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Referat af møde i Ældrerådet d. 15.-08.-2018 
 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Næstved Madservice, Tommerupvej 7, 4700 Næstved 
Bemærk mødestedet!  

Dato 
 

Onsdag den 15. 
august 2018 

Tidsrum 10.00 – 12.30 
 

Deltagere Gert Segato, Hans Jørgen Parling, Lars Høgh, Lis Jacobsen, Merete Maibøll, Lotte 

Petersen, Sven Ulrik Terp og Rolf Voetmann. 

Fraværende 
 

Inge-Lise Madsen, Birthe Kærsig, Michael Lancaster og Lars Vestergaard Frandsen. 

Mødeleder Sven Ulrik Terp 
 

Referent Uffe Tvede Hansen 

 

 
 

 Tekst Beslutning m.v. Eventuel 

aktør 

0. Rundvisning på og orientering 

om Næstved Madservice 

 

Ældrerådet fik en meget fyldestgørende 

information om Næstved Madservice ved 

virksomhedsleder Jakob Buch, hvorefter 

rådet blev vist rundt og fik et indblik i 

virksomhedens forskellige funktioner. 

 

 

1. Godkendelse af mødets 

dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

2. Referat fra Ældrerådets møde 

den 13. juni 2018 

 

Referatet blev godkendt.  

3. Høringssag 

Udbud af kateterhjælpemidler. 

 

Fællesudbud Sjælland havde i 

november 2017 tilbudsmateriale på 

kateterhjælpe-midler i høring i 

Ældrerådet. 

Ældrerådet skrev til sidste materiale, 

at det var et grundigt og 

velbeskrevet pro-dukt. 

 

Der er i starten af december afsagt 

en dom ved retten i Roskilde, som 

betyder, at en prisindhentning inden 

for § 112 i serviceloven vil være i 

strid med EU's udbudsregler. Derfor 

valgte faggruppen at omskrive 

materialet til udbudsmateri-ale. 

Samme brugergruppe har været med 

til at omskrive materialet til det 

Eftersom der indholdsmæssigt ikke er 

ændringer i forhold til den sag, som det 

forrige ældreråd forholdt sig til med et 

høringssvar i november 2017, anså 

Ældrerådet det ikke for nødvendigt at 

fremsende et nyt høringssvar vedr. dette, 

som alene nu sendes i udbud p.g.a. den 

nævnte retlige afgø-relse i december 2017. 

 

Dette meddeles Næstved Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uffe 
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nuværende udbudsmateriale. 

  

Udbudsmaterialet er nu klar, og 

Fælles indkøb vil høre, om 

Ældrerådet ønsker at afgive et nyt 

høringssvar, eller den gamle høring 

er gældende. 

 

Bilag:  

 Kateterhjælpemidler – 

information til Ældrerådet 

 Kravsspecifikation katetre juni 

2018 

 Tilbudsliste katetre 22. maj 

2018 

 Ældrerådets høringssvar af 

15. november 2017 

 

Frist for at afgive eventuelt nyt 

hørings-svar er d. 28. august 2018. 

 

4. Dialogmødet mellem Ældrerådet 

og hele Omsorgs. Og 

Forebyggelsesud-valget d. 14. 

august 2018 

Er der emner fra dette møde, som 

Ældrerådet ønsker at drøfte i eget 

regi? 

 

Enighed om, at det generelt havde været 

et godt møde med en god og reel dialog. 

En drøftelse af Ældrerådets generelle 

opfattelser på en række væsentlige 

punkter bør foregå internt inden næste 

dialogmøde. 

På dette ældrerådsmøde blev der ligeledes 

fremsat ønsker om, at rådet i højere grad 

løbende gør opmærksom på de forringelser 

m.v., som finder sted på ældreområdet. 

 

 

5. Formandsmødet d. 10. 

september 2018 

Hvilke emner ønsker Ældrerådets 

med-lemmer taget op på dette 

møde? 

