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Dagsorden 

 

1. Velkomst ved formanden 

Hans bød velkommen. Der er tre medlemmer til stede, resten deltager hjemmefra via Teams. Jens 

Rikardt Andersen har meldt afbud. 

 

2. Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet den 10. januar 2022.  

Referatet er godkendt. pr. mail. 

 

3. Godkendelse og prioritering af dagsordenen 

Godkendt med den bemærkning fra Hans, at drøftelse af høringssvar kan rykkes frem på 

dagsordenen, inden udvalgsformand Lars Carstensen deltager. 

 

4. Meddelelser fra formanden/medlemmerne 

Hans oplyste, at Seniorrådet skal mødes med Byrådet den 2. marts 2022. Her skal Seniorrådet 

fremlægge rådets synspunkter og prioritering. 

 

Den 10. marts 2022 afholder Sundhedsstyrelsen en sundhedskonference, hvor Sundhedsprofilen 

offentliggøres. Jens spørges, om han ønsker at deltage. 

 

             Judith deltog sidste år i en konference afholdt af Byens ejendom. Den vil hun gerne give en  

             afrapportering om til det nye Seniorråd. Der afholdes en ny konference til april om seniorboliger.  

             Den vil hun gerne deltage i. Judith deltager. 

  

              Der har været møde i Syrenhaven, Lillevang, med henblik på et pårørenderåd. Den 15. februar 2022     

              er der indkaldt til møde, hvor repræsentanter til pårørenderådet vælges. Seniorrådet bør   

              repræsenteres bredt i pårørenderåd, dvs. at der sidder en repræsentant fra Seniorrådet i hvert  

              pårørenderåd, flest muligt af seniorrådets medlemmer bør have sæde i et pårørenderåd så flest  

              muligt får indblik i plejehjemsforholdene. Hans sidder i pårørenderådet i Kornelhaven. Judith  

Referat  

Forum: Seniorrådet 

Tid: Mandag den 7. februar 2022 kl. 9.30 – 12.30 

 

Sted:  Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2 

 

 

Deltagere:  

 

 

Judith Skriver, Marianne Kirchhoff, Solveig Bisgaard, Inge 

Storm, Helge Larsen, Birte Jakobsen, Hans Holm, Arne Rask 

 

Afbud:  Jens Rikardt Andersen 
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             vælges som repræsentant til Syrenhaven. 

  

5. Dialog med formand for Ældre og Sundhed, Lars Carstensen kl. 10.00 (ca. 40 min.) 

Hans bød velkommen til Lars, Tine og Annelia. De er indbudt til at fortælle lidt om deres arbejde, og 

hvordan de ser samarbejdet og dialogen med Seniorrådet. Seniorrådet peger på de forhold, som de 

ser som de største udfordringer på ældreområdet. 

 

Lars takkede for invitationen. Ældreområdet er et nyt område for ham, og han ser frem til at høre, 

hvad de største og vigtigste opgaver er for Seniorrådet. 

 

Lars ser Ældre og Sundhed (udvalget) som bestyrelsen i en stor virksomhed, der servicerer og giver 

ydelser til borgerne. Vi kan udfordre måden, vi gør tingene på. 

 

Vi har en dygtig organisation. Han ser sig selv som bestyrelsesformand, og sender spørgsmål videre 

til forvaltningen. Han undersøger ikke selv. Ældre- og Sundhedsudvalget har nogle holdninger, men 

de vil ikke styre enkeltsager. Det er vigtigt med dialogen med Seniorrådet, som er valgt af borgerne. 

 

Lars vil sætte et politisk perspektiv på tingene. Lars’ principper er en tryg ældrepleje – man skal 

have de ydelser, man har brug for. Der skal være gode trafikforhold og de boliger, man ønsker. 

 

Ressourcer. Hvor meget skal der bruges på hvad? Vi har en meget stor offentlig sektor. Det 

diskuteres, at vi mangler hænder. Det er en gordisk knude. Vi skal gøre op med pseudoarbejde – 

overdrevet registrering og rapportering. Der skal være fleksibel arbejdstid. Vi skal invitere borgere 

fra andre lande ind i stillinger hos os. Sætte medarbejderne fri, udvikle arbejdspladsen og gøre den 

mere interessant. Rammerne for ledelsen er snævre, der er grænser for, hvad man kan.  

 

Mette Frederiksen talte i sin nytårstale om at sætte velfærdsområderne fri. Forhåbentlig kommer der 

til at ske noget, også i forhold til en sundhedsreform. Der skal ses på opgavefordelingen mellem 

region og kommuner. Der er sket en opgaveglidning til kommunerne. Lars håber, at 

sundhedsreformen kan skabe klare rammer, hvem har ansvaret for hvad. Han håber, at Seniorrådet 

vil være med til at se på det. Frisætning fra lovgivningen giver mulighed for nye rammer. 

