puljer – NKR 
• Sundheds/ældreministeriets hjemmeside med nye nationale mål 

 
 

 Stille forslag og formidle, - eksempler 
• Citere fra formål for sundhedsaftalen om sammenhæng 
• Henvise til vedtagne forløbsprogrammer i regionen  
• Henvise til Nationale Kliniske Retningslinier (fra Sundhedsstyrelsen) 

om arbejdsdeling sygehus-praksis-kommune 
• Konkrete og velkendte forslag der fungerer i andre kommuner 



Patientrettigheder 







Internet-adresse på Fredensborg 
Kommunes hjemmeside: 
 
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-
andre-udvalg/forebyggelsesraadet 
 

https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet


Forebyggelsesrådets kommissorium 
 
Forebyggelsesrådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i spørgsmål om forebyggelse. 
 
 Forebyggelsesrådets arbejdsområde omfatter både den borgerrettede og den 
patientrettede forebyggelse. 
 
Forebyggelsesrådet skal ud fra den regionale sundhedsprofil for Fredensborg 
Kommune, befolkningsprognoser og kommunens Sundheds, Ældre og 
Handicappolitikker; 
  
 fremkomme med forslag til kommunalbestyrelsen om forebyggelsesindsatser. 

Indsatserne bør i vid udstrækning bygge på nationale standarder og 
vejledninger. 

  
 bidrage til at øge borgernes kendskab til den kommunale forebyggelsesindsats. 
  
 stille forslag om puljeansøgninger til forebyggende forsøgsvirksomhed. 



Forebyggelsesrådets medlemskreds  
  
• Seniorråd (2 personer) 
• Ældre Sagen (2 personer) 
• Handicapråd (1 person) 
• Dagcentre (1 person) 
• Center for Ældre og Handicap (2 personer) 
• Center for Kultur, Idræt og Sundhed (2 personer) 
  
Rådet vælger selv sin formand blandt de fire medlemmer fra 
Seniorråd og Ældresagen. Formanden vælges for en 2-årig periode 
  
Forebyggelsesrådets sekretariatsbetjenes af forvaltningen Der er 
afsat 200.000 kr. årligt til arbejdet, heraf 150.000 kr. til 
sekretariatsbetjening. Rådet kan ved implementering af 
handlingsplaner anbefale kommunalbestyrelsen at bevilge 
økonomiske midler til aktiviteter. 







1. Organisatorisk og faglig 
udvikling af gigtpatient-
uddannelse og rehabilitering i 
form af kommunalt 
udviklingsprojekt 
 

2. Drøfte med almen praksis 
 

3. Drøfte med ældresagen og 
frivillige organisationer 
 

4. Bred information til ældre om 
      eksisterende muligheder 

5. Uddybende talmæssig belysning 
   af slidgigt og dens konsekvenser 
   for ældres dagligdag 
 
6. Sammenhængende patientforløb 
     vedr. gigt indtænkes i 
     frikommuneudviklingen 
 
7. Arbejde politisk og forvaltnings- 
    mæssigt for sundhedsaftale  
    2019 – 2022 med gigtforløbsprogram 











Forebyggelige indlæggelser 
blandt ældre pr. 1.000 ældre 
 
Akutte medicinske korttids 
indlæggelser pr. 1.000 
borgere 
 
Ventetid til genoptræning i 
kommuner, dage 
 
 
Oplistet for alle 98 kommuner 







Kronik i Frederiksborg Amts Avis 
20. april 2016 om den norske lov 
og behovet for ny dansk lov 



Kontakt til Finn Kamper-Jørgensen 
 
Toeltvej 37 
3050 Humlebæk 
 
Mail:  finnkamper@gmail.com 
 
Tlf: 49 19 11 88 

mailto:finnkamper@gmail.com


  
SeniorRådet 
 
 

 
 

 

 

 
Referat af møde med Seniorrådets gæst: Økonomichef 

Henriette Lilleør ved Seniorrådets møde 12. September 2016 
 
Henriette Lilleør gennemgik budgetprocessen fra forårets budgetseminar, over august 
budgetseminaret for Byrådet og fortalte om det pr. 7. september indgåede forlig om 
budget 2017 – 2020. 
Der havde før efterårets budgetseminar været nogen usikkerhed om Regeringens 
udmeldinger til kommunerne på det økonomiske område. Aftalen med KL var nu på 
plads. Det såkaldte omprioriteringsbidrag afskaffes fra 2018. Der er uddelt 
”værdighedspenge” til kommunerne. 
Ifølge budgetforliget investeres der i et nyt pleje- og rehabiliteringscenter og der 
bygges en ekstra etage på til lægepraksis. Umiddelbart finansierer kommunen, men 
på sigt forsøges en privat investor involveret. 
Seniorrådet gav udtryk for, at det var en fremsynet beslutning for at forhindre 
lægemangel og for at få bedre samordning til de kommunale sundhedsaktiviteter. 
 
Det var Henriette Lilleørs vurdering, at ældreområdet hang fornuftigt sammen rent 
økonomisk, og at man stort set havde undgået besparelser. En meget lille besparelse 
var realiseret ved at samordne klippekort-ordning med omsorgstimer. 
 
Der blev spurgt til hvad de 5 mio kr. reserveret de kommende år til ældreområdet 
betød. Det var bl.a. en øget demografiregulering, lød svaret. 
 
Seniorrådet gjorde opmærksom på, at det i sin tid havde taget initiativ til en ændret 
demografimodel som planlægningsgrundlag for budget og plejehjemspladser mv, og 
at et borgmesterudvalg – også med repræsentanter fra Seniorrådet - havde lavet et 
fortrinligt fremadrettet forslag, som siden var lagt til grund for budgetfremskrivninger. 
Men Seniorrådet var usikker på betydningsfulde detaljer i det, man gjorde i dag, bl.a. 
aldersopdelingen. De gennemsnitlige udgifter pr 65+ årig og pr 80+ årig har været 
faldende de senere år. Er demografimodellen brudt sammen? Henriette Lilleør vil ved 
lejlighed invitere nogle repræsentanter til at forklare modellens detaljer og 
anvendelse. 
 
Der blev spurgt til, hvorfor ældre – vist nok som de eneste – skal betale for at 
anvende kommunale lokaler, når de går til selvtræning på plejecentrene. I sin tid 
havde man overflyttet dette fra fritidsloven til den sociale servicelov. Henriette Lilleør 
ville undersøge lovhjemmel. 
 
Formanden takkede for en informativ fremlæggelse og drøftelse 

Udkast til referat 23. sept. 2016 
Godkendt af Henriette Lilleør 

niels
Godkendt

niels
Udstregning
xxxx

niels
Blyant


