
   

Side 1 af 7 

 

 
Referat af møde i Ældrerådet d. 12.-09.-2018 
 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Distrikt SYD, Birkebjergcentret, Birkebjerg Allé 9, 1.sal, mødelokale 2 
Bemærk mødestedet!  

Dato 
 

Onsdag den 12. 
september 2018 

Tidsrum 10.00 – 13.30 
 

Deltagere Inge-Lise Madsen, Birthe Kærsig, Michael Lancaster, Gert Segato, Hans Jørgen 

Parling, Lars Høgh, Lis Jacobsen, Merete Maibøll, Lotte Petersen, Sven Ulrik Terp 

og Rolf Voetmann. 

Fraværende 
 

Lars Vestergaard Frandsen 

Mødeleder Sven Ulrik Terp 
 

Referent Uffe Tvede Hansen 

 

 
 

 Tekst Beslutning m.v. Eventuel 

aktør 

0. Orientering om Distrikt SYD 

Møde med distriktschef Anne Engel 

og eventuelle andre relevante per-

soner fra Distrikt SYD. 

Eventuel rundvisning på stedet. 

 

Ældrerådet fik en grundig gennemgang af 

Distrikt SYD’s område, opgaver og aktivite-

ter – herunder også distriktets hjemmeple-

je med tilhørende akutsygepleje. 

Ligeledes blev der orienteret om de sene-

ste tilsynsrapporter vedr. plejecentrene i 

distriktet og den del af hjemmeplejen, der 

er hjemmehørende her. 

 

 

1. Godkendelse af mødets 

dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

2. Referat fra Ældrerådets møde 

den 15. august 2018 

 

Referatet blev godkendt.  

3. Høringssag 

Stomihjælpemidler, august 2018. 

 
Fællesudbud Sjælland havde i au-

gust/september 2017 tilbudsmateri-

ale på stomihjælpemidler i høring. 

  

Der blev i starten af december 2017 

afsagt en dom ved retten i Roskilde, 

som betyder, at en prisindhentning 

inden for § 112 i serviceloven vil væ-

re i strid med EU's udbudsregler. 

Derfor valgte faggruppen at omskri-

ve materialet til udbudsmateriale. 

Det nuværende udbudsmateriale me-

ner vi er rigtig godt gennemarbejdet, 

Ældrerådet besluttede, at man ikke ønsker 

at afgive nyt høringssvar i denne sag, men 

henviser til det tidligere afsendte. 

 

Uffe meddeler dette til Næstved Kommune. 

 

 

 

 

Uffe 
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og samme brugergruppe har været 

med til at omskrive materialet. 

  

Udbudsmaterialet er nu klar, og Fæl-

les indkøb vil høre, om Ældrerådet 

ønsker at få dette materiale i høring 

igen, eller den gamle høring er gæld-

ende? 

Hvis Ældrerådet ikke ønsker materi-

alet i høring, vil Næstved Kommune 

meget gerne hurtigst muligt vide 

det, idet det kan give en forkortet 

proces, hvis der ikke er andre kom-

muner som ønsker materialet i hø-

ring igen. 

 

Bilag:  

Kravspecifikationen 2018, stomi  

Udbud 2018, tilbudsliste stomi 

  

Frist for eventuelt høringssvar er d. 

4. oktober 2018. 

  

Materialet er fortroligt! 

 

 

 

 

4. Orienteringssager 

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 

har behandlet 2 sager den 14. au-

gust som Ældrerådet har fået til 

orientering: 

Bilag:  

Orientering om evaluering af afslut-

tet projekt, ”Det fleksible madkon-

cept”. 

Evalueringsrapport Det fleksible 

madkoncept. 

Ventelistestatistik boliger 

 

Vedr. ”Det fleksible madkoncept”: 

 

Lars Høgh oplyste, at Bakkegården har fået 

lov til at fortsætte med konceptet. Byrådet 

beslutter senere, hvordan man generelt 

skal forholde sig til dette. 

Michael anførte, at madlavning også er en 

særdeles positiv aktivitet for beboerne. 

Gert nævnte, at konceptet har større værdi 

for borgerne, og derfor også medvirker til, 

at borgerne bliver sundere. 