 

Lars afsluttede sit oplæg med at sige, at Seniorrådet altid kan kontakte ham, blot ikke med detail 

sager. 

 

Judith sagde, at det var dejligt at høre Lars’ tanker om frit valg og friplejehjem og målet om at gøre 

arbejdspladsen mere attraktiv. Sjovt at sætte billedet op med en virksomhed, hvor du er 

bestyrelsesformand. Økonomien er en forudsætning. Hun ønsker, at han bliver ambitiøs. 

 

Inge sagde, at plejehjemmene er velfungerende. Hun kunne godt tænke sig, at der blev kørt et 

pilotprojekt et sted, hvor de dygtige blev sat fri. Medarbejderne taler ofte dårligt dansk. Måske skal 

vi have mere mundtlighed ift. dem. 
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Birte mente ikke, at vi skal vente på regeringsudspillet. Der mangler så mange ting på 

plejehjemmene. Man kan påbegynde processen inden for egne rækker. 

 

Inge sagde, at Furesø har nogle tanker om, at økologi er godt. De har små budgetter. Vi burde skrotte 

alt med økologi.  

 

Judith sagde, at alle gode viljer hjælper, men ikke uden økonomi. Lad os nu få demografireguleret 

hele ældreområdet. Det skal prioriteres, at budgetterne ikke udhules. 

 

Hans sagde, at der har været besparelser siden kommunesammenlægningen i 2007. Det er meget 

demotiverende for medarbejderne. Man bruger en grønthøster, og så deler man lidt ud bagefter. Sund 

aldring findes ikke, det udskyder bare perioden, hvor man får behov for hjælp, men den bliver ikke 

kortere. Midlerne er smurt tyndere og tyndere ud. Medarbejderne bliver skældt ud, fordi der ikke er 

tid nok. Vi skal have decentral ledelse. Det vil vi gerne have en ærlig snak om. 

 

Birte enig i, at midlerne smøres tyndt ud. Hvert plejehjem får ens midler pr. plads. Man bør se på 

visiteringen. Tunge, plejekrævende borgere skal have ekstra midler. Der er også borgere med 

psykiske udfordringer, der kræver ekstra. Ofte må man så spare på andre ting i plejen. Man skal se 

på plejetyngden. 

 

Inge oplyste, at i en kommune havde man fået gymnasieelever til at hjælpe på plejehjemmene med 

ufaglært arbejde. Det kan man tænke ind. 

 

Arne sagde, at det er dejligt at høre, at Lars ser sig som bestyrelsesformand. Kunderne/borgerne er 

de vigtige. Man bør se på kvalitetsstandarderne. Hvad har borgerne krav på/ret til. 

 

Hans sagde, at man bør se på organiseringen, brug af velfærdsteknologi, personalepleje og respekt 

for medarbejderne. Ikke alt behøver at koste penge. Prøve at gøre Furesø mere attraktiv, evt. tilbyde 

fysioterapi. Det må være de ældstes tur til et løft. 

 

Lars sagde, at han er enig med Judith i, at vi skal se på, hvilke ydelser, kommunen leverer. Vi skal 

gøre det mindre sprogligt, og vi skal se på, hvad der ikke er faglært arbejde, som andre kan udføre. 

 

Birte sagde, at vi også skal have fokus på anvendelse af velfærdsteknologi, og budget efter 

plejetyngde. 

 

Hans sagde, at prioritering er vigtigt. God ledelse og personalepleje er vigtig. Vi skal finde 

langtidsholdbare løsninger. 

 

Lars oplyste, at ældre- og sundhedsområdet skal spare 5 mio. kr. i hvert af de næste 4 år. Vi skal se 

på, om noget kan fjernes/ har haft sin tid. Der skal ses på knopskydningsoprydning. 

 

Hans sluttede med at sige, at der skal holdes øje med samarbejdet med regionen om det nære 

sundhedsvæsen. Sygehusdirektørerne bør ikke styre det. 
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6. Præsentation af hvordan forvaltning, udvalg og byråd arbejder og samarbejder samt 

Seniorrådets rolle i samarbejdet v/velfærdsdirektør Tine Gram (ca. 40 min.) 

 

Tine introducerede kommunens 2030 mål, der er udarbejdet i 2020. Målene afspejler hvilke 

pejlinger, vi skal have på lidt længere sigt. Ved nogle mål er der succeskriterier, der er 

kvantitative, andre er kvalitative.  

