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1. Godkendelse af dagsorden
 Debatpunkt, forventet varighed, inkl. Sang: 5 min.
Sagsfremstilling:
Godkendelse af dagsorden for Ældrerådets møde.
Ældrechefen påtænker at deltage kl. 13.00 – 14.30.
Pause kl. 14.30 – 15.00.
Indstilling:
Ældrerådet indstiller, at dagsorden godkendes.
Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup, Annie Jeppesen, Susanne Andersson.
Dagsorden godkendt.
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2. Den kommunale Palliative indsats
 Orienteringspunkt, forventet varighed: 15 min.
Sagsnummer: 29.00.00-A00-3-22
Sagsbehandler: Søren Wollesen.
Sagsfremstilling:
Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier,
som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at
forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og
behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig
art.
I den kommunale sygepleje er der etableret en palliationsgruppe, som består af
sygeplejersker med relevante og nødvendige kompetencer på området. Endvidere har
Lolland kommune hertil valgt at tilkøbe ydelser af lægefaglig konsulent, via Region
Sjællands palliative enhed. Udvalget gives i mødet en redegørelse for det palliative teams
arbejde samt en status for udviklingen på dette område i Lolland kommune.
Høring/udtalelse:
Ældrerådet til orientering.
Ældre og Sundhed indstiller at:
Udvalget tager orientering til efterretning.
Beslutning:
Udvalget tager orientering til efterretning.

Sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 12. maj 2022.
Ældrerådet modtager en orientering om sagen ved ældrechef Søren Wollesen.
Indstilling:
Ældrerådet indstiller orienteringen til efterretning.
Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup, Annie Jeppesen, Susanne Andersson.
Ældrerådet blev af ældrechefen orienteret om den kommunale palliative indsats og tager orienteringen
til efterretning.
 Der blev stillet spørgsmål omkring andre patientgrupper F.eks. sygdomme som ALS,
Parkinson, demens og andre sygdomme kun udgør 2% af de patienter, der er
tilknyttet lægefaglig konsulent og dermed i palliativt team. Det er borgerens egen
læge, som rekvirerer det kommunale palliative team og her afspejler det de
praktiserende læger prioritering.
 Der blev spurgt indtil hvorfor det kun er ved nonfarmakologisk smertelindring, at der
er inddragelse af lægefaglig konsulent i henh. Øst og vest. (der henvises til bilaget på
side 12). Ældrechefen svarede at der i langt de fleste tilfælde ved et palliativt forløb er
farmakologisk smertelindring, og at der må findes lignede grafer, som ovenfor, men
blot ikke vist i bilaget.
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 Ældrerådet anbefaler, at hjemmeplejen søger for, at der i terminale borgers hjem
lægges en oversigt med kontaktoplysninger til vågetjenesten og det er gratis at få
hjælp derfra.
 Ældre -, Omsorg - og Sundhedsudvalget disponerer over midler til palliativ indsats.
 Lollands Kommune ønsker at få uddannet flere sygeplejersker i det palliative team