Lis oplyste, at Kildemarkscentret også har 

egne små køkkener, som – når de anven-

des – summer af liv og har stor værdi for 

beboerne. 

Sven Ulrik nævnte, at man på formands-

mødet d. 10/9 havde fået en orientering 

om sagen, og at alle som sådan kunne se 

det positive i konceptet, men at der også 

var indbygget en risiko i det vedr. grundla-

get for Næstved Madservices viksomhed. 

Både Lis og Birthe nævnte, at konceptet 

giver mere livsværdi for borgerne. 

Lars Høgh pointerede også den sundheds-

mæssige effekt i den værdi konceptet gi-

ver. 

 

Generelt var alle enige om, at det måtte 

have større værdi for borgerne med det 
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fleksible madkoncept – og at det således 

også måtte medvirke til at styrke sundhe-

den hos de ældre. 

Byrådet skal senere tage endelig stilling til 

emnet, og Ældrerådet vil blive hørt i denne 

sammenhæng. 

Ovenstående bemærkninger og refleksio-

ner om konceptet vil naturligvis kunne ind-

gå i et kommende egentligt høringssvar fra 

Ældrerådet. 

 

 

Vedr. ventelistestatistik boliger: 

 

På baggrund af den aktuelle sag i pressen 

om en ældre dame, der tilsyneladende 

havde ventet længe på en plejehjemsplads, 

oplyste Sven Ulrik, at man på formands-

mødet havde fået at vide, at der generelt 

er ca. 14 dages ventetid på en plejehjems-

plads, hvis der ikke er specielle ønsker til 

sted, og ca. 2 mdr., hvis der er særlige øn-

sker og forhold, der skal opfyldes. 

 

5. Formandsmødet d. 10. 

september 2018 

Orientering ved Ældrerådets deltage-

re i dette møde. 

Se venligst referat fra mødet, så-

fremt det er modtaget på tidspunktet 

for dette ældrerådsmøde – alterna-

tivt kan mødets dagsorden ses som 

bilag. 

 

Referat er udsendt fra mødet.  

Dette blev generelt taget til efterretning. 

Derudover blev der givet en orientering fra 

Ældrerådets deltagere i mødet om de en-

kelte punkter. 

I forbindelse med, at udvalgsformand Mi-

chael Perch d. 4/10 skal mødes med ældre-

minister Thyra Frank (om bl.a. fritvalgs-

ordningen), blev det oplyst, at Ældrerådet 

er velkommen til at sende ham nogle em-

ner, som han kan tage med til mødet. 

Birthe opfordrede til, at Ældrerådets med-

lemmer snarest muligt sender sådanne 

emner til Uffe, som så vil videregive dem 

til udvalgsformanden inden mødet med 

ældreministeren. 

Lis hilste velkommen, at Ældrerådet i for-

bindelse med vedtagelse af ny ældrevær-

dighedspolitik både får emnet til høring i 

2018 og bliver en del af processen fra 

2019. 

Som kommentar til det behandlede emne 

om tilgængelighed/fremkommelighed på 

formandsmødet nævnte Michael, at flere 

lysreguleringer i kommunen har alt for kort 

tid til gående - især for folk med rollatorer. 

 

 

6. Ældrerådets temadag om 

demens – efterår 2018 

Formanden ønsker en ny drøftelse af 

Set i relation til at der i flere forskellige an-

dre sammenhænge bliver sat fokus på de-

mens i dette efterår, besluttede Ældrerådet 
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sammensætningen af den nedsatte 

ad hoc-gruppe vedr. dette. 

 

at finde et andet emne og udskyde de-

mensemnet til foråret. 

Efter flere forskellige overvejelser, nåede 

rådet frem til, at førstkommende offentlige 

temamøde skal handle om værdighed. 

Af tidsmæssige grunde besluttede man så 

at afholde offentlige temamøder i denne 

rækkefølge: 

1. Temamøde om værdighed i februar 

2019 

2. Temamøde om demens i maj 2019. 

Der blev nedsat en ad-hocarbejdsgruppe til 

planlægning af mødet om værdighed. 

