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     Den 17. januar 2021. 

 

Referat af telefonmøde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 12. januar 2021 kl. 10 til 12.  

 

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: 

Centerchef Lene Miller og leder af Sundhed Alice Ordrup deltager fra kl. 10 til ca. 10.30. 

 Dagsorden: 

1. Status på Corona situationen. Hvordan påvirker det borgere/pårørende? Hvordan med 
personalesituationen i alle CVO`s områder? Evt. andet nyt. 
Runde med evt. spørgsmål til Lene Miller og Alice Ordrup. 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Runde. 

3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 15.12.2020. 
Runde. 

4. Forbrug/status på Ældrerådets bevilling 2020, og ansøgning om overførsel af ubrugte mid-
ler til budget 2021 v/KEL.  
Orientering om, at ansøgning til overførsel er bekræftet. Forventes behandlet på KB i marts 
2021. Ældrerådet har ikke modtaget økonomioversigt for december 2020. 
Runde. 

5. Ældrerådets hjemmeside v/LB (fortsat status for inklusion m.m. i Lejre.dk).  
Orientering om, at mødet med Anders Poulsen foreløbig er udsat til februar 2021. 
Runde. 

6. Uddrag af dagsorden til USSÆ’s møde den 6. januar 2021.  
Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

2) Orientering – januar 2021. 
Ventende på plejehjem og Ældreboliger? 
Kommunalt tilsyn har opsagt kontrakten. Kommunen afsøger nye muligheder. 
3) Reaktivt sundhedsfagligt tilsyn på Ammershøjparken Ældrecenter med høringssvar. 
4) Afprøvning af intravenøs væskebehandling i kommunalt regi. 
CVO afventer erfaringsopsamling fra deltagende Kommuner. Begrundelsen for ikke at deltage 
i afprøvning er den igangværende organisationsjustering og ledige sygeplejerskestillinger. 
5) Madproduktion Lejre Kommune. 
6) LUKKET - SSÆ – Udbud af madservice til borgere i eget hjem 2021. 
8) Forslag - implementering af ECM (E-Health Care Model) i tværsektoriel pulje 2021. 
Punkterne 3, 5, 6, 8 tages til efterretning. Punkt 5 følges i forhold til igangsætning af Hvalsø-
sporet med inddragelse af interessentgruppen og deltagere fra Ældrerådet. 
Runde. 
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7. Høringer januar 2021: 
Afventer referat fra USSÆ`s møde 6.1.2021. 
Ingen høringer. 
 

8.  Udkast til Ældrerådets Årshjul 2021. 
Fremsendte udkast drøftes med henblik på kommentarer/tilføjelser. 
Runde. 
 

9. Fortsat planlægning vedrørende udarbejdelse af Ældrerådets Årsberetning 2020. 
Har ikke modtaget input. Foreslår at skabelonen for årsberetning 2019 genbruges. Dog 
med fremadrettet fokus på enkelte høringssvar, bl.a. værdighedspolitikken, organisations-
justeringer m.fl. Også fokus på igangsætning af Hvalsøsporet og fremtidig madproduktion. 
Og ikke mindst Ældrerådsvalget. Tidsplan foreslås med udkast til fremlæggelse på februar-
mødet. 
Runde. 
 

10. Forberedelse til Ældrerådets valg i 2021 – forslag til udarbejdelse af drejebog til præsenta-
tion for USSÆ/Kommunalbestyrelsen. 
Drøftelse af forslag til drejebog til nedsættelse af valgudvalg og valgprocedurer ud over 
forslag om fremmødevalg. Ældrerådet skal foreslå valgproces som i 2017. Tidsplan drøftes 
med USSÆ. 
Forslag til drejebog udarbejdes af KK. 
Runde.  
 

11. Orienteringer:  
a. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd 21.2.2021. 
b. Nyt fra Regionsældrerådet: 

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

i. Artikelskrivning  generelt i valgåret 2021. 
ii. Forslag om artikel i Lokalavisen om placering af Nyt plejecenter i Hvalsø med 

Ældrerådets forslag (PN). 
Runde. 

