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Indledning 

2019 var år 2 for det nuværende Ældreråd. Året gik med stor travlhed som følge af mange hændel-

ser af betydning for ældrebefolkningen både i Lejre Kommune og på landsplan. 

Ældrerådets formål 

Ældrerådet i Lejre Kommune taler de ældres sag og arbejder for at skabe de bedst mulige rammer 

og vilkår for kommunens ældre. 

Ældrerådet er ældrebefolkningens talerør over for politikerne og administrationen i Lejre Kom-

mune og en kritisk/konstruktiv høringspart for Kommunalbestyrelsen i alle forhold, der vedrører 

ældre. 

Vi vil derfor, inden for lovgivningens rammer, sikre ældrebefolkningen i Lejre Kommune de bedste 

vilkår med særligt fokus på de svageste ældre og deres særlige behov. 

Ældrerådets medlemmer 

• Formand: Kirsten Kornval. 

• Næstformand og sekretær: Bjarne Bang Christensen. 

• Ældrerådets repræsentant i Regionsældrerådet: Per Frandsen. 

• Kasserer: Kurt Erik Larsen. 

• WEB-master: Leif Blom. 

• Medlemmer uden faste poster: Jeanette Dæhnfeldt og Per Nørgaard. 

Ældrerådets møder 

Ældrerådets ordinære møder i 2019, i alt 11, blev afholdt den 2. tirsdag i hver måned bortset fra 

juli på Rådhuset i Allerslev. 

Referaterne af disse møder kan læses i deres helhed på Ældrerådets hjemmeside: 

http://www.lejre-aeldreraad.dk/. 

Om mødernes afholdelse og andre forhold i tilknytning til Ældrerådets virksomhed har Ældrerådet 

vedtaget en Forretningsorden, som ligeledes kan læses i sin helhed på hjemmesiden. 

Ældrerådets årshjul, hvori alle møder, ordinære som ekstraordinære, dialogmøder, konferencer 

m.m. er anført, kan ses på side 8. Det fremgår af årshjulet, at der har været en livlig aktivitet næ-

sten uafbrudt bortset fra juli måned, som er mødefri. 

I november måned 2019 afholdt Ældrerådet et dialogmøde på Østergård Aktivitetscenter med alle 

organisationer, som direkte eller indirekte har betydning for eller indflydelse på ældres forhold i 

Lejre Kommune. Der var en god stemning og livlig dialog på mødet, så det blev besluttet at gen-

tage succesen i efteråret 2020.  

Referatet af mødet kan læses i sin helhed på Ældrerådets hjemmeside: http://www.lejre-aeldre-

raad.dk/. 

http://www.lejre-aeldreraad.dk/
http://www.lejre-aeldreraad.dk/
http://www.lejre-aeldreraad.dk/
http://www.lejre-aeldreraad.dk/
http://www.lejre-aeldreraad.dk/
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Ældrerådets vigtigste opgaver 

Ældrerådet er borgernes talerør til politikerne: 

Ældrerådets to vigtigste opgaver er at rådgive kommunalbestyrelsen om ældrepolitiske forhold af 

enhver art og at formidle synspunkter mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrel-

sen om sådanne forhold. 

Ældrerådets vigtigste samarbejdspartnere er de politikere og embedsmænd, der beskæftiger sig 

med udformning af den lokale ældrepolitik og gennemførelse af de beslutninger, som bl.a. følger 

af den landsdækkende ældrepolitik, vedtaget af Folketinget.  

Eksempler: 

Eksempler på beslutninger, vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune, er Værdighedspo-

litikken og kvalitetsstandarder, f.eks. om personlig pleje og praktisk hjælp samt om madservice. 

Forinden sådanne beslutninger vedtages endeligt, skal Ældrerådet høres.  