 

Ældrerådet ønsker disse emner drøftet på 

det kommende formandsmøde: 

- Budgettet 

- Længde og antal af dialogmøder 

med Omsorgs- og Forebyg-

gelsesudvalget (helst 2 gange om 

året) 

- Er man gået i gang med pleje-

hjemstilsynene? 

- Skal kommunens værdighedspolitik 

tages op igen? I bekræftende fald: 

Hvorledes får Ældrerådet indflydelse 

på den?  

 

 

6. Dialogmødet mellem 

ældreminister Thyra Frank og 

repræsentanter fra ældrerådene i 

Region Sjælland d. 21. juni 2018 

i Karrebæksminde 

Orientering ved deltagerne i dette 

møde fra Næstved Ældreråd 

 

Der blev givet en orientering fra Ældrerå-

dets deltagere i dette møde. 

Alle var enige om, at det gennemgående 

problem var manglende ressourcer, 

personale og en uddannelse, der ikke er 

god nok. 

De deltagende ældreråd savnede planer for 

reel handling.  
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7. Ældrerådets synlighed 

Før ældrerådsmødet i juni havde ad 

hoc-gruppen vedr. Ældrerådets 

synlighed rundsendt en tjekliste med 

8 punkter til Ældrerådets 

medlemmer. Tjeklisten blev 

gennemgået kort, idet det blev 

vedtaget, at der skal tages 

beslutning om disse ting på dette 

ældrerådsmøde.  

 

Bilag: Tjekliste, synlighed. 

 

Den medsendte tjekliste blev gennem-

gået. 

1. Ældrerådet forholdt sig ikke til dette. 

2. Ældrerådet er tilmeldt ”Foreningernes 

Dag” d. 1. september kl. 11-15.30. 

Deltagere fra Ældrerådet: Sven Ulrik, Rolf 

(ikke hele dagen) og Merete. Hvis nogen af 

de fraværende på dagens ældrerådsmøder 

ønsker at deltage, bedes man snarest 

henvende sig til Sven Ulrik. 

Sven Ulrik medbringer telt, Rolf medtager 

de nyindkøbte bannere, Merete medbringer 

bord m.v., de nye foldere samt eksempla-

rer af Aktivitetssprøjten. 

Ad hoc-gruppen kommer eventuelt med 

forslag til, hvilke andre arrangementer, det 

kunne være hensigtsmæssigt, at Ældreråd-

et fremover deltager i. 

3. Drøftes nærmere forud for næste valg til 

Ældrerådet. 

4. Eventuel deltagelse i ÆldreSagens 

årsmøde. 

Rolf har fået en henvendelse fra Demens-

teamet om et eventuelt arrangement i den 

østlige del af kommunen, hvor Ældrerådet 

måske kunne være ”vært”. 

Det skal afklares, hvilke foreninger o.l. der 

skal tilskrives. Ad hoc-gruppen arbejder 

videre med dette og kommer med en 

tilbagemelding til Ældrerådet på næste 

møde. I den forbindelse blev det påpeget, 

at man bør huske, hvor meget tid, der kan 

gå med dette, set i relation til de enkelte 

ældrerådsmed-lemmers muligheder og de 

ønskede resultater. 

5-8. Ældrerådet forholdt sig på dette møde 

ikke til disse punkter – dog var det den 

almindelige holdning, at indholdet i pkt. 7 

ville kræve for mange ressourcer i forhold 

til den mulige ”gevinst”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

Rolf 

Merete 

8. Evt. temadag i løbet af efteråret? 

Drøftelse af og beslutning om, 

hvorvidt Ældrerådet skal afholde en 

temadag i løbet af efteråret. 

I bekræftende fald beslutning om 

emne og nedsættelse af en ad hoc-

arbejdsgruppe vedr. dette. 

 

Enighed om, at temaet skal være demens. 