12. Eventuelt. 
 

13. Punkter til næste møde den 9. februar 2021. 

 

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

Ad dagsordenens pkt. 1: 

KK bød velkommen og ønskede alle et godt nytår. Et særligt velkommen til Lene Miller og Alice 
Ordrup. 

Lene Miller indledte med at orientere om, at alle ledige lederstillinger ville være besat pr. 1. marts. 
Hendes egen stilling søges genbesat senest 1. maj. 
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Hun oplyste, at der vil udgå et brev fra kommunen til borgerne om vaccine situationen, hvor man 
vil informere med henblik på at skabe ro omkring vaccinationerne. 

Der er mange borgere, der har tilbudt at hjælpe i den nuværende vanskelige situation, hvor kom-
munen bl.a. har iværksat ekstra rengøring. Man flytter f.eks. rundt på medarbejdere og arbejds-
opgaver. Der er rigtig mange initiativer i gang. 

Alice Ordrup oplyste om vaccinesituationen, at der er et brev på vej til borgerne om, at man får 
besked i e-Boks eller, hvis man er undtaget fra digital post, et fysisk brev, som evt. bæres rundt af 
de medarbejdere, som kommer hos borgerne. 

Hun oplyste videre, at alle borgere på plejehjemmene, som har sagt ja tak til vaccination, nu er 
vaccineret.  

Næste udrulning er borgere over 65 i eget hjem, som får personlig pleje og praktisk hjælp, hvor 
man skal finde ud af, hvem der har behov for at blive befordret til vaccinationsstedet. 

Men i første omgang er det de 85+ årige, for hvem man vil arrangere fælles transport. Der er tale 
om 50 borgere. 

Om testsituationen oplyste Alice Ordrup, at alle frontmedarbejderne testes en gang om ugen 
(PCR-tests). 

Kommunerne og regionen er på beredskabsniveau 4, hvilket betyder, at der kan komme til at 
mangle sengepladser. Hver kommune stiller med 2 sengepladser specielt til patienter, der er knap 
færdigbehandlede (assistanceudskrivelser). Det lægelige ansvar er placeret i e-Hospitalet (sygehu-
set). De går bl.a. daglig stuegang og er til rådighed hele døgnet.  

I praksis bruger man de eksisterende aftaler såsom Sundhedsaftalen, og der er politisk fokus i 
kommunerne på, at systemet faktisk afprøves. 

I forhold til kompetencer i kommunerne følger man en rammeaftale med regionen om undervis-
ning af nøglemedarbejdere med henblik på at kunne kontakte e-Hospitalets læger. Ved større be-
hov vil man fortsat blive fysisk indlagt på hospitalet. 

Lene Miller tilføjede, at selvom e-Hospitalet er døgnåbent, er der grænser for hvilke kategorier, 
kommunen kan håndtere inden for de givne rammer. Undervisning er nødvendig fremover. Derfor 
er der afsat 3 mio. kr. til dette formål i både  2021 og 2022. 

Alice Ordrup oplyste videre, at der er oprettet et nødhospital i Dianalund, som kan benyttes, hvis 
der er behov for mere end de 20 pladser, der er oprettet i kommunerne i Region Sjælland, heraf 
de to i Lejre Kommune. 

På spørgsmål fra KK oplyste hun, at der ikke er nye besøgsrestriktioner på plejehjemmene ud over 
de kendte med afstand, afspritning, mundbind osv. 

Hun afsluttede med at minde om, at det begynder og slutter ikke med kriseberedskabet. Al den 
almindelige forvaltningsvirksomhed foregår sideløbende hermed. Så jo – der hersker travlhed 
blandt kommunens medarbejdere. 

KK takkede Lene Miller og Alice Ordrup for deltagelsen i mødet og de nyttige informationer. 