Alle kommunens udvalg træffer beslutninger, som har indflydelse på de ældres forhold, f.eks. Ud-

valget for Teknik og Miljø i forbindelse med tilgængelighed på veje og fortove og til offentlige byg-

ninger. Desuden kan spørgsmål om ældres boligforhold eller f.eks. sundhed, miljø og kultur blive 

forelagt Ældrerådet med henblik på et høringssvar. 

Høringer: 

Ældrerådets formidling af synspunkter i forhold til Kommunalbestyrelsen sker derfor først og frem-

mest ved at svare på høringer, som Ældrerådet modtager i forbindelse med nye beslutninger, som 

direkte eller indirekte påvirker eller har betydning for ældrebefolkningens livsvilkår. 

På den måde har vi indflydelse på alle forhold, der kan medvirke til, at vi kan have et godt og vær-

digt liv som ældre i vores kommune. 

Ældrerådet har i 2019 besvaret 18 høringer fra Lejre Kommune om ældres forhold, særligt inden 

for de områder, som hører under Udvalget for Social, Sundhed og Ældre, forkortet USSÆ. 

En oversigt over vores høringssvar kan ses på s. 7 - de kan læses i deres helhed på Ældrerådets 

hjemmeside: http://www.lejre-aeldreraad.dk/. Undtaget herfra er høringssvar mærket: Fortroligt. 

Ældrepolitik og høringssvar – et eksempel: 

Som eksempel på en ældrepolitisk beslutning kan nævnes værdighedspolitikken – ”Værdighed i 

Ældreplejen”, hvor Ældrerådet er høringspart.  

Værdighedspolitikken består (i overskriftsform) af følgende elementer: 

• Livskvalitet og sociale netværk 

• Værdighed og selvbestemmelse 

• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i ældreplejen 

• Livskvalitet og det gode måltid 

http://www.lejre-aeldreraad.dk/
http://www.lejre-aeldreraad.dk/
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• Et værdigt liv og det sidste farvel 

• Pårørende 

• Ensomhed. 

Vores høringssvar er løbende blevet indarbejdet i den gældende udgave af værdighedspolitikken i 

Lejre Kommune. 

Dialogmøder: 

Ud over at være høringspart har Ældrerådet holdt dialogmøder og andre former for kontaktmøder 

med politikere, først og fremmest medlemmerne af USSÆ, og ledende embedsmænd fra kommu-

nens administration. 

Vi mener, at vi gennem disse dialogmøder med politikere og embedsmænd har kunnet påvirke 

den førte ældrepolitik, herunder budgetlægningen for de kommende budgetår. 

Endvidere har Ældrerådet som tidligere nævnt holdt et dialogmøde på Østergaard aktivitetscenter 

i november 2019 med organisationer, som i større eller mindre omfang har betydning for de æl-

dres daglige liv i Lejre Kommune. 

Konferencer og seminarer: 

I årets løb har vi også haft lejlighed til at deltage i konferencer, seminarer og temadage om ældres 

forhold, arrangeret af Regionsældrerådet henholdsvis Danske Ældreråd. Heraf kan nævnes: 

• Regionernes sundhedsfaglige opgaver med særligt fokus på forslaget om en sundhedsre-

form, herunder implementering af sundhedsplatformen, og konsekvenserne for regionens 

ældre borgere (Regionsældrerådet). 

• Kommunernes sundhedsfaglige opgaver – fremtidens boligformer for ældre og et godt og 

værdigt liv på plejehjem (Danske Ældreråd). 

• ”Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?” (Danske 

Ældreråd). 

Arrangementer som de ovennævnte konferencer m.m. giver os derfor viden om og inspiration til 

de sager, vi bliver involveret i, og de giver os også mulighed for at være på forkant med, hvad der 

måtte komme af nye lovforslag og initiativer på ældreområdet. 

