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     Den 14. marts 2021. 

 

Referat af virtuelt møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 9. marts 2021 kl. 10 til 12.30.  

 

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: 

Leder af Sundhed Alice Ordrup, kl. 10.15 – 10.45, under dagsordenspunkt 1. 

Dagsorden: 

1. Status på Covid-19 og nyt siden sidste møde ved leder af Sundhed Alice Ordrup.   
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
 

3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 9.2.2021. 
 

4. Forbrug/status på Ældrerådets budget 2021. 
 

5. Ældrerådets hjemmeside: Status på inklusion i Lejre.dk v/LB.  
 

6. Uddrag af dagsorden til USSÆ’s møde den 3. marts 2021.  
Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

2) Orientering – marts 2021. 
3) Kommunalt tilsyn på plejecentrene 2020. 
4) Kommunalt tilsyn med to hjemmeplejegrupper 2020. 
5) LUKKET - SSÆ - Udbud af personlig pleje og praktiske opgaver efter servicelovens § 83, 

samt afløsning efter servicelovens § 84, stk. 1 - med høringssvar.  

6) LUKKET- SSÆ - Godkendelse af udbudsmateriale vedr. madservice til borgere i eget 

hjem. 

8) Revideret kvalitetsstandard vedr. genoptræning og vedligeholdende træning efter Ser-

vicelovens § 86 - med høringssvar. 

9) Revideret kvalitetsstandard vedr. Servicelovens §§ 83 og 83a for støtte til personlig ple-

je - med høringssvar. 

10) Revideret kvalitetsstandard vedr. Servicelovens §§ 83 og 83a for støtte til praktiske 

opgaver og madservice - med høringssvar. 

11) Ny handicappolitik. 

12) Valg af Ældreråd for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025. 
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7. Høringer marts 2021: 

Afventer referat fra USSÆ`s møde 3.3.2021. 
 

8. Drøftelse af udkast til artikel om mulige/hensigtsmæssige placeringer af et pleje-
/ældrecenter i bymæssig bebyggelse i anledning af overvejelserne om nyt pleje-
/ældrecenter i Hvalsø – hvilke overvejelser kan/bør man gøre sig forud for f.eks. valg af 
placering? 
 

9. Opsamling på høringssvar 2020. Udformning af ny Handicappolitik, jf. punkt 11) på USSÆ`s 
dagsorden 3.3.2021 (oversigt over høringssvar 2020 vedlagt). 
 

10. Ældrerådsvalg 2021 (fast punkt på Ældrerådets dagsorden frem til Ældrerådsvalget 
16.11.2021).   
 

11. Orienteringer:  
I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Deltagelse i Webinar 23.3.2021: En kommende Sundhedsaftale – hvad skal 
den indeholde for bedst at understøtte ældreområdet – gruppetilmelding. 

• Danske Ældreråds Økonomi. 

• Repræsentantskabsmøde 10.5.2021 på Nyborg Strand (kun 1 deltager). 
 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

• Orientering v/PF. 
 

III. Orientering/aftaler i øvrigt: 

• Tilbagemeldinger på Ældrerådets årsberetning 2020. 
 

12. Eventuelt. 
 

13. Punkter til næste møde den 13. april 2021. 

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

Eftersom det var Ældrerådets første virtuelle, visuelle møde, var der lidt startvanskeligheder, og 
det lykkedes ikke at få alle med på skærmen. Herudover var der problemer for en enkelt med ly-
den, men med lidt god vilje fra alle sider lykkedes det at gennemføre mødet. 

Ad dagsordenens pkt. 1: 

Alice Ordrup gav en kort orientering om, hvor vi er i vaccinationsprocessen her i kommunen: 

På plejehjemmene er de fleste beboere vaccineret. Der er dog nogen, der ikke vil, mens andre ikke 
kan, f.eks. pga. sygdom. Dem ”håndholder” man, forstået på den måde, at de bliver samlet op og 
individuelt taget hånd om. 