Temadagen skal søges afholdt medio 

november. 

Tid på dagen: kl. 17 – ca. 21. 

Målgruppen er offentligheden i almin-

delighed – i særdeleshed pårørende og 

andre, der har demens tæt inde på livet. 

På mødet bør deltage både fagspecialister 

og politikere. 

Ad hoc-gruppe til planlægning af temada-

gen: Lis, Sven Ulrik, (Rolf). Såfremt nogle 

af de ældrerådsmedlemmer, der ikke var til 

stede på dette møde, ønsker at være med i 
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ad hoc-gruppen, bedes man snarest hen-

vende sig til Sven Ulrik. 

I planlægningen kunne det måske også 

være relevant i større eller mindre omfang 

at inddrage eksterne personer – eksempel-

vis Sonja Müller, Mette Pittelkow, Betina 

Karin Lassen, Thomas Kaae og Inger Degn 

Johansen. 

Sven Ulrik indkalder ad hoc-gruppen til det 

første møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

9. Kommende ældrerådsmøder i 

distrikterne? 

På ældrerådsmødet i juni aftaltes 

det, at Sven Ulrik skulle aftale 

nærmere med Dorthe Berg 

Rasmussen om, hvorledes der kan 

afholdes ældrerådsmøder fire gange i 

efterårets løb kombineret med besøg 

i de enkelte distrikter. 

Orientering om dette. 

 

Sven Ulrik har aftalt med forvaltnin-gen, at 

ældrerådsmøderne i dette efterår afholdes 

således: 

12/09: Distrikt SYD 

10/10: Distrikt ØST 

14/11: Distrikt VEST 

12/12: Distrikt NORD 

På disse møder bliver der lejlighed til at få 

præsenteret det enkelte distrikt (ved den 

stedlige områdeleder) – udover at Ældrerå-

det afholder sit eget ældrerådsmøde. 

Disse møder vil antageligt have længere 

varighed end de sædvanlige ældreråds-

møder. 

Der afventes nærmere besked (til Sven 

Ulrik) om, hvor de enkelte møder præcist 

skal afholdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hørt fra 60+ borgere? 

Har ældrerådsmedlemmer erfaret 

noget blandt og vedr. borgerne i 

Ældrerådets målgruppe, som man 

ønsker at orientere rådet om – og 

som evt. kunne give an-ledning til 

nærmere interesse fra Ældrerådets 

side? 

 

Sven Ulrik: Kommunen leverer af 

sikkerhedsmæssige grunde ikke fx 

letvægtsrollatorer, som ikke er ”auto-

riserede”.  

Der er flere steder observeret dårlig 

flisebelægning i midtbyen til gene for 

mange ældre. 

Michael: Har via e-mail orienteret 

Ældrerådet om episode med hans nabo i 

forhold til vagtlægesystemet. 

 

 

 

11. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget nyt, der skal 

udmeldes til pressen?  

Lars H. påtager sig at prøve at formulere 

en tekst omkring Ældrerådets holdning til 

besparelser, manglende ressourcer m.v. 

Lars H. 

 

 

12. Orientering 

a. Formand 

b. § 79-udvalget 

c. PR-udvalget 

d. Kostrådet 

e. Regionsældrerådet 

f. Redaktionsgrp. for 

Aktivitetssprøjten 

g. Følgegruppen vedr. trafikale 

forhold 

a) Husk Foreningernes Dag d. 1/9. 

Danske Ældreråd arrangerer tema-

dage i efteråret med fokus på de-

mensvenlighed, pårørendeindsats, 

en værdig død, kvalitetsstandarder 

m.m. 

For ældrerådene i Region Sjælland 

foregår dette d. 25/9 i Køge. 

Sven Ulrik sender det modtagne 

materiale til Uffe, som derefter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 
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h. Danske Ældreråd 

i. Husrådene 

j. Andre 

 

rundsender det til alle Ældrerådets 

medlemmer. 

