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Referat af Ældrerådsmøde 

Dato og tid: Onsdag den 16. juni 2021, kl. 8 -13, Kanalstræde 2, lokale 0.21 

Deltagere: Johnny Petersen, John Olsen, Gitte Nikolaisen, Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Elsebeth Ensted  

Afbud: Steen-Kristian Eriksen, Jørgen Steen og Lizzie Munch. 

Gæster: 

Helle Heinemann kl. 8.00 - 9.15 

Christina Hvalsø kl. 9.30 - 10.30 

Charlotte Larsen kl. 11.00 - 12.00 

Referent: Rikke Skafte 

 

1. Drøftelse vedr. Strategi for 
velfærdsteknologi i Holbæk 
Kommune  
 
 
 
Helle Heinemann deltager under 
punktet.  
 
Bilag:  
- Strategi for velfærdsteknologi PP  
- Holbæk Kommunes Strategi for 
velfærdsteknologi 2013 

Emner der blev drøftet under punktet 
 

- Husk borgerperspektivet som baggrund. Hvordan sikrer vi, at borgeren er med og 
committer sig til strategien. Ikke kun det professionelle perspektiv. 

 
- Robotstøvsugere. Ældre har ofte mange møbler, er det ikke en udfordring i 

borgers eget hjem. Og hvad med faldulykker. 
 

- Omstilling til det nære sundhedsvæsen skal medtænkes i strategien. (Før i tiden 
sagde man ”hun var i trygge hænder på sygehuset”. Når borger ikke er så meget 
på sygehus, kan vi så med velfærdsteknologi understøtte tryghed. 
 

- Vær opmærksom på at velfærdteknologi kræver investering. 
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- Vær obs på registrering med omtanke. For demente mennesker kan det være ok, 
men andre borgere kan føle det ubehageligt.  
 

- Skærmbesøg fra kommunen og regionen bør koordineres. Ellers bliver det meget 
besværligt for borger. Det skal være borgers eget valg. Vigtigt at have borger 
med i beslutningen om skærmbesøg eller ej. Fare for ensomhed hos nogle. 
Individuelle løsninger nødvendige. 
 

- Indkøb af udstyr skal sammenholdes med, hvad det koster ikke at benytte 
teknologien. 
 

- Evaluere hyppigt, fordi udviklingen går så hurtigt.  
 

- Tilgangen til brug af velfærdsteknologi er afgørende: Hvorfor, hvad gør det godt 
for. De etiske overvejelser. 
 

- Det er tryghed, som er vigtigt ift. strategien. Teknologi skal afvikle/mindske folks 
handicap, gøre hverdagen nemmere, aflaste medarbejder, være smarte på 
sundhedsdata.  
 

- Jo mere teknologi jo mere behov for personlige besøg for at undgå ensomhed.  
 

- Når velfærdsteknologi bliver præsenteret som effektiviseringer ses det som 
besparelse. Hvis det i stedet blev præsenteret som et valg, vil det gå bedre.  
 

- Velfærdsteknologi skal understøtte kommunens andre strategier og politikker. 
 

Helle Heinemann har noteret detaljeret fra punktet. 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat af møde 
den 19. maj 2021 

Godkendt. 
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4. Dialog om - og planlægning af 
ældrerådsvalg 
 
Christina Hvalsø deltager under 
punktet. 

 

Emner der blev talt om: 
- Valget afholdes samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget. Der er også 

mulighed for brevstemmer og minivalg på plejecentrene.  
 

- Administrationen står for bestilling af materialer, annoncer. Ældrerådet står for 
informationsarbejdet, hvem der stiller op og for valgstyrere og tilforordnede.  
 

- Ældrerådets valggruppe som planlægger Ældrerådsvalget er: Jørgen, Gitte og 
John sammen med Christina Hvalsøe 
 

- Opstilling på stemmeseddel: Ældrerådet besluttede, at listen opstilles efter 
lodtrækning. 
 

- Informationsmøder på de aktive centre: Valggruppen melder datoer og tider ind 
til Christina senest den 6/8. på mail.  
 

- Valggruppen laver orientering på de aktive centre ud fra fællesskabelon. 
 

- Ældrerådsmedlemmerne er valgstyrere og skal selv finde valgstyrere og 
tilforordnede. På næste møde i Ældrerådet melder medlemmerne fra ældrerådet 
ind, hvilke valgstyrere de har fundet.  
 

- Valg til ældrerådet genoptages på næste møde i Ældrerådet. 
 
Christina Hvalsø har noteret detaljeret fra punktet. 

5. Evaluering af perioden 2018 – 
2021 
 
Christina Hvalsø deltager under 
punktet. 

Emner som der blev talt om: 
- Det nære sundhedsvæsen (nye sundhedsklynger) 
- Forebyggelse  
- Det nye plejecenter 
- Uddeling af puljemidler  
- Høringssvar  
- Velfærdsteknologi  
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- Rekruttering  
- Udvikling på frivillighedsområdet 
- Ældrerådet vil gerne mere ud på plejecentre 
- Holde øje med demografi og økonomi 
- Samarbejde med brugerråd – gerne fællesmøder mellem brugerråd og ældreråd. 
- Synlighed  
- Godt med undergrupper i Ældrerådet (Evt. blande nye og gamle medlemmer).  
- Behov for fælles introduktion til at være nyt Ældreråd. Danske Ældreråd holder 

disse introduktionskurser.  
 
Christina Hvalsø sender udfyldt evalueringsskema til Ældrerådet. 
 