Bilag:
 Bilag 1: Palliation i Ældre og Sundhed 2022.
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3. Samarbejde med Guldborgsund kommune og Region Sjælland på
høreområdet.
 Orienteringspunkt, forventet varighed: 10 min.
Sagsnummer: 27.60.04-P27-1-22
Sagsbehandler: Søren Wollesen.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med Region Sjællands etablering af et samlet Audiologisk Center i Køge, og
samtidig fortsat sikre at kunne tilbyde hjælp til høreapparatsbrugere lokalt i
kommunerne, har Regionen indgået samarbejdsaftaler med Slagelse, Næstved, Roskilde,
Lolland og Guldborgsund kommuner om etablering af lokalklinikker.
Regionens samarbejdsaftaler med kommunerne har dels det formål at nedbringe
ventetiderne for udlevering af høreapparater i Region Sjælland, og samtidig styrke
høreindsats for kommunernes borgere, hvilket konkret sker ved at Regionen stiller
ressourcer til rådighed for kommunerne, som så varetager hørerehabiliteringsindsatsen
tæt på borgerne.
Kommunernes høreklinikker skal varetage indsatsen til patienter med ukomplicerede
høretab, samt følge patienter med komplicerede høretab, efter de første 3 måneder af
deres forløb.
Samarbejdsaftalen har en stor positiv effekt for kommunernes høreapparatsbrugere, idet
vi sikrer, at borgerne fortsat kan få hjælp til deres høreapparater i deres lokalmiljø.
Region Sjælland, Guldborgsund og Lolland Kommuner har i den forbindelse aftalt, at
kommunerne i et fælles samarbejde løser opgaven for Regionen, og at Guldborgsund
kommune på vegne af de to kommuner indgår en samarbejdsaftale med tilhørende
finansiering, med Region Sjælland.
Lokalklinikken for borgere i Guldborgsund og Lolland kommuner vil fortsat være placeret
på Nykøbing F. Sygehus i den eksisterende høreklinik med mulighed for evt. etablering af
satellitafdeling i Lolland Kommune, som pt. undersøges i den vestlige del af kommunen.
Det er endvidere aftalt at etablere og udvikle et fagligt stærkt fællesskab, mellem de
medarbejdere der indgår i opgaveløsningen på dette område.
Høring/udtalelse:
Sagen sendes til Ældreråd og Handicapråd til orientering.
Ældre og Sundhed indstiller at:
Udvalget tager orientering til efterretning
Beslutning:
Taget til orientering.
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Sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 12. maj 2022.
Ældrerådet modtager en orientering om sagen ved Ældrechef Søren Wollesen.
Indstilling:
Ældrerådet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup, Annie Jeppesen og Susanne Andersson
 Lolland Kommune har interesse i at etablere en satellitafdeling i den vestlige del af
kommunen.
 Der er modtaget tilbud fra et firma på lydtæt boks, som vil være til stor nytte i en evt.
lollandsk satellitafdeling.
 En sådan findes p.t. kun i Guldborgsund Kommune.
 Patienter vil i de første tre måneder være tilknyttet Audiologisk Center i Køge, hvor de
indledende justeringer finder sted, og herefter overgår opgaven med opfølgning til
Guldborgsund og Lolland kommune

Bilag:
 Bilag 1: Samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune.
 Bilag 2: Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune.
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4. Status på anvendelse af skærmbesøg
 Orienteringspunkt, forventet varighed: 10 min.
Sagsnummer: 00.01.00-A00-23-22
Sagsbehandler: Sara Katrine Langerup.
Sagsfremstilling:
På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet i maj 2021 blev udvalget orienteret om
evalueringen af virtuel pleje for projektperioden 2020-2021. Denne evaluering var
hovedsagelig af positiv karakter med forholdsvis mange borgere, som modtog virtuel
pleje, samt positive tilbagemeldinger fra borgere og sundhedsmedarbejdere.
Evalueringen viste imidlertid også, at der var en del tekniske udfordringer ved de
virtuelle besøg. Dette var sandsynligvis den primære årsag til at antallet af borgere, som
modtog virtuel pleje, var faldende siden ultimo 2020.
Den faldende tendens af antallet af borgere, som modtager virtuel pleje, er fortsat i 2021
og 2022. I februar 2021 var der 92 borgere, som modtog virtuel pleje, hvor der i februar
2022 var 39 borgere.
De tekniske udfordringer er blandt andet dårlig lyd, udfordringer for
sundhedsmedarbejderne for at lave de virtuelle opkald, vanskeligheder for borgerne ved
at besvare opkaldene, og mange opdateringer, som kræver at borgerskærmene skal
opdateres på Lolland Kommunes netværk. Der har været iværksat tiltag for at løse de
tekniske udfordringer, men det har vist sig, at det ikke har været muligt at løse
udfordringerne med den nuværende videokommunikation og de valgte devises (iPads).
Livius Technologies A/S (tidl. Life-Partners) har arbejdet med version 2.0 af Appen Livius
(tidl. Life-Manager). Denne version skulle give en forbedret kvalitet af det virtuelle opkald
med bedre lyd og billede samt en forbedret brugeroplevelse for sundhedsmedarbejderne.
Med den nuværende løsning med iPads er det vanskeligt for borgerne at besvare det
virtuelle opkald, da ikonet er vanskeligt for borgerne at se. Ligeledes har der været
negativ kritik af, at iPad’en skal stå tændt hos borgeren døgnet rundt. Derfor vil vi nu
lave en afprøvning af Samsung Tablet med version 2.0 af Livius fra april/maj 2022, som
det er forventningen vil kunne løse disse udfordringer. Afprøvningerne vil finde sted i
Team Vest og Team Sydøst.
Følgende vil i den kommende periode blive gjort for at øge tilfredsheden samt øge
antallet af borgere, som modtager virtuel pleje:


Der vil blive sat fokus på virtuel pleje på de tværfaglige konferencer.



Der er indkøbt nye telefoner til sundhedsmedarbejderne, som er af nyere version
og dermed bedre kan understøtte den virtuelle app Livius.