Gruppen består af Inge-Lise, Birthe, Gert, 

Lis og Sven Ulrik. Gert indkalder gruppen 

til det første møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gert 

7. Foreningernes dag d. 01. 

september 2018 

Orientering fra de deltagende ældre-

rådsmedlemmer om denne dag. 

 

Inge-Lise, Merete, Rolf og Sven Ulrik deltog 

fra Ældrerådet. 

Det var en rigtig fin og velbesøgt dag med 

god dialog for Ældrerådet både eksternt og 

internt. 

 

 

8. De dialogbaserede tilsynsmøder 

efterår 2018 

Distrikt VEST d. 20/9 

Distrikt ØST d. 1/10 

Distrikt NORD d. 12/11 

Distrikt SYD d. 22/11 

Opdatering af, hvilke ældrerådsmed-

lemmer, der deltager i disse møder, 

samt drøftelse af deres rolle i den 

forbindelse. 

 

Bilag: Dialogbaserede tilsyn efterår 

2018 

 

Bemærk, at det første dialogbaserede til-

synsmøde i Distrikt VEST er rykket, så det 

afholdes i tidsrummet kl. 16.30 – 18.00. 

 

Den opdaterede oversigt vedlægges dette 

referat som bilag. 

 

9. Ældrerådets synlighed 

Opfølgning på behandlingen af dette 

på sidste ældrerådsmøde. 

Den nedsatte ad hoc-gruppe vedr. 

dette emne, lovede at arbejde videre 

med sagen omkr. eventuel skriftlig 

henvendelse til foreninger o.l. og 

komme med et bud på, hvem det 

kunne tænkes, at Ældrerådet skulle 

skrive til – også set i relation til de 

ressourcer, de enkelte ældreråds-

medlemmer har, og den eventuelle 

”gevinst”, der måtte være ved det. 

 

Punktet blev af tidsmæssige grunde udsat 

til næste ældrerådsmøde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hørt fra 60+ borgere? 

Har ældrerådsmedlemmer erfaret 

noget blandt og vedr. borgerne i 

Michael er blevet kontaktet af borger, der 

ikke måtte hjælpes fra bilen af chaufføren 

fra Flextrafik, hvorimod Ældrerådet er vi-
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Ældrerådets målgruppe, som man 

ønsker at orientere rådet om – og 

som evt. kunne give an-ledning til 

nærmere interesse fra Ældrerådets 

side? 

 

dende om, at chauffører fra Taxa og Falck 

gerne må hjælpe med dette. 

Ældrerådet vil sørge for, at emnet tages op 

på næste formandsmøde. 

 

 

Sven 

Ulrik 

 

11. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget nyt, der skal 

udmeldes til pressen?  

Intet p.t. 

Ældrerådets generelle holdning er, at det 

er bedre at få uddybet eventuelle spørgs-

mål i samråd med forvaltning og politikere 

end først at gå i pressen. 

 

 

 

12. Orientering 

a. Formand 

b. § 79-udvalget 

c. PR-udvalget 

d. Kostrådet 

e. Regionsældrerådet 

f. Redaktionsgrp. for 

Aktivitetssprøjten 

g. Følgegruppen vedr. trafikale 

forhold 

h. Danske Ældreråd 

i. Husrådene 

j. Andre 

a) Aleris har opsagt aftalen med Næstved 

Kommune, hvilket medfører, at man nu går 

over til den såkaldte ”godkendelsesmodel”. 

Dette betyder, at alle har mulighed for at 

byde ind med tilbud på fritvalgsområdet. 

Det medfører en forventet merudgift på 5-

6 mio. kr.  

Dette er blevet behandlet på Omsorgs- og 

Forebyggelsesudvalgets møde d. 14/8 

2018. Ældrerådet er efterfølgende blevet 

orienteret. 

Ældrerådet finder det uheldigt, at borgere, 

der ønsker fritvalgsordningen, således kan 

komme ud for at blive betjent af mange 

forskellige ”operatører”.  

 

Formanden har fået henvendelse fra Ældre 

Sagen, der meget gerne ønsker et samar-

bejde med Ældrerådet. 

