
Seniorrådet, 
Egedal Kommune
  

Referat af møde nr. 6, 
 Torsdag d. 06.06.2019 kl. 08:00. 

Dok:/ 
Side 1 af 3 

  MEDLEMMER/DELTAGERE FUNKTION: 

Tid: Torsdag d. 06.06.2019 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand 
Sted: Egedal Rådhus, Mødelokale M1.14 Jørgen Storm Næstformand 
 Per Veise Sekretær 
 Annie Havnsø Thomasen Kasserer 

 Hanne Blankensteiner  
 Kirsten Daugaard  
 Ole Lind Larsen  
 Per Husted Sørensen  
 
Dato: 

 
Referat udsendt 06.06.2019 

Susanne Kongsaa 
Jørgen Lange 

 
1.- suppleant 

Afbud: Vicky Holst Rasmussen, Kirsten Daugaard 
 
 

 ØVRIGE DELTAGERE: 
 Vicky Holst Rasmussen 

Tina Wils 
 Kun punkt 1 

Kun punkt 1 
Formand, Social- og Sundhedsudvalget 
Centerchef CSO 

 
 

Lisa Riiser 
Rikke Terslev Bengtson 
 
 

                
                  

Kun punkt 1 
Kun punkt 1 
 
 

Leder af plejeboliger, døgnpladser, kost 
Afdelingsleder, Den Sundhedsfaglige 
Myndighed 
 

 

 
 

1. Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Tina Wils, Rikke Terslev Bengtson og Lisa Riiser. 
Orientering om venteliste. 
Sag om Seniorrådets ansøgning om benyttelse af Ølstykke Svømmehal på fredage samt den 
tilhørende økonomi. 
Ny bekendtgørelse om egenbetaling for kost på akutpladser - nyt regelsæt. 
Fritidsjob for unge på kommunens plejecentre. (Horsens-forsøget) 

Bilag:  
Ref.: Ventelistegarantien overholdes fortsat. På augustmødet orienterer Rikke om mængden af 

ansøgninger om plejehjemsplads, bevillinger og afslag. Vedr. Svømmehallen: Bjarne og Jørgen L 
afholder møde med afdelingsleder Peter Høybye. 
Vedr. fritidsjob for unge: Intet nyt. Der arbejdes videre med sagen. 
Klippekortordningen på plejecentre er stoppet. Der arbejdes med ny model for anvendelse af de 
afsatte midler, 2,6 mio. Klippekort for hjemmeboende fortsætter. Budget 290.000,- kr. 
Vedr. Plejecenterbyggeri: Der afholdes p.t. møder om bygningens placering på grunden. 

 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Bilag: Dagsorden udsendt 30.05./03.06.2019 
Ref.: Godkendt. 
 

 

3. Godkendelse af referat af møde nr. 5/2019 
Bilag: Referat udsendt 13.05.2019. 
Ref.: Godkendt 
 

 

4. Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer 
Lån af Ølstykke Svømmehal.  

Bilag:  
Ref.: Vedr. Svømmehal: Se punkt 1. Husk: Åbent hus i Plejecentrene 7. juni kl. 14 – 16. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
5. 
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Hørings- og orienteringssager 
 
Orientering: 

1. Strategi for forebyggelse og nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. På baggrund af 
projektet ”nedbringelse af sygefravær i ældreplejen” orienteres om den udarbejdede 
strategi, og hvilke mulige konkrete tiltag, som imødekommer de strategiske mål – at støtte 
nye kommunale initiativer til systematisk nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. 

2. Anvendelse af midler fra Klippekortsordningen. For Egedal Kommune var det samlede 
tilskud til ordningen på 2,6 mio kr/år. Der gives en orientering om anvendelse af midler fra 
ordningen 

 
Administrationen indstiller, at begge sager tages til efterretning. 
 
Høring: 

3. Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) planlægger at gennemføre et udbud af en 
række genbrugshjælpemidler til efteråret. Seniorrådet skal høres. 

