
  
 

                                                                                                                                
 
 

Ældrerådet i Gribskov Kommune 
Årsberetning 

2020 
 
Årsberetningen er en beskrivelse af de områder, Ældrerådet har arbejdet med i 2020, og de områder 
Ældrerådet særligt vil følge i 2021. 

Ældrerådet (ÆR) er valgt af borgere over 60 år i Gribskov Kommune (GK) til at rådgive politikere 
og forvaltninger om forhold, der vedrører ældre borgere, og rådet skal høres i alle sager, der 
vedrører ældre borgeres forhold i GK.  

På dette grundlag er der mellem GK og ÆR indgået en samarbejdsaftale, der for det første 
bekræfter, at de to parter har et fælles ansvar for en konstruktiv dialog, og for det andet fastslår, at 
forudsætningen for god rådgivning er: At ÆR inddrages i de enkelte sager, når de er på et 
forberedende stade. 

 

Ældrerådets arbejde i 2020  

Coronapandemien har skabt mange udfordringer og har betydet, at arbejdet i ÆR har haft svære 
vilkår. 
Det har ikke været uden problemer at afholde møder, da rådets medlemmer alle tilhører gruppen af 
særlig sårbare pga. af alder og kroniske sygdomme. 
 
De vigtigste beslutninger i 2020 har været:  
 

• at der afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022-2023 og 2024 til en ny Sundhedspulje 
under Ældre, Social og Sundhedsudvalget (ÆSS), puljen skal anvendes til at realisere 
Sundhedsaftalen, arbejdet med demensstrategien og en forbedret drevet hjemme- og 
sygepleje. 

• at der på Trongården etableres yderligere 6 boliger, som anvendes som aflastnings-pladser 
for borgere med demens. 

• at der på Helsingegården etableres yderligere 2 akutpladser. 
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ÆR har holdt 15 møder i 2020, og der blev afgivet høringssvar i 32 sager. 
ÆR har desuden holdt to dialogmøder med udvalget for Ældre, Social og Sundhed (ÆSS). 
Emnerne var tilsynspolitikken og sundhedspolitikken. 
 
Derudover har medlemmer af ÆR deltaget i dialogmøder/arbejdsgrupper om kvalitetsstandarder, 
tilsynspolitikken og visitation.  
 
Øvrigt samarbejde 
ÆR fortsætter samarbejder med Danske Seniorer, Faglige Seniorer og Ældresagen om en fælles 
indsats på relevante områder, der berører de ældre i Gribskov Kommune. 
På grund af Coronapandemien har det ikke være muligt at etablere informationsmøder som  
tidligere; men samarbejdet vil blive genoptaget når, det er muligt.  
 
Kontakten til pensionistforeningerne har ligget delvist stille. To ÆR medlemmer besøgte i januar og 
februar 2020 generalforsamlingerne i Esrum- og Græsted Pensionistforeninger. 
Her var en god debat og mange input til det videre arbejde i ÆR. 
Når det bliver muligt, vil ÆR fortsætte med informationsmøder i Pensionistforeningerne, hvis disse 
ønsker det. 
  
ÆR er repræsenteret i Regionsældrerådet sammen med de øvrige ældreråd i regionen. 
Regionsældrerådet rådgiver regionens politikere i sundhedsfaglige spørgsmål af betydning for ældre 
borgere. Herudover udveksler ÆR erfaringer med otte andre nordsjællandsske ældreråd organiseret 
i ”Nordgruppen”.  
 
Danske Ældreråd, der er en paraplyorganisation for alle Ældre- og Seniorråd i Danmark, har 
udmeldt følgende 4 mærkesager for de kommende år: 
 

• Vi vil sikre økonomi til en værdig ældrepleje 
• Vi vil sikre forebyggelse, så ældre kan få et godt liv 
• Vi vil sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling  
• Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til ældre  

 
Der har været 2 temamøder i Danske Ældreråds regi i 2020: 
 

• Valg til ældreråd og kommunale erfaringer med COVID-19 
• Samarbejdsrelationer og forebyggelse  

 
Der har været repræsentanter fra ÆR til begge temadage. 
 
Vedtægter  
ÆR og administrationen har i fællesskab udarbejdet nye vedtægter, der nu er godkendt. 
ÆR og ÆSS har i forbindelse med de nye vedtægter sikret, at valg til ÆR skal ske ved 
fremmødevalg. 
 
Flex-tur 
ÆR har sammen med andre interessenter gjort gældende, at bestilling af transport ikke må være 
afhængig af adgang til internettet. 
Det lykkedes at formå Movia til at bibeholde telefonbestillingsordningen og at finde en 
betalingsordning, der passer til borgere uden internet. 
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Demensstrategi, værdighedsstrategi og ensomhed 
To medlemmer fra ÆR deltog i arbejdet med en ansøgning om puljemidler til Sundhedsstyrelsen  
benævnt: ”Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres 
pårørende, som skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen” 
Puljen var på 39 mill. kr. og Sundhedsstyrelsen modtog 45 ansøgninger. Puljen blev fordelt mellem 
13 kommuner. GK var desværre ikke en af de kommuner, der fik del i puljen. 
Arbejdet i gruppen har dog været medvirkende til, at der er fokus på mange af de dilemmaer, som 
demenssygdom medfører både for den syge og de nære pårørende. 
 