Således angav temadagen om digitalisering både muligheder og udfordringer, ikke mindst udfor-

dringer af etisk og juridisk karakter. Eksempelvis kan digitaliseringen både give bedre og dårligere 

service, og digitaliseringen kan i sig selv udgøre en barriere, ikke mindst for ældre borgere uden de 

samme færdigheder som os, der nåede at stifte bekendtskab med digitale medier i større eller 

mindre omfang, inden vi forlod arbejdsmarkedet. Borgere uden disse færdigheder lider let et rets-

tab, fordi de ofte ikke er i stand til at sikre sig de samme ydelser som borgere med disse færdighe-

der. 
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Hovedkonklusionen fra temadagen om digitalisering var, at der skal reageres hurtigt, hvis vi som 

befolkningsgruppe vil påvirke udviklingen, ikke for at sætte den i stå – det kan vi ikke – men for at 

dæmpe tempoet for gennemførelsen, som sker i stadig højere fart. Det betyder, at mange bliver 

”efterladt på perronen”, når ”digitaliseringstoget” farer af sted med stadig højere hastighed. 

Det er således flere gange konstateret, at hvis en digital løsning først er rullet ud, er det håbløst at 

rulle den tilbage igen. 

Observatører på plejecentrene: 

Ældrerådet følger med i og kommenterer på drift og udvikling af de tre plejecentre i Lejre Kom-

mune, dels gennem høringer, dels gennem repræsentation i Beboer- og Pårørenderådene. 

Vi har således observatører i Beboer- og Pårørenderådene på kommunens plejecentre, hvor Jea-

nette Dæhnfeldt er tilknyttet Bøgebakken, Leif Blom er tilknyttet Ammershøjparken, og Bjarne 

Bang Christensen er tilknyttet Hvalsø Plejecenter. 

Tilsynsmyndighederne konstaterede i 2019 en række kritisable forhold på Bøgebakken og Am-

mershøjparken plejecentre. Ældrerådet har haft både tilsynsrapporterne og Lejre Kommunes for-

slag til indsatser med henblik på afhjælpning af de kritisable forhold i høring og har afgivet hø-

ringssvar. 

Vi er desuden løbende blevet holdt orienteret om status og handlingsplaner for at rette op på de 

mangler, tilsynsmyndighederne har påpeget. 

Det er således Ældrerådets opfattelse, at ledelse og medarbejdere på plejecentrene og i admini-

strationen i løbet af sommeren og efteråret 2019 har udført et stort arbejde for at rette op på de 

beskrevne problemområder, hvor de næsten er nået i mål. 

Ældrerådets høringssvar vedrørende tilsynsbesøgene kan læses i deres helhed på Ældrerådet 

hjemmeside: http://www.lejre-aeldreraad.dk/. 

Deltagelse i interessentgruppen for plejeboligbyggeri: 

Ældrerådet er repræsenteret i Interessentgruppen vedrørende ny- og ombyggeriet af kommunens 

plejecentre. Her er det Kirsten Kornval og Per Nørgaard med Leif Blom som suppleant, der repræ-

senterer Ældrerådet.  

Der er efter Ældrerådets opfattelse behov for flere demensvenlige plejeboliger i Lejre Kommune. 

På baggrund af en analyse er det i første omgang politisk besluttet at udvide og modernisere ved 

Ammershøjparken i Kirke Hyllinge og planlægge byggeri af et nyt plejecenter i Hvalsø. 

Vi har siden marts 2019 haft 2 repræsentanter i Interessentgruppen, der følger byggeriet. Det er 

Ældrerådets formand Kirsten Kornval og Per Nørgaard. 

Interessentgruppen lagde ud med en inspirationstur til ”Bryghuset Svendborg Demens by”. 

 

http://www.lejre-aeldreraad.dk/
http://www.lejre-aeldreraad.dk/
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Herudover har Interessentgruppen holdt 4 workshops/temadage i 2019. Første workshop var mest 
en præsentation af forholdene, behovene, processen og planerne i store træk. De efterfølgende 
workshops har haft fokus på udvidelse af Ammershøjparken i Kirke Hyllinge, med (i første omgang) 
24 nye, demensvenlige boliger.  
 