 
4. Sundhedsaftalen. Den endelige sundhedsaftale imellem kommuner, Region H og Almen 

Praksis gældende for 2019 – 2023 foreligger nu til politisk godkendelse. Aftalen er den 
fjerde sundhedsaftale mellem Region H og de 29 kommuner om samarbejdet omkring de 
borgere, der har behov for en indsats fra både kommune, hospital og Almen Praksis. 
Administrationen indstiller, at sundhedsaftalen 2019 – 2023 godkendes. 

 

5. Egenbetaling under midlertidigt ophold på Døgnpladserne. På baggrund af, at Sundheds- 
og Ældreministeriet har præciseret lovgivningen omkring opkrævning af egenbetaling på 
akutpladser, skal der træffes beslutning, om der skal ske opkrævning af egenbetaling på 
aflastningstilbuddet Døgnpladserne. 
Administrationen indstiller:  
 
A. Det godkendes, at der ikke varetages akutsygepleje i form af akutpladser på 

Døgnpladserne, jf. Sundhedslovens § 138  
 

B. Det godkendes, at der kan ske visitation til Døgnpladserne som et aflastningstilbud, jf. § 
84 stk. 1 i SEL eller som et midlertidigt ophold, jf. § 84 stk. 2 i Serviceloven  

 
C. Det godkendes, at der opkræves egenbetaling under ophold på Døgnpladserne pr. 1. 

august 2019 til: 
 

 Leje og vask af sengelinned, jf. § 83 i Serviceloven 

 Vask af personligt tøj, jf. § 83 i Serviceloven 

 Madservice, jf. § 83 i serviceloven 
 

 
Bilag: 

 
Ad 1, 2, 4 og 5: Mails fra Tine Guldfeldt videresendes af Per samtidig med endelig dagsorden 
Ad 3: Høringsmateriale fra SKI, mail Bjarne 06.05. 

Ref.: Ad 1: Taget til efterretning. Seniorrådet værdsætter, at arbejdet er igangsat. 
Ad 2: Taget til efterretning. 
Ad 3: Forslag til høringssvar godkendt. Udsendes med referat. 
Ad 4: Forslag til høringssvar godkendt. Udsendes med referat. 
Ad 5: Forslag til høringssvar godkendt. Udsendes med referat. 
 

 
 

6. Huskeuge i september, uge 38 2019 
Aktuel status. 

Bilag:  
Ref.: Program incl. økonomi er på plads. Udvalget/arbejdsgruppen har ansvaret for den praktiske 

afvikling af de enkelte arrangementer. Næste møde i arbejdsgruppen 07.08.2019. 
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7. FN’s internationale ældredag 27.09.2019 

Aktuel status. Beslutning om oplægsholder. 
Bilag:  
Ref.: Program og økonomi er på plads. 

Oplægsholdere: Professor Jacob Torfing og kommunaldirektør Christine Brochdorf. 
 

8. Orientering fra ViP’s Redaktion 
Redaktionsmøde 11.06.2019. 

Bilag:  
Ref.: Orientering om det kommende augustnummer. Det forventes, at bladet udkommer planmæssigt 

med 28 sider. Aftalt, at svømmehalsprojektet omtales kort under ”nyt fra Seniorrådet”. 
 

 

 
9. 

 
Orientering fra Regionsældreråd 
Møde i Nordgruppen 12.05.2019. 

Bilag: Referat med diverse bilag udsendt via 2 mails fra Susanne 28.05. 
Ref.: Møde i Nordgruppen 12.05. Desværre ingen deltagere fra Egedal. Næste møde 10.09. arrangeres 

af Egedal Kommunes repræsentanter, Susanne og Kirsten står for planlægningen. Forslag til 
oplægsholder sendes til Susanne snarest. 
Møde i Region H 22.05. Kirsten deltog. 

 

 

10. Orientering fra Bruger- pårørenderåd 
Bilag:  
Ref.: Hanne orienterede om møde i Demensområdet. 

Kommende møder: Damgårdsparken 11.06., Egeparken 11.06. 
 