Virtuelle opkald skal søges afholdt konsistent på aftalt tidspunkt, således at
borgere ikke skal sidde og vente på opkald.



Implementering af virtuel pleje i Sygeplejen, når version 2.0 er afprøvet og en
kvalitetsforbedring af det virtuelle opkald er opnået.
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Ambitionen med virtuel pleje er som minimum, at indfri den oprindelige ambition fra
2019, hvor 120 borgere kontinuerligt skal være brugere af virtuel pleje. Vi forventer at
dette bliver muligt i løbet af 2022, med udgangspunkt i de nye forbedringstiltag som
beskrevet.
Økonomi:
Ved evalueringen af virtuel pleje for projektperioden 2020-2021 blev vist en
potentialebesparelse på godt en mio. i 2021. Grundet de mange tekniske udfordringer,
har det ikke været muligt at fastholde antallet af skærmbesøg, hvorfor denne besparelse
ikke er opnået. Der vurderes fortsat et stort potentiale for virtuel pleje i Ældre & Sundhed
når den tekniske del fungerer optimalt.
Høring/udtalelse:
Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.
Ældre og Sundhed indstiller at:
Orientering tages til efterretning.
Sagen afgøres af:
Ældre- Omsorgs og Sundhedsudvalget.
Beslutning:
Sagen tages til orientering, idet udvalget beder om en opfølgende evaluering på de
beskrevne indsatser, som sættes i værk, inden året udgang.

Sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 12. maj 2022:
Ældrerådet modtager en orientering om sagen ved ældrechef Søren Wollesen.
Indstilling:
Ældrerådet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup
 Pga. corona og store IT-problemer har skærmbesøg ikke givet den forventede
besparelse.
 Ikke alle borgere er vant til at swipe, og det har været nødvendigt at hente skærme
ind til opdatering.
 Pr. 1. maj er der ansat en velfærdsteknologikonsulent. Der er investeret i Samsungskærme, som gør tilslutning nemmere pga. en grøn knap til at tænde med, hvorefter
borgeren er på systemet, og der er en medarbejder på skærmen.
 Hvis en visiteret ydelse er af en art, der vil kunne leveres via skærmbesøg, og hvis
borgeren er i stand til at bruge teknologien, så kan borgeren ikke længere vælge i
stedet at få besøg af hjemmeplejen.
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5. 83% stigning i varmepris i Blomsterparken
 Forespørgselspunkt, forventet varighed: 15 min.
Sagsfremstilling:
Ældrerådet er via en borgerhenvendelse blevet bekendt med, at varmeprisen i
Blomsterparken er steget med 83 %.
Den 21. april 2022 varslede Lolland Kommune, afd. 019, via sin administrator
Boligkontoret Danmark, Lokalkontoret Nakskov, Pragtstjernevej 6, Nakskov, at aconto
varme pr. 01.07.2022 vil blive ændret fra den nuværende pris på 443 kr./md. til 810
kr./md.
Stigningen er ikke begrundet i stigende energipriser og har heller ikke baggrund i krigen i
Ukraine. Som årsag er det anført, at Lolland Kommune har ændret på fordelingsnøglen.
Der fulgte ingen forklaring med på den ændrede fordelingsnøgle, og da en stigning på 83
% virker drastisk, ville det have været forventeligt, at man havde forklaret borgerne om
baggrunden herfor.
Ældrerådet har derfor indhentet yderligere oplysninger hos administrationen:






Det er kun i Blomsterparken, at varmen er steget pga. ændret fordelingsnøgle.
Da østfløjen i Blomsterparken blev revet ned for nogle år siden, skulle de
resterende lejligheder have overtaget østfløjens del af varmeregningen for
fællesarealerne. Man valgte dog at afholde denne udgift via en hensættelseskonto
og undlod således at forhøje varmeprisen for beboerne.
Man har nu besluttet, at dette ikke kan blive ved, og derfor slår fordyrelsen nu
igennem.
Beboere, der ikke selv er i stand til at gennemskue, om den højere varmepris
berettiger til ekstra varmehjælp, eller som ikke har pårørende til at hjælpe sig, vil
kunne indhente assistance hertil hos Blomsterparkens leder.