6. Gensidig orientering fra 
medlemmerne og 
arbejdsgrupperne. 
 

Johnny: 
- Brugen af Aktive centre til lokaler til privatfester. Ældrerådet tager 

administrationens skrivelse til Frank Kaster efterretning. 
- 75-års fødselsdagen holdes på samme måde. Ældrerådet får 5 min. taletid til hver 

fødselsdag og oplæg skal gerne være det samme hvert sted. 
- Johnny deltager i møde med Astrid Krag om puljeprojektet ”Nærhed og omsorg”. 
- Johnny er blevet interviewet af seniororganisationen Faglige Seniorer. 
- Mødet om ensomhed i Ældresagen er blevet udsat pga. for få foreningsdeltagere. 

 
Gitte:  

- Orientering om Madpanelets arbejde.  
 
Elsebeth:  

- Orientering om Huskeugen (demensugen). Elsebeth deltager i ”huskeuge-
gruppen”. 

- Orientering om møde i Regionsældrerådet.  
 
Axel:  

- Efterspurgte en kort status på Ældrerådets arbejde.  
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John:  
- Hjemmeside-projektet forventes at være klar inden sommer.  
- Forslag om at nedsætte en projektgruppe til at forbehandle ansøgninger og 

fremlægge prioriteringsforslag på møderne.  
- Ældrerådsmedlemmernes rolle i brugerrådene. 
- Henvendelse fra Ekstrabladet. 

Åge:  
- Orientering om Valdemarsdag i Lersøcenteret og at det er svært at få folk til at 

komme igen pga. Corona. 
 
Gitte:  

- Deltagelse i Brugerrådsmøde på Orø. 
- Møde i Integrationsudvalget. Gode orienteringer men mangler kendskab til hvad 

der sker i området.   
 

7. Orientering fra Charlotte Larsen 
 
Charlotte Larsen deltager under 
punktet. 

Dialogmøde med rådene om målgrupper for det nye plejecenter 
Invitation til dialogmøde med repræsentanter fra Ældrerådet den 22/6-2021. Johnny og 
John deltager.  
 
Status på akutpladser 
Vi har 25 midlertidige døgnpladser på Stenhusbakken, og Holbæk Kommune har ikke 
akutpladser. Prioritering af akutpladser afventer sundhedsreformen.  
 
Besøg på plejecentre 
Charlotte anbefaler på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at Ældrerådet kan 
begynde at planlægge møder på plejecentre m.v. fra oktober, hvor de fleste er 
vaccinerede. 
 
Økonomiaftale mellem KL og regeringen 
Der er kun givet økonomi til demografitilvæksten på børne- og ældreområdet. Holbæk 
Kommune kender ikke beløbet endnu. 
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Rekruttering til ældreplejen 
Der samarbejdes med Jobcenteret om en SOSU-indsats for ledige. Ledige får tilbudt 
kursus, praktik og vikariat over sommer. Efterfølgende kan der aftales en voksen-elev-
plads på SOSU-skolen. 
 
Møde med ministeren om projekt nærhed og omsorg den 18/6. Johnny, Charlotte og 
projektleder deltager.  
Projekt Nærhed og omsorg er støttet af Sundhedsstyrelsen. Projektet handler om E-
tavler/overblikstavler på plejecentrene. E-tavlerne ”taler sammen med” vores 
omsorgssystem Nexus – og formålet er at frigive tid fra administrative opgaver til 
omsorg og nærvær. 
 
Orientering om Covid-19  
Bl.a. opdaterede regler på plejecentre om bl.a. mundbind. 
 
Sygeplejeske-strejke 
Vil træde i kraft lørdag den 19. juni. Aften- og nattevagt er ikke omfattet af konflikten. 
Opgaver mellem 7-15 er indbefattet af strejken. Nødberedskab må kun løse bestemte 
helbredstruende opgaver.  
 

8. Tilbagemelding / Status på 
Ældrerådets puljemidler 2021 
 
Ældrerådet har givet ansøgere til 
bevillinger fra Ældrerådets puljemidler 
2020 besked om at fremsende 
dokumentation for brug af de 
bevilgede puljemidler senest den 1. 
juni 2021. Efter 1. juni 2021 er det ikke 
længere muligt at anvende de 
bevilligede midler fra Ældrerådets 
puljemidler 2020. 
 
Forslag om disponering af puljemidler 

Ældrerådet besluttede at udsætte behandlingen af forslag fra henholdsvis Elsebeth 
Ensted og Steen-Kristian Eriksen om disponering af puljemidler til møde i Ældrerådet den 
11. august 2021. 
 
Ældrerådet beder administrationen om at undersøge de juridiske aspekter af Steen-
Kristian Eriksens forslag til brug på mødet den 11. august. Endvidere at opdatere 
økonomioversigter til brug for mødet. 
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fra Elsebeth Ensted fremlægges på 
mødet, og forslag fra Steen-Kristian 
Eriksen er sendt til Ældrerådet. 
 
 
Bilag:  
Økonomisk oversigt puljemidler 2020 
Økonomisk oversigt puljemidler 2021 

 
 

9. Beslutning om anvendelse af 
Ældrerådets puljemidler 2021 
 
 
9b. Der er kommet to ansøgninger fra 
Brugerrådet Rosenvænget.  
 
Bilag:  

- Ansøgning fra Brugerrådet 
Rosenvænget 01.06.21 

- Ansøgning fra Brugerrådet 
Rosenvænget 09.06.21 

 

De to ansøgninger fra Brugerrådet Rosenvænget blev ikke imødekommet, da formålene 
ikke falder ind under Ældrerådets retningslinjer. Ældrerådet bemærker, at formålene 
falder ind under det årlige tilskud, som de får fra Ældrerådet.  
  

10. Evt. 
 

Forplejning til Ældrerådsmøderne blev drøftet. 

 