 

 

11. Kurser og Konferencer 
 

Bilag:  
Ref.: Forventede nye tilbud: Formands-/næstformandsmøde i efteråret. Vingstedkonferencen i nov. 
 

12. Økonomi, SR-budget 2019 
Bilag: Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi 
Ref.: Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

 

 

 
 Mødet sluttede kl.: 10.35 Referent: Per Veise   
 

 
Næste ordinære møde afholdes 12.08.2019 på Rådhuset i mødelokale M1.14.  



SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE 
 

Egedal den 06.06.2019.  
  

 
 
Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet. 
 
 
Høringssvar vedr. Sundhedsaftalen 2019-2023 - Beslutning 
     

Acadresag nr. 19/110 

 
 
Seniorrådet har på sit møde d. 06.06.2019 drøftet ovennævnte sag. 
 
Seniorrådet kan tilslutte sig administrationens indstilling og lægger især vægt på: 
 

 At aftalen er båret af værdier og beskriver fælles politiske visioner, mål og principper for hvordan vi vil 
udvikle samarbejdet inden for de tre områder, som er valgt at sætte særligt fokus på i denne 
sundhedsaftale. 

 At baggrundstæppet og overliggeren for denne Sundhedsaftale er de otte nationale mål for 
sundhedsvæsenet. De otte nationale mål sætter en klar retning for, hvordan kommunerne, regionen og 
praksissektoren sammen med borgere og pårørende skal samarbejde for et bedre sundhedsvæsen:  

 Mere sammenhængende forløb, styrket indsats for borgere med kroniske sygdomme og ældre borgere, 
ulighed i sundhed og patientsikkerhed er de vigtigste områder at sætte ind i det lokale samarbejde. 

 I Sundhedsaftalen 2019-2023 er der prioriteret tre fokusområder, hvor der er et særligt behov for at 
udvikle det regionale tværsektorielle samarbejde. De tre områder er udvalgt på baggrund af dialoger 
med politikere, patientforeninger, interesseorganisationer og fagprofessionelle. 
 

De tre fokusområder er: 

 Sammen om ældre borgere med kronisk sygdom. 

 Sammen om borgere med psykisk sygdom. 

 Sammen om børn og unges sundhed. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
På Seniorrådets vegne 
 
 
 
Per Veise 
Sekretær 
 
 



SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE 
 

Egedal den 06.06.2019.  
  

 
 
 
 
Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet. 
 
 
Høringssvar vedr. Egenbetaling under midlertidigt ophold på Døgnpladserne - Beslutning 
   

Acadresag nr. 19/9879 

 
 
 
 
Seniorrådet har på sit møde d. 06.06.2019 drøftet ovennævnte sag. 
 
Indledningsvis vil Seniorrådet godt give udtryk for, at sagsfremstillingen mere eller mindre er ganske 
uforståelig for lægfolk.  
 
Seniorrådet ser gerne, at patienter der udskrives fra hospitalet, og som ikke er i stand til at klare sig selv - i 
en periode får stillet plads til rådighed i Egedal Kommune uden betaling - i lighed med et sygehusophold. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
På Seniorrådets vegne 
 
 
 
Per Veise 
Sekretær 
 
 



SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE 
 

Egedal den 06.06.2019.  
  

 
 
 
 
 
 
 
Til CAS Sekretariatet 
Att.: Niels Damgaard <Niels.Damgaard@egekom.dk 
 
 
 
Høringssvar vedr.: Høring af materialer til kommende udbud af genbrugshjælpemidler gennem 
Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) 

 

 
 
Seniorrådet har på sit møde d. 06.06.2019 drøftet ovennævnte sag. 
 
Materialet består af: 

 Vejledning til høring 

 Kravspecifikationer 

 Leveringskontrakt (aftalen mellem de valgte leverandører og kommunerne) 

 Uddrag af udbudsbetingelser 

 
Seniorrådet har ingen yderligere kommentarer 
 
 
 
Med venlig hilsen 
På Seniorrådets vegne 
 
 
 
Per Veise 
Sekretær 
 
 
 

mailto:Niels.Damgaard@egekom.dk