Indstilling:
Ældrerådet anmoder Lolland Kommune om at tilstræbe et højere informationsniveau i
kommunikationen med borgerne.
I dette tilfælde bør der hurtigst muligt udsendes en forklaring på baggrunden for
fordyrelsen, ligesom det bør stå tydeligt i forklaringen, at borgerne pga. den kraftige
forhøjelse bør undersøge, om de er berettigede til ekstra varmehjælp, og at de, hvis de
ikke selv eller deres pårørende har mulighed for at undersøge dette, kan få hjælp hertil
af plejehjemmets leder.
Endelig anmoder vi om at få belyst, hvor mange kvadratmeter fællesareal hver plejebolig
i Blomsterparken hæftede for inden nedrivningen, og hvor mange kvadratmeter
fællesareal de tilbageværende beboere nu hæfter for efter nedrivningen.
Begrebet ”hensættelseskonto” bedes desuden forklaret.
Endelig bedes det oplyst, om også elprisen vil stige tilsvarende, af samme årsag som
varmeprisen i Blomsterparken.
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Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup
 Ældrerådet vedtog indstillingen og henstiller til, at beboerne i Blomsterparken af
Lolland Kommune, via Boligkontoret Danmark, som stod for at udsende varslerne, får
en grundig forklaring på baggrunden for den ændrede fordelingsnøgle og dermed
stigningen i varmeprisen.
 Den nye fordelingsnøgle, som ligger til grund for budgettet og for den fremtidige
varmepris, skal fremgå tydeligt af brevet til hver enkelt beboer, udregnet i forhold til
arealet af den pågældende bolig.
 Adspurgt om også elprisen kan forventes at stige af samme årsag som varmen, kunne
der ikke gives noget svar p.t., da det afhænger af, om der er elmåler i hver enkelt
lejlighed.
 Da ikke alle borgere har pårørende, der kan hjælpe med at søge forhøjet varmetillæg
pga. fordyrelsen i varmeprisen, henstiller Ældrerådet desuden til, at det fremgår af
brevet, at teamleder i Blomsterparken står til rådighed for hjælp hertil.
 Ældrechefen tog Ældrerådets anbefaling med tilbage. Ældrerådet ser frem til at blive
orienteret om sagen ved førstkommende ældrerådsmøde.

Bilag:
 Bilag 1: Brev fra Lolland Kommune dt. 21.04.2022 ”Varsling af aconto/afgiftsændring”
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6. Henvendelse fra pårørendegruppe
 Forespørgselspunkt, forventet varighed: 15 min.
Sagsfremstilling:
Netværksgruppen for pårørende v/Lene Antonisen fremsendte den 4. april 2022 en mail
til borgmester Holger Schou Rasmussen, hvori de udbad sig et krisemøde med
borgmesteren.
Samme dag svarede borgmesteren de pårørende, at der intet er i henvendelsen, som
ikke kan besvares af fagudvalget, idet både formand og næstformand er erfarne
politikere, og svaret vil under alle omstændigheder skulle findes i administrationen,
hvorfor borgmesteren videresendte henvendelsen til fagudvalget.
Udvalgsformanden for ÆOS-udvalget svarede de pårørende, at for ikke at udvande
Ældrerådets berettigelse bad hun dem videresende mailen til Ældrerådet, så rådet kan
tage sagen op.
Det gjorde de pårørende, og den 10. april svarede ældrerådsformanden de pårørende, at
Ældrerådet naturligvis vil leve op til sin opgave som borgernes talerør og politikernes
rådgiver, hvorfor sagen vil blive sat på førstkommende ældrerådsmøde.
Mailkorrespondancen er vedlagt som bilag 1.
Spørgsmålene fra netværksgruppen af pårørende kan opsummeres som flg.:







Se artiklerne fra Folketidende bilag 2 af 29.11.2018 og bilag 3 af 24.06.2019. På
hvor mange plejehjem er der nu opsat hjertestarter?
Det er oplevet, at personalet på et plejehjem ved genoplivning af en beboer, der
ikke havde fravalgt genoplivning, nøjedes med at iværksætte hjerte-lungeredning og ikke tog den stedlige hjertestarter i brug med den begrundelse, at der
ikke er krav om anvendelse af hjertestarter. Hvordan hænger det sammen med,
at en hjertestarter kan alle bruge, og hvad er proceduren for genoplivning?
Er der på plejehjemmene gennemført og vedligeholdt kurser i brand, ABA
(Automatisk Brandalarmanlæg) (lovpligtigt), førstehjælp og brug af hjertestarter?
Er der en forflytningsvejleder på hvert plejehjem, eller kommunalt ansatte
forflytningsvejledere, som kan bruges af plejehjemmene ved akut behov?
Hvilke tiltag er der gjort siden Hanne-sagen (artikel i Folketidende bilag 4 af
19.01.2019) for at forbedre samspillet mellem sygehus og plejehjem ved hurtig
hjemsendelse af ældre, svage og syge beboere?