Vi  har  forsøgt at italesætte beboernes behov – med fokus på at sikre mulighederne for et godt liv, 
herunder mulighed for direkte adgang til eget udeareal, muligheder for at gøre de fælles opholds-
arealer hjemlige, muligheder for at eksperimentere med aktiverende indretninger/tiltag i et fælles 
serviceområde, og muligheder for (delvis) lokal tilberedning af maden. Dette, med fuld anerken-
delse af betydningen – også for beboerne – af at skabe de bedste arbejdsforhold for personalet. 
 
Vi har været meget tilfredse med tidlig inddragelse i processen og  med samarbejdet i Interessent-

gruppen, og vi er overbeviste om, at vores bidrag har medvirket til, at vi ender med et godt resul-

tat. 

Artikler: 

I årets begyndelse bragte Lejre Lokalavis en artikel med et interview af Ældrerådets formand og 

næstformand om arbejdet i Ældrerådet og en kort beskrivelse af vigtige fokusområder i 2019. 

Endvidere bragte Danske Ældreråds nyhedsbrev i december 2019 et interview med Ældrerådets 

formand om digitalisering og velfærdsteknologi. I den sammenhæng blev vores artikel om ”Digita-

liseringstoget – kom vi alle med, eller blev nogen efterladt på perronen” gengivet. Artiklen blev op-

rindelig bragt i Lejre Lokalavis den 18.4.2018. 

Ældrerådets arbejde fremover 

I 2020 vil vi fortsætte arbejdet med at få så megen indflydelse på de ældres vilkår i Lejre Kommune 

som beskrevet i formålet. Vi vil fortsætte det gode samarbejde med især politikerne i USSÆ og 

kommunens administration, herunder følge op på de beslutninger, hvor vi har afgivet høringssvar. 

Samtidig vil vi fortsætte samarbejdet med forskellige frivilligorganisationer, som giver gode input 

til vores arbejde med at forbedre forholdene for ældrebefolkningen, ikke mindst for de svageste 

ældre. 

Ældrerådet har således fokus på alle områder, der har betydning for ældres livsvilkår i Lejre Kom-

mune, bl.a. beskrevet i Lejre Kommunes værdighedspolitik, plejeboligbyggeriet, hjemmehjælp til 

de svageste ældre, god ernæring og forebyggelse af ensomhed. Ældrerådet har endvidere fokus på 

gennemførelse af Sundhedsaftalerne og på at sikre gode sammenhængende forløb ved sygdom, 

herunder ved indlæggelse og udskrivning fra sygehus. 

Der er planlagt en række workshops i Interessentgruppen vedrørende plejeboligbyggeriet i 2020, 

hvor også planlægning af det nye plejecenter i Hvalsø går i gang. Ældrerådet er som tidligere 

nævnt repræsenteret i Interessentgruppen. 
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Danske Ældreråds mærkesager i 2020: 

• Sikre økonomi til en værdig ældrepleje 

• Sikre forebyggelse, så ældre kan få et godt liv 

• Sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling 

• Sikre udbredelse af nye boligformer til ældre. 

Disse 4 mærkesager ligger som et fundament under vort arbejde for ældrebefolkningen i Lejre 

Kommune i 2020. 

Ældrerådet i Lejre Kommune 

Kirsten Kornval   Bjarne Bang Christensen 

Formand    Næstformand 

 
Afgivne høringssvar 2019: 

Januar: 

2019 01 22 Udbud af genbrugshjælpemidler (fortroligt). 

Februar: 

2019 02 14 Bidrag til høringssvar om Sundhedsaftalen (fortroligt). 

2019 02 18 Revideret kvalitetsstandard vedrørende længerevarende botilbud. 

Marts: 

2019 03 21 Socialtilsyn Øst - Uanmeldt tilsyn på plejecentrene. 

2019 03 21 Socialtilsyn Øst - Anmeldt tilsyn i tre hjemmeplejegrupper.  

April: 

2019 04 25 Genudbud af diabetes hjælpemidler (fortroligt). 

