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ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 

 
 

MØDE I: Seniorrådet DATO: 20.01.2021 

MØDESTED: Teams KLOKKEN: 13.00 

EMNE: Seniorrådsmøde SAGSNR.: 27.69.40-G01-20 

DELTAGERE: 
Erik R. Gregersen, Jonna Jensen, Kirsten Sietam, Kurt 
Wriedt, Kate Rasmussen Johnny Fredelund, Mette 
Ødegaard, Mie Hartvig, Elisabeth Jessen (ref.) 

 

AFBUD:   

MØDENR.: 1  

   
 

Referat af Seniorrådsmøde 20.01.2021 

1. Velkomst til Seniorrådet af Mette Ødegaard 
 Introduktion af Mette Ødegaard og af Seniorrådets medlemmer 

 
2. Meddelelser fra formanden 

 Ingen meddelelser  
 

3. Meddelelser fra medlemmerne 
 Kurt Wriedt har modtaget en henvendelse fra en pårørende til en beboer på Irlandsvej, som spørger til 

forskelle i priser på tv-pakker på kommunens plejehjem. Ældrecenter undersøger hvordan tv-pakker 
indkøbes og prisfastsættes 

 
4. Meddelelser fra forvaltningen 

 Status på corona – smitteudbruddet på Irlandsvej er under kontrol. Der er ingen smittede beboere, og 
kun tre smittede medarbejdere  

 Under forløbet var der tæt dialog og godt samarbejde med Hvidovre hospital og Styrelsen for 
patientsikkerhed  

 Første-gangs vaccinationer er forløbet rigtig godt på alle plejehjem med et godt samarbejde med bl.a. 
de praktiserende læger  

 548 stik er givet til beboere og medarbejdere på arbejde den dag. Der blev trukket 7 doser ud af 
ampullerne i stedet for 5  

 Få beboere modtog ikke vaccination, hvilket skyldtes sygdom  
 Næste gruppe, der tilbydes vaccine er borger over 65 med personlig pleje og praktisk. Kommune skal 

sikre kørsel til de borgere, der har behov  
 Der er nedsat Call-center til at håndtere spørgsmål om vaccine og kørsel  
 Plejehjemmene har håndteret situationen utroligt godt og ældrechefen er meget stolt af personalet  
 Mie Hartvig orienterer om ældrestrategien, som er under udarbejdelse og bliver præsenteret for 

politikere i anden kvartal 2021  
 Sundheds- og Omsorgsudvalget lagde op til en samlet strategi, som skulle indeholde 7 spor:  

 Det nære sundhedsvæsen  
 Demografi  
 Økonomi og styring  
 Bolig  
 Rekruttering og fastholdelse  
 Velfærdsteknologi  
 Frivillighed 

 Der blev afholdt temadag i august 2020 med bl.a. borgmester, kommunaldirektør, plejehjemsledere og 
politikere  

 De 7 spor undersøges og belyses med input fra andre kommuner, fra forskere, fra medarbejdere og 
med digital borgerinddragelse i foråret 2021  

 Seniorrådet inddrages i den digital borgerinddragelse  
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5. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring 
 Ingen sager pt. 

 
6. Bruger – Pårørende Råd 

 Muligheder for samarbejde med Bruge-Pårørende Råd drøftes  
 Seniorrådet vil henvende sig til BPR for at oplyse om Seniorrådets arbejde og drøfte muligheder for 

fremtidigt samarbejde  
 

7. Plejeboliggarantien 
 Fem borgere er tilbudt bolig i januar, og ventetiden har været inden for garantiperioden  

 
8. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 

 Ikke offentliggjort på mødetidspunkt 
 

9. Seniorrådets folder 
 Seniorrådet drøfter folder og melder tilbage 

 
10. Opfølgning på spørgsmål til forvaltningen 

 Mulighed for oplysning om Seniorrådets virke på diverse platforme undersøges 
 Seniorrådet melder tilbage om hvilket oplysninger om dem, der må offentliggøres på hjemmesiden  

 
11. Kommende møder  

 Borgmester, kommunaldirektør og Einer Lyduch inviteres til næste fremmødemøde  
 

12. Eventuelt 
 Kirsten sender forslag til mødedatoer til internt møde 
 Der efterlyses tilbud til ensomme ældre i det ydre Kongelunden  