 

Mål 2 – Færre livsstilssygdomme. Her er der sat kvantitative mål for reduktionerne. Fokus 

er på rygning, alkohol og overvægt. Sundhedsprofilen udkommer med data her i 2022. 

 

Mål 3  

 Flere senioregnede boliger 

 Tryg og omsorgsfuld ældrepleje 

 Stærke fællesskaber og færre ensomme ældre. 

 

Sidste år blev der udarbejdet en handleplan for plejehjemspladser og øvrige boliger til seniorer. Her 

er bl.a. beskrevet tryghedsboliger, som er en boligform, vi ikke har i Furesø. Ift. plejeboliger er vi i 

gang med udbygningen af Lillevang, der dækker behovet de næste 5 år. 

 

Forvaltningen er begyndt at invitere borgere ind og høre om deres oplevelser på ældreområdet. På 

den måde får vi andre borgere i tale, end dem, vi plejer og får borgerfeedback, som vi kan tage 

læring af. 

 

Ved de forebyggende hjemmebesøg er der fokus på, om borgeren sidder meget alene. Her giver man 

dem et blidt skub – fortæller om mulighederne for aktiviteter og samvær på fx aktivitetscentrene. 

 

Voksenhandicap er udskilt til et nyt udvalg sammen med psykiatri og det specialiserede 

børneområde. Tine Gram præsenterede forvaltningen og samarbejdet med interessenter. Seniorrådet 

er inviteret med til Byrådsmødet i marts 2022. 

 

Inge spurgte, hvorfor vi skal betale for rygestop. Det er svært at få unge til at tabe sig. 

Tine svarede, at vi ser på, hvordan vi kan få mere bevægelse ind i de kommunale tilbud - dagtilbud 

og skole. 

 

Fælles fokusområde i 2022: 

• Flere ældre frem mod 2030 (demografisk træk) 

• Fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere (uddannelsesstrategi, 

kompetencestrategi, rekrutteringsstrategi) 

• Ny ældrelov på vej – giver nye muligheder for mere sammenhængende forløb, tilsyns- 

og dokumentationskrav? 

• Det nære sundhedsvæsen – ny reform på vej 

• Velfærdsteknologi – en del af løsningen 
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 Stærke fællesskaber og partnerskaber via interesseorganisationer og civilsamfund 

(frivillige, pårørende mfl.), foreninger mv 

I budgetaftalen er det besluttet, at der skal ses på en ny demografimodel. Der skal ses på en 

plejehjemsmodel. 

 

Hans sagde, at der er kommet flere demente. Judith glæder sig over, at et 2030 målene er, at 

vores ældrepleje hører til landets bedste Tine svarede, at vi er en veldrevet kommune 

 

Tine svarede, at vi er en veldrevet kommune, men vi ser mere komplekse problemstillinger, 

så vi står i en situation, hvor vi skal gøre noget. 

Vi skal spare 25 mio. kr. i kommunen i hvert af den næste 4 år. 

Vi skal have fokus på kerneopgaven. Velfærdsteknologi som supplement. 

 

Birte pegede på en uddannelsesstrategi. Hun har efterspurgt faglighed både hos 

medarbejderne og lederne. Vi skal fastholde fokus på kerneydelsen. 

 

Inge pegede på Japan, hvor de bruger skylletoiletter. Annelia oplyste, at det har vi forsøgt i 

Furesø, men meget få af beboerne kan anvende dem. Inge foreslog, at Furesø prøvede at 

rekruttere nogle af de mange podere, der bliver ledige. Tine svarede, at vi er ved at få 

afklaret, om vi skal betale lønnen. 

  

 

7. Præsentation af og orientering om Center for sundhed og Seniorliv og ældreområdet. 

Hvordan centeret arbejder og hvilke opgaver, problemer og udfordringer, der fylder mest nu 

og i den fremtid vi ser ind i v/centerchef Annelia Jensen (ca. 40 min.) 

 

Annelia præsenterede organiseringen i Center for Sundhed og Seniorliv. Der var 499 årsværk i 2021, 

eksklusiv de selvejende institutioner. Centret kører med områdeledelse. Der foregår meget 

tværgående samarbejde i centret omkring borgeren. Vi har mange elever, det er vi glade for. Det 

kræver noget af personalet at have elever. 

 

Både i hjemmeplejen og på Rehabiliteringscentret har man fokus på at opfordre borgerne til at 

komme i aktivitetscentrene. Annelia vil gerne arbejde på, at Visitationen kommer mere ud til fx 

hjemmeplejen. Vi har to sygeplejeklinikker, et Udrednings- og rehabiliteringsteam og Team 

hjemmetræning. SHS-teamet, der er et akutsygeplejeteam, som vi har sammen med nogle andre 

kommuner, arbejder ikke om natten. Det ønsker de andre kommuner ikke. 