 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

Dagsordenen blev godkendt. 
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Ad dagsordenens pkt. 3: 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

KK oplyste, at hun havde modtaget økonomioversigten her til morgen. Derfor havde hun ikke nået 
at få den sendt til Kurt til gennemgang. Tages op på næste møde. 

 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

LB oplyste, at høringssvar m.m. ikke er lagt ind på Lejre.dk, som i øvrigt ikke er opdateret på Æld-
rerådets område. 

BBC foreslog, at vi insisterer på at få vores egen WEB-master til at sikre, at hjemmesiden for så vidt 
angår Ældrerådet altid er á jour. 

Det aftaltes, at KK skriver til Janie Bitsch og Anders Poulsen med kopi til Elsebeth Kirk Muff og be-
skriver problemstillingen med forslag til løsning ved, at Ældrerådets WEB-master får adgang til at 
kontrollere, at hjemmesiden er á jour med det nyeste. 

Endvidere aftaltes det på opfordring af PN, at referaterne af Ældrerådets møder fremover konver-
teres til PDF-filer, når de er godkendte, og sendes i den form til Administrationen. Så er det i hvert 
fald ikke dokumentformen, der skaber hindringer for uploading på hjemmesiden. 

 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

Ældrerådet tog efter drøftelser alle punkter til efterretning. KK forventede, at Ældrerådet får ud-
bud af madservice til borgere i eget hjem i høring. 

 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

Ældrerådet har endnu ikke modtaget høringer i 2021. 

 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

Årshjulet nåede ud inden mødet, men der var endnu ingen bemærkninger. 

 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

BBC har foreslået, dels at Årsrapporten bygger på Årsrapporten for 2019, dels at vi i mangel af ak-
tiviteter skriver om de vigtigste af vore høringssvar. Det aftaltes, at JD, KK og BBC laver et udkast til 
Årsberetning 2020, bl.a. på denne baggrund. 

 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

Det aftaltes, at KK som den mest erfarne udfærdiger forslag til drejebog, som vil bygge på dreje-
bogen og erfaringer fra valgprocessen i  2017. 
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Ad dagsordenens pkt. 11: 

a. Der er flere emner til bestyrelsesvalget til Danske Ældreråd . Kandidater skal an-
meldes inden 21.1.2021 til Danske Ældreråd. 

b. Der sker ikke rigtig noget i Regionsældrerådet for tiden, men PF oplyste, at der er 
møde i PIU i næste måned. 

c. i. BBC foreslog, at vi arbejder på at udgive 3 artikler i lokalavisen i år: Den første kan 
som tidligere være forarbejdet til Årsberetningen, den anden kan handle om Ældre-
rådets syn på, hvorfor det nye ældrecenter i Hvalsø skal placeres centralt i byen for 
at give liv til beboernes hverdag, og den tredje kan være et oplæg til Ældrerådsval-
get. 
ii. Det aftaltes, at PN og KK, som har været aktive medlemmer af interessentgrup-
pen til plejehjemsbyggeriet i Ammershøjparken, laver et oplæg om ældrecenterets 
placering i Hvalsø, herunder om hvad der har betydning for ældres værdige liv. 
 

Ad dagsordenens pkt. 12: 
BBC nævnte, at eftersom al snak om ældres liv og levned for tiden handler om plejehjem og 
hjemmeboende ældre, der får personlig pleje og praktisk hjælp, er der ikke plads til at tale om de 
ældre, der klarer sig selv, fordi de er ved godt helbred både fysisk og psykisk. Men de kan jo netop 
derfor føle sig mere ensomme for tiden uden mulighed for de aktiviteter, der under normale for-
hold byder sig til, eksempelvis pensionistforeninger, seniorklubber, Ældre Sagens arrangementer, 
fitnesscentre osv. 
 
Ad dagsordenens pkt. 13: 
På ovennævnte baggrund aftaltes det, at KK inviterer Solveig Hitz med til vort næste møde 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. 
 
Referent: BBC 


