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Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2020 kl. 10.00. Mødet er afviklet via Skype.  

 

Ann Marie Cordua  Afbud Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Dorthe Friis   Per Christensen  X 

Erik Strand  X Marie Jørgensen  X 

Fleming Friis Larsen  X Eva Hansen  

Mariann Mehder   X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen  

  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden:  

Marie Jørgensen orienterede om pressens dækning af Ældrerådets udtalelser 

omkring genåbningen af plejecentrene i forlængelse af COVID-19. Marie Jørgensen 

redegjorde også for skrivelsen som er sendt ud til pårørende fra borgmesteren og 

formanden for Ældrerådet i forlængelse af COVID-19.  

 

 Fra andre:   

Marianne Lund har kontaktet en repræsentant fra Danske Ældreråd om en mere 

proaktiv linje i forhold til den seneste centrale aftale om initiativer for svækkede ældre 

i forbindelse med COVID-19.   

 

Fleming Larsen orienterede om kontakt med borger, som var pårørende og havde 

følt sig som kastebold i forhold til visitation af en plejebolig. Fleming fik skabt kontakt 

mellem borger og en af pårørendekonsulenterne.  

 

Fra forvaltningen 

Direktør for Social, Job og Sundhed Mette Heidemann deltog i mødet og orienterede 

om egen baggrund samt visioner for ældreområdet i Roskilde Kommune. Mette var 

specielt inde på disse emner: 

  

 Rammer for det gode ældreliv. 
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 Respekt for det levede liv.   

 Ressourcer til ældreområdet.  

 Rehabiliterende tankegang på ældreområdet.  

 

Ældrerådet drøftede efterfølgende flere emner med Mette Heidemann herunder, 

hvordan man arbejder med personalet og grundlæggende værdier, den bedste form 

for fordeling af ressourcerne på ældreområdet set i forhold til de vedtagne politikker i 

Roskilde Kommune, mv.  

 

I forhold til COVID-19 orienterede Mette Heidemann om, at der har været 

ekstraordinært møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget mandag den 4. maj 2020. 

Her blev forvaltningen bemyndiget til at genåbne plejecentrene, i et tempo, hvor både 

personale, pårørende og beboere kan føle sig trygge.  

 

Roskilde Kommune afventer lige nu nye nationale retningslinjer for besøg på 

plejecentrene efter regeringens aftale af 1. maj 2020 om initiativer for svækkede 

ældre i forbindelse med COVID-19.  

 

Ældrerådet drøftede ligeledes håndtering af, og de sundhedsfaglige retningslinjer, 

ved brug af værnemidler på ældreområdet i Roskilde Kommune.  

  

Ældrerådet vil ligeledes på dialogmødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. 

maj 2020 modtage en nærmere redegørelse og status på initiativer på ældreområdet 

i forhold til COVID-19.    

3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen som relaterer til SOU og BSU 

 Teknik- og Miljøgruppen som relaterer til PTU og KMU 

 Kultur- og Idrætsgruppen som relaterer til KIU 

 

 3.2 Skypemøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget onsdag den 6. 

maj 

  Dagsordenspunkter:  

1. Coronasituationen, på plejecentrene og i hjemmeplejen 

2. Det nye plejecenter. Holder planerne om indflytning? 

3. Eventuelt 

 

BESLUTNING 

Medlemmer af Ældrerådet bedes tilgå skype-mødet fra kl. 08.00 og gerne lidt 

før også.  
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   3.7 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer  

 

 

 3.8 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR  

 

   

 

 3.9 60 plus 

  Nr. 2 udgår. Nr. 3 udkommer 16 juni med udvidet sidetal 

   

  BESLUTNING 

  Der er ordinært møde i redaktionen onsdag den 6. maj.   

  

 

4 Høringssvar           Bibliotekspolitik. Høringen slutter 3. maj. 

   Kompressionsstrømper 

    BESLUTNING:  

 Høringssvar vedr. udbud af kompressionsstrømper blev drøftet og 

godkendt. 

 

Ældrerådet behandlede og godkendte høringssvar til Sundheds- 

og Omsorgsudvalgets møde den 6. maj 2020. Se høringssvarene 

her: www.roskilde.dk/ældreråd  

 

 

5. Tilsyn  Styrelsen for patientsikkerhed: Kristiansminde 

 

BESLUTNING 

Tilsynsrapporten blev taget til efterretning.  

    

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

     

  

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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   6.2 Regionsældrerådet 

    Mødet 3. juni er aflyst. 

    Kombineret Regionsældrerådsmøde og Temamøde bliver den 4. 

november. 

    Forhåbentlig med samme program som til det aflyste møde 24. 

marts. 

   

   

   7. Eventuelt Næste møde er fredag den 29. maj 

     

    BESLUTNING 

 Per Christensen ønsker, at Ældrerådet ser nærmere på private 

aktørers ansvar/opgaver ved adgang til plejecentrene.  

 

     

   8.  Godkendelse af referat 

  Godkendt  