 

Administrationen tæller centerchef, områdeledere, uddannelseskonsulenter, udviklingssygeplejerske, 

hygiejnesygeplejerske, demenskonsulent, udviklingskonsulenter og en jurist m.fl. De samarbejder 

alle med enhederne. 

 

Vi får en ny privat leverandør af hjemmehjælp – Omsorg Sjælland – pr. 1. marts 2022. 
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Hans nævnte, at vi har en læge på Rehabiliteringscentret. Der er der ikke mange andre kommuner, 

der har. 

 

Annelia gennemgik eksempler på borgerrejser. Det er vigtigt, at alle instanser taler sammen. Man er 

begyndt på borgerfeedback, som Tine også nævnte, i Visitationen. 

Centret har et specielt samarbejde med DH-Furesø. Hvordan oplever borgeren det med kommunen, 

når man gerne vil være herre i eget hus. 

 

Ift. demens har vi ressourcepersoner på hvert plejehjem samt demenskonsulenten. Der er også en 

demensvejleder i hjemmeplejen. Samarbejde med borger og pårørende 

 

Der er etableret en enhed på Lillevang for kognitivt friske borgere. 

 

Solbjerghaven har fået 1 mi. Kr.  mere til at kunne tage borgere, der er meget udfordret i deres 

demens. 

 

Centrets arbejdsgrundlag er serviceloven og sundhedsloven. Annelia håber meget, at det bliver til én 

lovgivning. Proces med afbureaukratisering. Der er hængt plakater op på alle enheder, hvor 

medarbejdere og ledere kan skrive op, hvad de synes er bøvlet. Så vi er i gang med en brainstorm. 

 

Inge sagde, at da hendes mor blev visiteret til plejehjem, kom der kun 1 ud. Nu kommer der et helt 

team. Annelia sagde, at det kun er, hvis der er behov for et tværfagligt blik, ellers er det kun 1. 

 

 

8. Høring af Furesø Seniorråd vedr. udbud af urologiprodukter. 

Udbuddet omfatter levering af urologiprodukter og tilknyttede serviceydelser bevilget efter 

servicelovens § 112, samt i mindre omfang køb til kommunernes egne depoter, som anvendes af 

sygeplejersker, og plejecentre og lignende til behandling af borgere efter sundhedsloven. 

 

Notat vedr. udbuddet samt bilag vedlægges dagsordenen. 

 

Hans sagde, at det er ærgerligt, at Furesø Kommune og indkøbsfællesskabet ikke inddrager 

brugerne. Ved udbud af sådanne personlige hjælpemidler skal brugerne spørges. Der skal være et 

brugerpanel. 

 

Solveig sagde, at de går efter de billigste priser, ikke brugernes komfort. Der bør være et brugerpanel 

ved hjælpemidler. 

 

Hans skriver høringssvar. 
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9. Høringssvar 

Lokalplan for bebyggelse på Farum Bytorv 

Der er fremsat ønske om, at vi skal indsende et høringssvar vedr. de få planlagte parkeringspladser 

(1 pr. bolig).  Forvaltningen har inviteret til kombineret fysisk og digitalt borgermøde den 3. februar 

om forslaget. 

 

Inge deltog i høringsmødet. Bygherren udeblev, så der var mange spørgsmål, der ikke kunne 

besvares. Inge foreslog på den baggrund et nyt møde. 

Inge sagde, at det var blevet nævnt på mødet, at der skal være handicapparkering tæt på elevatorer. 

Lige nu er Strædet planlagt til både cykler og gående. Inge mente, det var for smalt, der er ikke afsat 

plads til en cykelsti. Det mest fatale er, at Strædet skal laves om til sivegade.  

Der er disponeret med 1 parkeringsplads pr. bolig. Der bør være 1,5 plads pr. bolig.  

 

Solveig skriver et høringssvar. Fristen er den 21. februar 2022. 

 

 

10.  Synlighed 

 Dagens møde giver ikke anledning til at gå til pressen. Punktet tages på igen til næste møde. 

 

 

11.  Drøftelse af hvad Seniorrådet ønsker at fremføre og bidrage med til mødet med    

 Byrådet den 2. marts 2022 

 

              Drøftet. Judith og Hans forbereder et oplæg til dialogmødet, også med udgangspunkt i referatet fra i  

              dag. 

 

 

12. Seniorrådets økonomi  

Seniorrådet har ca. 120.000 kr. i 2022. 

 

 

13. Eventuelt  

 