Hjemmeboende: Kommunen hjælper de få tilbageværende borgere med de tider, der er i det nye 
vaccinationscenter i Hvalsø, som åbner i morgen (10. marts) ved borgmesteren. 
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100 borgere er inviteret til vaccination. De får hjælp af kommunalt ansatte med at booke og tilbud 
om kørsel. 

Ca. 250 frontmedarbejdere er i gang eller færdigvaccineret med enten Astra Zeneca eller (til dem 
over 65) Pfizer/Biontech vaccine. 

Bosteder som Solvang påbegyndte vaccination 1. marts. Hjemløse forventes vaccineret med John-
son and Johnson vaccine, da der kun skal gives 1 stik, hvilket gør det nemmere med denne gruppe 
borgere. Det er dog ikke det store problem, da der kun er 8 hjemløse i Lejre Kommune. 

Quick-tests: Det vides ikke, om Falck skal blive ved – området er nu i udbud. Vaccinationssteder 
meldes ud, når det er fastlagt. 

Om Sundhedsaftalen nævnte Alice Ordrup, at der mødes på kryds og tværs af region og kommu-
ner, og der ”krydses klinger” på kryds og tværs, f.eks. er det nære sundhedsvæsen lig med kom-
munernes ansvar, men det ligger også i regionerne, så derom er der mangeartede og forskellige 
opfattelser. 

Den omsiggribende opgaveglidning fra regionerne til kommunerne indebærer f.eks., at praktise-
rende læger i kommunerne nu skal kunne ordinere ilt til borgere på plejehjemmene. Behandlingen 
med Ilt kræver kompetenceudvikling af personalet. 

Der har været få forløb i forbindelse med assistanceudskrivning, men E-hospital udgør stadig den 
fremtid, vi ser ind i, når det handler om hospitalsindlæggelser (hospital i eget hjem). 

Alice Ordrup sluttede af med at nævne, at man begynder at se på ansøgninger i morgen i forbin-
delse med ansættelse af ny centerchef for CVO. 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

KK vil under pkt. 11 orientere om en henvendelse, hun har fået om udarbejdelse og trykning af en 
brochure om Ældrerådet. Med denne tilføjelse blev dagsordenen godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

Referatet blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

Der vil igen i år ikke blive tæret voldsomt på budgettet i forbindelse med repræsentantskabsmø-
det på Nyborg Strand, da der kun er inviteret 1 fra hvert af de 98 Ældreråd, typisk formanden. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

Der var enighed om, at det nye Lejre.dk fortsat ikke er noget at skrive hjem om: Fejl på fejl eller 
manglende funktion, f.eks. i dag til morgen, hvor Dagsordener og Referater for de politiske udvalg 
ikke kunne tilgås. 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

Ad 2) Der er 19 ventende til plejebolig og 2 til ældrebolig. 

Pkt. 3, 4, 6 og 11) er sendt i høring, herunder til Ældrerådet. 

Ad 5 og 8) Forslag i høringssvar fra Ældrerådet er indarbejdet i det færdige materiale. 

Pkt. 9 + 10) toges til efterretning. 

Ad 12) KK orienterede om hendes og BBC’s møde og samtale med Michael Ralf Larsen og om sam-
taler med andre ældreråd om valgform (fremmødevalg kontra brevstemmevalg).  
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Ældrerådet foreslår  fremmødevalg i år i modsætning til tidligere, da det erfaringsmæssigt fra vo-
res nabokommuner giver en større valgdeltagelse (stemmeprocent) blandt de stemmeberettigede. 

