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Referat 

 

1. Velkomst ved formanden 

Hans bød velkommen. 

 

2. Godkendelse og prioritering af dagsordenen 

Hans oplyste, at han har modtaget et spørgeskema fra Danske  

Ældreråd, som sættes på som punkt 9. 

 

3. Meddelelser fra Formanden, næstformanden/medlemmerne 

Judith fortalte, at der har været møde i NØ-samarbejdet, hvor man 

drøftede, om man fik noget ud af Regionsældrerådet. Der er hø-

ringsret, men den bliver næsten aldrig brugt. Der var enighed om 

at der skulle være mere substans i Regionsældrerådet. nu er der 

taget et første skridt. 

 

Hans og Inge har været til Regionsældrerådsmøde. Her mødtes 

Regionsældrerådet bl.a. med regionsformanden, og her blev der 

heller ikke inviteret til, at man skulle have indflydelse. 

 

Judith fortalte, at der havde været møde i arbejdsgruppen med for-

valtningen vedr. forebyggelse Forvaltningen havde givet en status. 

Der er en del initiativer, som ikke er kommet videre. De havde bedt 

om at få en oversigt over initiativerne, Ift. at følge op på RSS-te-

sten, følges der op på den i et team i hjemmeplejen. De har meget 

at se til i hjemmeplejen lige nu med den omorganisering, der fore-

går. 

 

Hans oplyste, at han har skrevet til borgmesteren med en invita-

tion til at komme på et seniorrådsmøde og orientere om arbejdet i 

de nye sundhedsklynger og det nære sundhedsvæsen. Ole Bondo 

har skrevet tilbage, at han gerne vil mødes med formanden og for-

manden for Handicaprådetog fortælle om arbejdet. Både formand 
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og næstformand møder op til mødet. Hans skrev endvidere tilbage 

til Ole Bondo, at hele Seniorrådet stadig ønsker at mødes med 

borgmesteren. 

 

4. Kommissorium for arbejdsgruppen om plejehjemskapacitet  

Seniorrådet bedes drøfte og godkende kommissoriet.  

Kommissoriet eftersendes. Arbejdsgruppen består af Jens, Mari-

anne og Birte. 

 

Arne sagde, at demografi spiller ind. Så er der borgernes ønske 

om at blive i eget hjem. Visitationsdelen – fastholder kommunen 

borgerne i eget hjem. Endelig er der faktoren med borgere, der 

vælger andre kommuner. 

 

Jens sagde, at plejetyngden plejer at være med. 

 

Arne sagde, at man bør se på typen af plejehjemspladser. Hvor 

mange pladser til borgere med demens og hvor mange til kognitivt 

friske borgere. 

 

Birte sagde, at der arbejdes på at lave en afdeling for kognitivt fri-

ske borgere. Men det er svært, man skal vente på ledige boliger.  

Man kan heller ikke afvise borgere med demens, hvis de har be-

hov for en plads. 

 

Solveig var enig i, at man ikke kan tvinge beboere til at flytte bolig. 

 

Jens nævnte beboere der går fra plejehjemmet – og vandrer rundt. 

Man kan indsætte mekaniske hindringer. 

 

Judith synes ift. kommissoriet, at man skal mere end at dykke ned 

i tal og statistikker. Judith foreslog derfor, at kommissoriet sendes 

retur til arbejdsgruppen med tak, og med at Seniorrådet gerne vil 

have det uddybet/have flere dimensioner med, fx plejetyngde, æn-

dret visitation, flugtmekanismer mv. 

 

Der var en drøftelse af overvågning. Der var enighed om, at kom-

missoriet ikke skal gå ned i detaljer. Jens sagde, at arbejdsgrup-

pen afdækker, hvordan virkeligheden ser ud og præsenterer det 

for Seniorrådet. Hans opsummerede drøftelsen, og der er enighed 

om, at arbejdsgruppen i første omgang skal koncentrere sig om  

en analyse af behovet for plejehjemspladser. Herefter tager Seni-

orrådet en drøftelse af, hvad rådet så skal tage fat i. Arbejdsgrup-

pen præsenterer Seniorrådet for et beslutningsgrundlag. 
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Karina fremsender ventelistestatistik for plejeboliger pr. 1. decem-

ber 2022. 

 

5. Drøftelse af bestyrelser på plejehjem 

Seniorrådet bedes drøfte bestyrelser på plejehjem og tage stilling 

til, hvad vi vil arbejde for og hvordan. Bilag fra Hans medsendes til 

inspiration. 

 

Hans indledte med at fortælle, at det foregående Seniorråd fik ind-

ført, at der skal etableres pårørenderåd på de kommunale pleje-

hjem. P.t. er der kun oprettet ét, der halter. Der er udfordringer 

med kontinuitet i forbindelse med, at beboerne dør, og de pårø-

rende stopper i pårørenderådet. Skal vi holde fast i pårørenderåd, 

eller skal de erstattes af noget andet.  

 

Judith sagde, at der er mange grunde til, at pårørenderåd ikke er 

blevet til noget. Der skal være lokal frihed på plejehjemmene. 

Kommunen skal slippe ansvaret og magten. 