Info om dette kan også ses her: 

https://danske-

aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-

konferencer/  

b) Ældrerådets repræsentanter i 

kommunens §79-udvalg er indkaldt 

til et orienterende møde d. 28/8 kl. 

14.15 

c) Den nye folder om Ældrerådet er på 

vej. I første omgang trykkes 1500 

eksemplarer. I alt vil 5.000 blive 

trykt. Merete afhenter dem på kom-

munen. 

d) Møde afholdt før sommerferien. 

Næste møde d. 4/9 kl. 10-12 i 

Rådmandshaven. 

Man drøfter bl.a., hvordan man kan 

indføre mere økologi. Det er i visse 

tilfælde også problematisk, at man 

er omfattet af den fælles kommuna-

le indkøbsordning. 

e) Lotte har været til møde i Patient-

inddragelsesudvalget (PIU) d. 14/8. 

PIU ønsker at deltage i møder med 

patientrådene fra de enkelte syge-

huse. 

D. 16/8 skal Lotte til møde i Regi-

onsældrerådets forretningsudvalg 

med drøftelse af Regionsældrerå-

dets næste temadag. 

f) Ældrerådet har stadig sin ”faste     

plads” i Aktivitetssprøjten. Ud over 

de præsentationer af Ældrerådet, 

der er bragt her, kan der fremover 

her skrives om aktiviteter, som 

Ældrerådet har været med til eller 

skal deltage i. Ligeledes kunne 

forskellige ældrerådsmedlemmer 

”have ordet” på skift. 

g) Michael har rundsendt en oriente-

ring på mail til rådets medlemmer. 

Rolf ønsker, at gruppen tager fat i 

flex-ordningen. 

h) Se pkt. 12 a. 

Lotte skal i september som PIU-

medlem til møde med Danske 

Ældreråd. 

i) Lars H. har været på rundvisning på 

Symfonien. Han skal desuden til 

husmøde dér d. 25/8. 

j) Sven Ulrik: Ældrerådet har modta-

get en orientering om fritvalgsord-

Uffe 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik  

Merete 

Lars H. 

 

 

 

Merete 

https://danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/
https://danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/
https://danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/
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ningen. Ældrerådet beklager, at 

man ikke har haft mulighed for at 

forholde sig til dette, før det er 

besluttet. 

Ældrerådet har endvidere modtaget 

en tilsynsrapport fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed vedr. Røjleparken. 

Styrelsen skal ikke længere udføre 

tilsyn med faste intervaller på alle 

plejecentre. 

Gert: Har fået den PC, som Hans 

Jørgen skal have. Mangler kode til 

Onecom for at kunne opsætte den. 

Der har i øvrigt været en stor 

opdatering, som kan have forårsa-

get visse problemer på PC’erne. 

Start IKKE Outlook i fejlsikret 

tilstand! 

Har man i øvrigt problemer med sin 

PC, er man velkommen til at 

kontakte Gert. 

Lis: Skal værdighedspolitikken 

tages op til revision? Hvad skal / 

kan Ældrerådet gøre? Emnet tages 

op på formandsmødet og på næste 

ældrerådsmøde. 

 

13. Eventuelt 

 

Intet. 

 

Tak til Næstved Madservice for værtsska-

bet. 

 

 

 

 

Mødets bilag: 

 

 Referat fra Ældrerådets møde d. 13. juni 2018 (pkt. 2) 

 Kateterhjælpemidler – information til Ældrerådet (pkt. 3) 

 Kravsspecifikation katetre juni 2018 (pkt. 3) 

 Tilbudsliste katetre 22. maj 2018 (pkt. 3) 

 Ældrerådets høringssvar af 15. november 2017 (pkt. 3) 

 Tjekliste, synlighed (pkt. 7) 

 

 

 

 

OBS: Efter mødets afslutning er Næstved Madservice 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