 

b) Sven Ulrik, Merete og Lars Høgh har 

været til et møde med en briefing omkring, 

hvordan tildelingen af § 79-midlerne fun-

gerer. I oktober skal Ældrerådets repræ-

sentanter i udvalget være med til den eg-

entlige fordeling af midlerne. 

Sven Ulrik har forinden protesteret over, at 

der forlods politisk er afsat en større sum 

til enkelte. 

 

c) Merete uddelte den færdige brochure om 

Ældrerådet. Alle fik ved mødets afslutning 

et antal eksemplarer af denne, som man 

bedes placere passende steder (lægecen-

tre, biblioteker m.v.). 

 

d) Der var møde i Kostrådet d. 4/9, hvor 

”Det fleksible madkoncept” blev gennem-

gået. 

Repræsentanten fra Handicaprådet har 

trukket sig fra Kostrådet. 
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e) Invitation til temadag om præhospital 

indsats, fremskudt kommunal visitation, 

regionens patientvejledning og status på 

implementering af sundhedsplatformen d. 

19. september i Regionshuset i Sorø er 

udsendt. Fra Næstved Ældreråd deltager 

Lotte og Inge-Lise. 

Lotte oplyste, at Danske Ældreråd er opta-

get af at øge Patientinddragelsesudvalge-

nes indflydelse. 

 

f) Merete har afsendt tekst til ”Nyt fra Æl-

drerådet” i næste udgave af Aktivitets-

sprøjten. Her har hun bl.a. skrevet om em-

nerne, der blev behandlet på sidste for-

mandsmøde. 

 

g) Nye køreplaner gældende fra december 

er modtaget. Gruppen har reelt ingen ind-

flydelse på dette, ligesom man ikke har 

kunnet gøre noget ved de besparelser, der 

indføres. 

 

h) Der er ikke ønsker fra Næstved Ældre-

råd om deltagelse i de tilbudte aktuelle 

arrangementer fra Danske Ældreråd. 

 

i) Merete har været til møde i Røjleparken. 

I den forbindelse afleverede hun til orien-

tering stedets kostregnskab til Ældrerådets 

medlemmer af Kostrådet. 

Lars Høgh har været til husrådsmøde på 

Symfonien, hvor man bl.a. omtalte køkke-

net, hvor der er en kok ansat. Ligeledes 

vendte man den ”sag”, som fik megen 

presseomtale i sommerens løb, om en led-

sager, der ikke kunne komme ind med be-

boeren, da de vendte hjem til Symfonien. 

En pårørende har imødegået de klager, 

som ledsageren havde, og derefter har 

man ikke hørt mere til dette. 

 

Birthe og Hans Jørgen havde hver især 

også været til møder på plejecentre, men 

på grund af den fremskredne tid på dette 

møde, ønskede de at vente til næste æl-

drerådsmøde med at referere fra disse 

møder. 

 

13. Eventuelt 

 

Intet.  
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Mødets bilag: 

 

• Referat fra Ældrerådets møde d. 15. august 2018 (pkt. 2) 

• Kravspecifikationen 2018, stomi (pkt. 3) 

• Udbud 2018, tilbudsliste stomi (pkt. 3) 

• Orientering om evaluering af afsluttet projekt, ”Det fleksible madkoncept” (pkt. 4) 

• Evalueringsrapport Det fleksible madkoncept (pkt. 4) 

• Ventelistestatistik boliger (pkt. 4) 

• Referat fra formandsmødet d. 10. september 2018 (pkt. 5) 

• Dialogbaserede tilsyn efterår 2018 (pkt. 8) 

• Tjekliste, synlighed (pkt. 9) 

• Invitation til Regionsældrerådets temadag d. 19. september 2018 (pkt. 12e) 

 

 

 

 

OBS: Efter mødets afslutning kl. 13.30 er Birkebjergcentret vært ved en mindre frokost. Såfremt 

man ikke deltager i denne, bedes man venligst give besked til sekretær Uffe Tvede Hansen på e-

mail: uth@aernaestved.dk eller tlf. 42 76 02 25. 

mailto:uth@aernaestved.dk