Demensvenlig indretning af plejecentre 
Det er afsat midler til demensvenlig indretning af plejecentrene som eksempelvis montering af folie 
på større vinduespartier og glasdøre, indrette demensvenlige trapper, opsætning af hegn for at 
demenssikre udearealer samt etablering af terrasser i demenshaver.  
 
ÆR og administrationen udarbejdede i 2019 et tillæg til værdighedspolitikken om ensomhed. 
Coronaepidemien har gjort emnet højaktuelt, og det er et område, der skal have opmærksomhed i 
2021-2022. 
 
Plejecentrene 
Plejecentrene har været præget af besøgsforbud og lukkeperioder. Adgangen til plejecentrenes 
træningsfaciliteter for selvtrænerne har været lukket. 
Hen over sommeren blev der etableret pavilloner/drivhuse for at gøre besøg mulige, men det har 
været og er stadig en vanskelig periode, som ÆR følger med stor bekymring. 
 
Tværkommunal akutfunktion 
Kommunerne i Nordklyngen har undersøgt muligheden for at etablere et eller flere tværkommunale 
samarbejder om akutfunktionen i område Nord. Gribskov, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 
Kommuner har udtrykt ønske om at indgå i et samarbejde om en fælles akutfunktion. 
ÆR har anbefalet, at der arbejdes videre med samarbejdet.  
 
Kvalitetsstandarder  
Kvalitetsstandarderne blev revideret i 2020, og ÆR har fået tilføjet nogle få rettelser, men er af den 
holdning, at der bør ske en gennemgribende forenkling af kvalitetsstandarderne. 
Formålet er at give kommunes borgere en let adgang til svar på de spørgsmål, der rejser sig i 
forbindelse med behovet for hjælp. 
 
Hjemmeplejen og sygeplejen 
Hjemmeplejen og sygeplejen er organiseret som tværfaglige teams. Dette betyder, at 
sygeplejerskerne ligesom assistenterne og hjælperne fordeles på tre lokationer Helsinge, Græsted og 
Gilleleje, formålet er at sikre bedre helhed omkring borgerforløb. 
ÆR finder, at placeringen af en ny lokation i Græsted er med til at sikre en hurtigere responstid i 
dette område. 
 
Nye medlemmer i Ældrerådet 
I 2020 forlod Nanna Westergård-Nielsen og Karenmargrete Dencker ÆR. 
Kirsten Lillemor Madsen og Bente Pedersen er indtrådt i deres sted. 
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Indsatsområder 2021  
 
ÆR vil i 2021 fortsat sætte det fælles ansvar for en konstruktiv dialog i fokus. 
 
Dialogen skal tage udgangspunkt i de områder, der er væsentlige for ældres trivsel og for at sikre, at 
ÆR inddrages i de væsentlige sagsområder, når de er på et forberedende stade. 
 
De vigtigste områder er: 
 

• Det nære sundhedsvæsen, hvor det i sundhedsloven forudsættes, at der efterhånden lægges 
flere opgaver ud til kommunerne - skal der bygges sundhedshuse i alle kommuner, eller skal 
der indgås fællesskaber på tværs af kommunegrænserne? Her skal ÆR være med i dialogen 
fra begyndelsen. 

 
• Forsat fokus på demensindsatsen, især om antallet af aflastningspladser opfylder behovet. 

 
• Rehabiliteringspladser. Tæt opfølgning på, om de pladser, der er indrettet på Helsingegården 

opfylder behovet. 
 

• Patient- og borgerrettet forebyggelse. Der er ikke tvivl om, at en indsats her vil have stor 
effekt, så det er et område, der bør udvikles. 

 
• Boliger. Etablering af friplejehjem og seniorbofællesskab i Troldebakkerne. 

 
• Fremskudt visitation. Gribskov Kommune har i 2020 udarbejdet en plan, hvori det er 

beskrevet, at visitation påbegyndes allerede, inden borgeren bliver udskrevet fra hospital. 
ÆR vil følge visitationsområdet tæt. 

 
• Tilsynspolitikken. Den igangværende revision af tilsynspolitikken skal snarest færdiggøres 

med fokus på kvalitetsopfølgningen og etablering af en uafhængig klageinstans. 
 

• Ældrerådsvalg. Samtidig med kommunalvalget den 16. november 2021 afholdes valg til 
ÆR. Borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen kan stemme og stille op som kandidater til 
valget. 

 
 
Ældrerådet består af følgende medlemmer: 
 
Formand Torben Møgelhøj 
Næstformand Kirsten Lillemor Madsen  
Sekretær Kirsten Boldsen Ambus  
Annelise Torne Zinck 
Benthe Pedersen 
Leif Dræbye 
Claus Sætter-Lassen 
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