Maj: 

2019 05 13 Kvalitetsstandard om midlertidige botilbud. 

Juni: 

2019 06 03 Udbud af parykker (fortroligt). 

2019 06 03 Udbud af brystproteser (fortroligt). 

2019 06 26 kvalitetsstandard vedr. forebyggende hjemmebesøg. 

2019 06 26 Kvalitetsstandard om personlig pleje og praktisk hjælp. 

Juli: 

August: 

September: 

2019 09 05 Risikobaseret tilsyn i sygeplejen på Bøgebakken. 

2019 09 18 Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp. 

Oktober: 

2019 10 10 Revurdering af politisk vedtagne svarfrister i forhold til Retssikkerhedsloven. 

2019 10 18 Magtanvendelse 2018. 

2019 10 28 Budgetforslag 2020-2023. 

November: 

2019 11 25  Klippekortordninger - budget 2020. 

December: 
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Lejre Ældreråds årshjul 2019 – mødeaktivitet: 

8/1 Ældrerådsmøde 

21/1 Møde med Ældre Sagens Koordinationsudvalg på Østergård 

12/2 Ældrerådsmøde 

26/2 Danske Ældreråds temadag (Køge) 

12/3 Ældrerådsmøde 

15/3 Studiebesøg Bryghuset Svendborg Demensby 

25/3 Regionsældrerådsmøde (Sorø) 

9/4 Ældrerådsmøde 

11/4 Interessentgruppen om nye plejeboliger (Bøgebakken) 

26/4 Region Sjælland Kreds 7 (Holbæk) 

29/4 Repræsentantskabsmøde Danske Ældreråd (Nyborg) 

30/4 Danske Ældreråd konference (Nyborg) 

14/5 Dialogmøde med USSÆ og Lejre Kommunes direktion 

14/5 Ældrerådsmøde 

28/5 Regionsældrerådet temadag (Sorø) 

29/5 Dialogmøde mellem USSÆ og Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene 

3/6 Beboer- og Pårørenderådet Hvalsø Ældrecenter (BBC) 

6/6 Interessentgruppen nye plejeboliger (Ammershøjparken) 

11/6 Møde med Handicaprådet i Lejre Kommune 

11/6  Ældrerådsmøde 

26/6 Budgetmøde med USSÆ og Lejre Kommunes direktion 

13/8 Ældrerådsmøde og arbejdsmøde i Ældrerådet (Bøgebakken) 

15/8 Interessentgruppen om nye plejeboliger (Ammershøjparken) 

15/8 Sundhedspolitik i Danmark (Holbæk Kommune) 

29/8 Interessentgruppen nye plejeboliger (Bøgebakken) 

5/9 Beboer- og pårørenderåd Ammershøjparken (LB) 

6/9 Region Sjælland Kreds 7 (Køge) 

10/9 Lejre Kommunes Sundhedsdag (Hvalsøhallerne) 

17/9 Formands-/næstformandsmøde ved Danske Ældreråd (Køge) 

18/9 Ældrerådsmøde 

18/9 Temadag Regionsældrerådet (Sorø) 

23/9 Møde med Ældre Sagens Koordinationsudvalg på Østergård 

2/10 Danske Ældreråds temadag (Køge) 

8/10 Ældrerådsmøde 

10/10 Budgetmøde med USSÆ 

10/10 KSS Holbæk temamøde 

12/10 Beboer- og Pårørenderådet Ammershøjparken (LB) 

21/10 Beboer- og Pårørenderådet Hvalsø Ældrecenter (BBC) 

22/10 Beboer- og Pårørenderådet Bøgebakken (JD) 

23/10 Ældre Sagens lokalafdeling i Lejre - dialogmøde (Nødager) 

5/11 Dialogmøde på Østergaard med organisationer 

7/11 Regionsældrerådsmøde (PF) 

12/11 Ældrerådsmøde 

26/11 Danske Ældreråds konference (Vingstedcentret) 

10/12 Ældrerådsmøde 