Det kommende valgudvalg vil, foruden medlemmerne af USSÆ, bl.a. inkludere formand og næst-
formand for Ældrerådet. 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

For at lette arbejdet for formand og næstformand foreslog KK, at høringen om ny handicappolitik 
tages af et andet medlem af Ældrerådet. Valget faldt på PF, som skriver høringssvar om ny handi-
cappolitik. BBC besvarer høringen om udbud af madservice til borgere i eget hjem, mens KK tager 
begge høringer om tilsyn, dels på plejecentrene, dels i hjemmeplejen. Høringsfrist: 18. marts. 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

KK og PN har udfærdiget et forslag til en artikel om mulig/hensigtsmæssig placering af et pleje-
/ældrecenter i Hvalsø. Der var delte meninger om, hvor konkret vi som Ældreråd kan gøre en så-
dan artikel, da det ikke er hensigten direkte at stille forslag – det kan vi gøre i interessentgruppen, 
hvor det skal diskuteres.  

BBC agiterer for en form for causerende artikel, som mere går i retning af tanker, man kan gøre sig 
forud for valg af placering af et plejecenter i Hvalsø. Vi har jo eksempler fra både ind- og udland 
på, hvordan man kan gøre det, uden at det nødvendigvis munder ud i konkrete forslag fra vores 
side. 

Der var enighed om, at KK omarbejder artiklen og genudsender den til kommentering i Ældrerå-
det. 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

KK nævnte, at dette punkt med at samle op på høringssvar, eller rettere følge op på høringssvar, 
som vi har afgivet, vil være et fast punkt på dagsordenen fremover. 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

Dette punkt vil ligeledes være at finde som et fast punkt på dagsordenen indtil november, hvor 
valget skal afholdes. Vores mål er stadig at få et fremmødevalg, så vi kan hæve stemmeprocenten 
med mindst 10%, hvilket beviseligt sker ifølge nogle af de Ældreråd, vi samarbejder med (Roskilde, 
Kalundborg, Køge, Odsherred, Holbæk). 

Vi skal forberede os på, at hvis vi får fremmødevalg, skal vi være behjælpelige med at skaffe valg-
tilforordnede. Forhåbentlig vil vi kunne trække på nogle af vore gode samarbejdspartnere i Ældre 
Sagen og pensionistklubberne m.fl. Herudover kan vi måske bidrage økonomisk, fordi vi pga. re-
striktionerne får svært ved at bruge vores budgetterede midler. 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 
i. KK har gruppetilmeldt os. 

ii. Vi støtter en kontingentforhøjelse til Danske Ældreråd. 
iii. KK deltager i Repræsentantskabsmødet på Nyborg Strand den 10.5.2021. 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 
i. PF oplyste, at alt er sat på stand-by. Han vil dog som Regionsældrerådets re-

præsentant i PIU rejse den problemstilling, som er opstået i kølvandet på 
udsmidning af ubrugte Covid-vacciner. Det er man nødt til at forholde sig til i 
en situation med alt for få vaccine portioner. 
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III. Orientering/aftaler i øvrigt: 
i. Vi har ifølge KK modtaget positive tilbagemeldinger alle steder fra på Årsbe-

retning 2020. Den er også sendt til lokalavisen med besked om, at formand 
og næstformand gerne stiller op til et interview om Årsberetningen og sva-
rer på spørgsmål. 

ii. Og så er KK som sagt blevet kontaktet om en brochure om Ældrerådet, som 
hun dog ikke ville forholde sig til på nuværende tidspunkt. Men hun antyde-
de over for kontaktpersonen, at det nye Ældreråd måske kunne være inte-
resseret. 

Ad dagsordenens pkt. 12: 

Der var intet til dette punkt. 

Ad dagsordenens pkt. 13: 

BBC nævnte, at det måske kunne være en ide at bede kommunens mand (Mathias) give os, der 
havde problemer med at få Pc’en til at fungere i Teams, en lektion i, hvad vi skal gøre og være op-
mærksomme på, når vi logger på. Vi har jo alle nye eller nyere PC’er, så fejlen befinder sig for-
mentlig (som næsten altid) mellem tastaturet og stoleryggen! 

 

Referent: BBC 