 

Der var en drøftelse af bestyrelser på plejehjem, herunder hvilke 

funktioner en bestyrelse skal varetage og have ansvaret for og de 

kompetencer, en bestyrelse skal besidde. Hans afrundede og 

sagde, at nogle af politikerne har vist interesse for bestyrelser på 

plejehjem. Det store spørgsmål er, hvilke ledelseskompetencer, 

bestyrelsen skal have. Den (dens medlemmer) skal have kompe-

tencer til at kunne drive institutionen, og den skal have budgetan-

svar og ansættelseskompetence. Lederen refererer til bestyrelsen.  

Man kan godt lave kommunale plejehjem om til selvejende pleje-

hjem. Så kan de blive forskellige, men det er de allerede i dag. 

 

Det blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jens, Solveig og 

Inge, der skal udarbejde et kort oplæg vedr. en plejehjemsbesty-

relses funktioner og kompetencer til næste møde.  

 

6. Invitation til at smage maden fra Lillevangs Køkken 

Køkkenet fra Lillevang har inviteret til, at nogle medlemmer af Se-

niorrådet kan deltage i middagsmaden og spise sammen med be-

boerne i et af husene. Hans, Judith og evt. Arne deltager i en 

spisning i december eller start januar måned. Karina fremsender 

menuplan. 
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7. Seniorrådets økonomi  

v/Birte  

Udsat. 

 

8. Høringssvar 

Der afgives ikke høringssvar. 

 

9. Spørgeskema fra Danske Ældreråd 

Hans gennemgik spørgeskemaet, som blev udfyldt. 

 

10. Kommende punkter  

 

• Dialogmøde om borgerinddragelse/brugerundersøgelse 

(dec.) 

• Dialogmøde om bestyrelser på plejehjem (jan.) 

• Kommissorium for arbejdsgruppen om plejehjemskapacitet 

• Oplæg fra arbejdsgruppen om bestyrelser på plejehjem 

 

11. Synlighed 

Udsat. 

 

12. Lukket punkt 

Udsat. 

 

13. Centerchef Annelia Jensen deltager fra kl. 11.30 og orienterer 

om plejehjemsharmoniseringen og aktuelle sager 

Annelia gennemgik plejehjemsharmoniseringen. I budgetvedtagel-

sen for 2023- 2026 er det besluttet, at der skal spares 6 mio. kr. i 

2024 og 9 mio. kr. i 2025 ved at lukke plejeboliger, da den seneste 

plejeboligprognose viste, at Furesø har for mange pladser ift. den 

politisk vedtagne kapacitet. Plejeboligprognosen skal genbereg-

nes, inden der skal tages politisk beslutning om, hvor der skal luk-

kes plejeboligpladser. Korrektion ift. mødet: Plejeboligprognosen 

er udarbejdet af firmaet Index100. Der er ved genberegningen i 

2021 taget udgangspunkt i en venteliste på 30 borgere. 

Solveig spurgte, hvordan prognosen passer til virkeligheden. An-

nelia svarede at den bliver genberegnet hvert 2.-3. år. Seniorrådet 

kan få den præsenteret, når den er blevet genberegnet i 2023. 

Inge bemærkede, at det er mærkeligt, at man bygger flere plejebo-

ligpladser, når man så vil lukke pladser. 

Jens sagde, at der bruges mange rehabiliteringspladser til de bor-

gere, der venter på en plejebolig. 
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Annelia svarede, at der p.t. lukkes sengepladser på hospitalerne, 

så vi må samarbejde om, hvad der kan gøres. Det må man tale 

om i Sundhedsklyngen. 

Solveig spurgte, om man kan forebygge, at borgeren er meget ud-

adreagerende. Annelia svarede, at man er nødt til at starte med 

fast vagt, for at skærme beboeren og af hensyn til de øvrige bebo-

ere. Så får vi VISO/Rejseholdet ud for at lave en plan for borgeren. 

Både på plejehjemmene og på Rehabiliteringscentret får man ek-

spertise og kompetencer ude fra til at hjælpe. Vi benytter også ge-

rontopsykiatrisk team, der kan hjælpe, hvis egen læge ikke har 

kompetencerne. 

Vi kigger også på, hvordan vi kan organisere os anderledes. 

Hans sagde, at Furesø har en af de dårligste normeringer på ple-

jehjem. Annelia svarede, at vi er nødt til at have fokus på kerneop-

gaven, pleje og omsorg, da beboerne er blevet og bliver fortsat 

mere plejekrævende. Det betyder, at tiden til aktiviteter reduceres. 

På seneste udvalgsmøde fremlagde forvaltningen en model for 

borgerinddragelse, ligesom Værdighedspolitikken blev godkendt 

samt de 3 områder, der skal være omdrejningspunktet for borger-

inddragelse i 2023. 

Forvaltningen vil gerne samarbejde med Seniorrådet om borger-

inddragelse og brugerundersøgelser. Annelia foreslog, at forvalt-

ningen laver et oplæg til borgerinddragelse/brugerundersøgelse, 

og så holdes der et dialogmøde mellem Seniorrådet og forvaltnin-

gen, hvor Seniorrådet deltager og inddrages. 

Forvaltningen er i gang med at lave et oplæg omkring bestyrelser 

på plejehjem, som den også gerne vil drøfte med Seniorrådet. 

Der var enighed om at afholde et møde i december om til borger-

inddragelse/brugerundersøgelse, og et møde i januar om bestyrel-

ser på plejehjem. 

 

14. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