Indstilling:
Ældrerådet beder venligst administrationen til dette ældrerådsmøde udarbejde en
skriftlig besvarelse af netværksgruppens spørgsmål. Denne besvarelse vil blive vedlagt
referatet af dette ældrerådsmøde, således at de pårørende hurtigst muligt får svar på
deres spørgsmål.
Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup
 Ældrerådet har den 13. maj 2022 modtaget skriftligt svar på spørgsmålene fra
netværksgruppen.
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 Besvarelsen vedlægges dette referat som bilag 5, Svar på spørgsmål fra
pårørendegruppe.
 Ældrerådet undrer sig over, at Lolland Kommune ikke over for Folketidende har
dementeret artiklen af 24. juni 2019 (bilag 3), iflg. hvilken der ville blive sat
hjertestartere op på plejecentre, på basis af vedtagelse i et enigt Ældre- og
Sundhedsudvalg, og at Tryg-Fonden søges om hjælp til indkøb af hjertestartere.
 Meget få borgere følger med i udvalgenes mødereferater og har derfor kun pressen
som kilde til information. Derfor burde det være i kommunens interesse, at der ikke i
pressen florerer direkte forkerte oplysninger om kommunale vedtagelser. Undladelse
af dementi medfører uklarhed og er i modstrid med kommunens ønske om åbenhed.

Bilag:
 Bilag 1: Mailkorrespondance mellem netværksgruppen for pårørende, borgmester,
udvalgsformand og ældrerådsformand.
 Bilag 2: Artikel i Folketidende den 29.11.2018
 Bilag 3: Artikel i Folketidende den 24.06.2019
 Bilag 4: Artikel i Folketidende den 19.01.2019
 Bilag 5: Svar på spørgsmål fra pårørendegruppe
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7. Antal bleer i døgnet ved bevilling
 Debatpunkt., forventet varighed: 10 mim.
Sagsfremstilling:
Det er kommet til Ældrerådets kendskab, at borgere, der får bevilget bleer af Lolland
Kommune, bliver bevilget et vist antal bleer i døgnet. Det er samtidig oplevet, at
borgere, der oplever uheld, har været ude for, at personalet, ved den pårørendes
anmodning om et bleskift, har henvist til, at borgeren kun har et vist antal bleer til
rådighed dagligt.
I det eksempel, Ældrerådet er gjort bekendt med, er der bevilget 4 stk. i døgnet, hvilket i
snit betyder bleskift hver 6. time.
I afgørelsesbrev om blebevilling refereres til Lov om social service §112 og Lolland
Kommunes kvalitetsstandard for hjælpemidler. Hvad sidstnævnte angår, så er
blebevilling nævnt på side 75-76, men der står ikke noget om, at man kun får tildelt et
vist antal bleer.
Da personlig hjælp skal være behovsbestemt, virker det forkert at rationere noget så
nødvendigt som bleer. Den menneskelige krop fungerer ikke altid på klokkeslæt, og
urinvejsinfektion er en kendt risikofaktor ved inkontinens, ligesom lugtgener forringer
trivsel og social accept. Det bør aldrig være antallet af daglige bleer, der afgør, om et
uheld medfører bleskift straks, eller om borgeren må vente til næste skemalagte bleskift.
Den stramme ”topstyring” af bleindkøb synes også at harmonere dårligt med den
økonomiske frihed, der ellers ligger i, at hvert plejehjem har egen rammestyring.
Indstilling:
Ældrerådet henstiller til, at der altid indkøbes ekstra bleer, så personalet får mulighed for
at reagere prompte med bleskift, når en borger har haft et uheld. Alt andet er uværdigt
og sygdomsfremkaldende. Hvert plejehjem bør have et lager til rådighed af de gængse
bletyper, hvorfra der kan hentes ”forstærkning”, når uheldet er ude.
Det bør desuden i fremtidige afgørelser om blebevilling tilføjes, at den anførte mængde
af bleer kun er vejledende, og at bleskift altid vil blive foretaget efter behov.
Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup
 Ældrechefen forklarede, at ingen borgere skal opleve ikke at kunne få bleskift, når de
har behov for det.
 Hvis en borger har behov for flere bleer eller en anden type end bevilget, har
plejepersonalet/hjemmeplejen ansvar for at rette henvendelse til bleleverandøren og
rette i antal og type.
 Det gøres ved direkte kontakt til leverandøren og behøver ikke gå via visitationen.
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8. Orientering fra Ældre & Sundhed
 Orienteringspunkt, forventet varighed: 10 min.
Sagsfremstilling:
Ældrechefen orienterer om nyt fra Ældre & Sundhed.
Indstilling:

Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup
 Ældrechefen havde ikke selv nyheder til dette punkt. Men besvarede Ældrerådets
spørgsmål vedrørende det nye nødkaldssystem, se bilag 1. Se desuden pkt. 13,
Meddelelser fra formanden, 7. dot.
 Ældrerådet har tidligere spurgt, om det overvejes at genoptage ordningen med, at
ældrechef og udvalgsformand kan bookes af borgerne til et møde. Der ventes
stadigvæk på svar fra udvalget.
 Ældrerådet har fået tildelt kontaktpersoner til de forskellige fagudvalg (se pkt. 13, 3.
dot)
 Der manglede dog en kontaktperson i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 På forespørgsel kunne ældrechefen meddele, at Thomas du Plessis de Richelieu
fremover er Ældrerådets kontaktperson til dette udvalg.
 Pårørende har henvendt sig til Ældrerådet, idet flere oplever, at der gives afslag på
transportkørestol til plejehjemsbeboere. Det forringer borgernes livskvalitet og trivsel,
umuliggør ture i det fri og sætter de pårørende i et dilemma, idet de frygter, at den
ældre falder, hvis de sammen forsøger at komme lidt ud og nyde den kommende
sommer
 Ældrerådet spurgte om der er kommet stramninger på området, så selv
transportkørestole er blevet et sparemål, hvilket ældrechefen kunne afvise, med den
tilføjelse, at borgerne har lov til selv at købe en kørestol i fri handel.
 Der var 230 borgere på dosisdispenseret medicin. Nu er man oppe på 300. Borgere,
som var på dosisdispensering, inden kommunen besluttede at betale det lovpligtige
gebyr, vil ved apotekernes mellemkomst få besked om, at de kan få gebyret betalt af
kommunen.
 Ældrerådet har fået nys om, at pårørende oplever, at der på dagcentertilbud for
demensramte er et princip om, at medarbejderne omkring den enkelte borger skal
udskiftes med jævne mellemrum, så borgeren får nye folk omkring sig. Dette ville
stemme dårligt overens med anbefalingerne om faste teams, især omkring
demensramte, og det giver utryghed, forringer lysten til at komme på dagcenter og
hindrer borgeren i at opbygge et tillidsforhold og gode relationer til kendt personale,
hvilket er nødvendigt for de demente.
 Ældrerådet spurgte om baggrunden herfor. Ældrechefen svarede, at han ikke har hørt,
at der skulle eksistere principper og retningslinjer i den retning.
 På Nyborg Strand 9.-10. maj 2022 blev der nævnt, at der er givet 200 mio. kr. til
faste teams i ældreplejen. Adspurgt om Lolland Kommune har fået andel heri kunne
ældrechefen svare, at det kun er kommuner, der deltager i det pågældende projekt,
som får disse midler.
 Ældrerådet foreslog, at der i velkomstmapperne til nye borgere på kommunens
plejehjem lægges information om kontaktudvalgene. Ældrechefen var positiv over for
ideen. Ældrerådet vil arbejde videre med sagen
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Bilag:
Bilag 1: Svar på spørgsmål om nødkald
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9. Nyt fra Regionsældrerådet
 Debatpunkt, forventet varighed: 20 min.
Sagsfremstilling:
Ældrerådets repræsentanter i Regionsældrerådet beretter om nyt fra afholdte møder.
Herefter:
Forretningsudvalget for Regionsældrerådet i Region Sjælland henvendte sig den 22. april
2022 til regionens ældre- og seniorråd. Budskabet var: ”Har I drøftet forslag og
problemstillinger, og har I kommentarer til indholdet i de kommende love, så vil vi samle
disse og fremsende et indlæg til forhandlingerne.”
Holbæk Ældreråd har den 26. april 2022 delagtiggjort de øvrige Ældreråd i deres
holdning, som kan sammenfattes til: ”… Det er vigtigt, at en ny ældrelov og den
kommende sundhedsreform hænger sammen. ….. Ældres rettigheder bør fortsat være
synlige. …. Økonomi og rekruttering af personale er stadig vigtige forudsætninger.”
Ældrerådet har naturligvis taget imod muligheden for på denne måde at være med til at
præge fremtidens ældrepleje.
Indstilling:
På oplæg fra vores repræsentanter i Regionsældrerådet, Nina og Alice, drøfter
Ældrerådet sagen og udarbejder et fælles svar på Regionsældrerådets henvendelse.
Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup
 Ældrerådet drøftede forslag og kommentarer til de kommende love om sundhed og
ældre. Meget er sagt allerede, som vi dårligt kan være uenige i.
 Et forslag kom op om "tjek-ind for bleskift". Se bilag 2. Ældrerådet besluttede at
undersøge, om muligheden eksisterer. Gør den det, ligger der en opgave i at
informere borgerne herom.
 Eksisterer muligheden ikke, vil Ældrerådet videreformidle ideen til RegionsÆldrerådet i Region Sjælland.
Bilag:
 Bilag 1: Brev af 22. april 2022 fra Regionsældrerådet for Region Sjælland til
medlemmerne.
 Bilag 2: Tjek-ind for bleskift.
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10. Planlægning af borgermøde om Flextrafik
 Debatpunkt, forventet varighed: 20 min.
Sagsfremstilling:
I kølvandet på Ældrerådets deltagelse i høringen om buskøreplaner blev det på
ældrerådsmødet den 21. april 2022 besluttet at arbejde videre med at planlægge et
borgermøde om Flextrafik og de forskellige ordninger derunder. Det havde under
arbejdet med at gennemgå buskøreplanerne vist sig, at der i befolkningen herskede
forvirring og uklarhed omkring Flextrafik.
Niels Agerbo, Produktchef for Flexprodukt, Trafik og Planlægning, Movia, har givet tilsagn
om at deltage i et borgermøde for at orientere om emnet og svare på spørgsmål fra
publikum. Niels Agerbos deltagelse vil være gratis.
Det skal herefter bl.a. afklares:






Kan vi blive enige om en dato?
Hvem påtager sig at finde et sted til afholdelse af mødet?
Skal Ældrerådet alene stå som arrangør?
Skal der inviteres andre til panelet end Produktchef Niels Agerbo?
Skal der kobles underholdende indslag på?

Indstilling:
Ældrerådet drøfter planerne.
Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup
 Ældrerådet besluttede, at det kommende borgermøde skal dreje sig om Flextrafik og
ordningerne herunder.
 Busbetjening kan evt. blive emne for et senere borgermøde.
 En arbejdsgruppe bestående af Anne, Tom, Finn og Karen blev nedsat for at arbejde
videre med planerne.
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11. Orientering fra Ældrerådets kontaktpersoner på plejecentrene
 Orienteringspunkt, forventet varighed: 20 min.
Sagsfremstilling:
Ældrerådets medlemmer beretter om nyt fra deres plejehjem og om besøg,
arrangementer og kontaktudvalgsmøder.
En af opgaverne her i maj måned er at få indkaldt til valg af pårørende og borgere.
Valgmøde skal afholdes i juni måned, og der skal indkaldes senest en måned før
valgdatoen. Ældrerådets kontaktperson og teamleder udarbejder i fællesskab indkaldelse
til valg.
Indstilling:

Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup
 Kontaktpersonerne berettede om nyt fra deres plejehjem. Nogle steder er der
problemer med at finde nok frivillige.
 I juni måned skal der afholdes valg af pårørende og beboere til kontaktudvalgene.
 Ældrerådet drøftede, hvordan det sikres, at der melder sig nok kandidater
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12. Status fra Brugerrådet – Fælleskøkkenet I/S
 Orienteringspunkt/debat – forventet varighed: 15 min.
Sagsfremstilling:
Ældrerådets medlemmer af Brugerrådet – Fælleskøkkenet I/S orienterer om afholdte
møder.
Desuden evaluerer Ældrerådet besøg og rundvisning på Fælleskøkkenet, som fandt sted
den 3. maj 2022.
Indstilling:

Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup, Erik Nielsen.
 Ældrerådet var yderst tilfredse med rundvisningen og besøget på Fælleskøkkenet den
3. maj 2022.
 Det blev aftalt at fremsende en tak til køkkenet for en spændende dag. Skulle det en
dag blive muligt med en rundvisning, mens produktionen er i gang og de store
maskiner kører, så ville det dog ikke være af vejen.
 Under mødet med ledelsen på Fælleskøkkenet blev det nævnt, at hvert plejehjem har
tilknyttet en køkkenven, som man frit kan gøre brug af. Køkkenvennen besøger sit
plejehjem to gange om året.
 Køkkenet arbejder på, at det fremover skal være muligt også i Lolland Kommune, at
de enkelte afdelinger på et plejehjem kan sammensætte deres egen menu.
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13. Meddelelse fra formanden
 Orienteringspunkt, forventet varighed: 10 min.
Sagsfremstilling:












9.-10. maj deltog Ældrerådet i repræsentantskabsmøde og konference i Danske
Ældreråd på Nyborg Strand. På næste møde i juni måned kan der sættes mere tid
af til evaluering af arrangementet, hvis vi ikke når det på dette møde.
På mødet i juni måned skal Ældrerådet desuden fastlægge de emner, der skal
drøftes med Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 31. august, så lad os
begynde at gå i tænkeboks, hver især.
Ældrerådet er tildelt kontaktpersoner i kommunens sektorer, udover Ældre &
Sundhed. Disse kontaktpersoner vil fremover tage sig af ekspedition frem og
tilbage af sager mellem Ældrerådet og de pågældende forvaltninger og politikere.
Navne og kontaktinfo fremgår af vedlagte bilag 1.
Der er modtaget en borgerhenvendelse, iflg. hvilken den meget omtalte
varmecheck til pensionister pga. høje varmeudgifter til visse opvarmningsformer
nu også gælder, hvis man er registreret som fastboende med adresse i et
sommerhus. Det er noget nyt. Der kan bl.a. læses mere på Ældre Sagens
hjemmeside.
Det Danske Madhus henvendte sig den 13. april 2022. Firmaet er godkendt privat
leverandør af madservice i Lolland Kommune og tilbyder Ældrerådet at komme
forbi med en præsentation af deres koncept, inkl. smagsprøver til at tage med
hjem.
JS/Danmark rykkede den 26. april 2022 for betaling af 2.820 kr. for hosting af
online interaktiv brochure, tilsyneladende i forbindelse med valgbrochuren, som
det tidligere Ældreråd fik udarbejdet. Dog gik JS/Danmark med til, på
ældrerådsformandens anbefaling, at kreditere os for beløbet, idet vi aldrig har
modtaget fakturaen og heller ikke hverken ønsket eller bestilt online hosting,
hvorfor vi ikke skylder firmaet penge.
Iflg. opslag på kommunens plejehjem er der indkøbt nyt nødkaldssystem. Det
kommer til at fungere via simkort, trådløst, der ikke kræver telefonlinje, og
Lolland Kommune bestiller oprettelse og får leveret nødkaldet med aktiveret
simkort. Bruger bliver pålagt en månedlig betaling på 25 kr. til dækning af forbrug
på nødkaldet, dvs. når det kalder op i forbindelse med behov for hjælp. De 25 kr.
bliver indreguleret i huslejen. Ældre & Sundhed, Visitationen, kan kontaktes på
hverdage kl. 8-11 på tlf. 54676220. tast 2 ved spørgsmål. Se også pkt. 8,
Orientering fra Ældre & Sundhed, og dertil hørende bilag 1.

Indstilling:

Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup, Erik Nielsen.
 Udover de nævnte punkter informerede formanden om en demensmesse, som Lolland
Kommune planlægger i Maribo-Hallerne den 21. sept. kl. 14-18.
 På ældrerådsmødet den 9. juni tager vi sagen op.
 På mødet i juni besøger vi Frivillig Centret i Maribo for at drøfte fremtidigt samarbejde.
 Udover de i bilag 1 nævnte kontaktpersoner har Ældrerådet fået Thomas du Plessis de
Richelieu telefon 30588911, thdu@lolland.dk som kontaktperson til Økonomi- og
Erhvervsudvalget.
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Bilag:
 Bilag 1: Ældrerådets kontaktpersoner i øvrige sektorer.

20/22

14. Eventuelt
 Orienteringspunkt, forventet varighed: 10 min.
Sagsfremstilling:

Indstilling:

Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup, Erik Nielsen.
 Ældrerådet skal blive bedre til at få skrevet møder ind i årshjulet.
 Der er flytning af nogle ældrerådsmøder på grund af andre møder
 Mødet 10/11 bliver i stedet 17/11. Mødet 15/12 bliver i stedet 8/12.
Bilag:
 Bilag 1: Ældrerådets årshjul 2022.
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15. Kommunikation fra mødet
 Debatpunkt, forventet varighed: 15 min.
Sagsfremstilling:
Som Ældreråd er det vigtigt at fortælle kommunens borgere om sit arbejde, resultater,
holdninger og aktiviteter. På den måde viser Ældrerådet, at det tager ansvar for, at
kommunens ældre bliver hørt og set.
Indstilling:
Ældrerådet drøfter kort, hvilke ”tophistorier” der har været på dagens møde, og hvad
rådet ønsker kommunikeret videre til samarbejdspartnere og evt. pressen.
Beslutning:
Fraværende: Nina Stangerup, Erik Nielsen
 Pkt. 4 om skærmbesøg
 Pkt. 5: 83% stigning i varmepris, hvor Ældrerådet anbefaler kommunen at forklare
dette yderligere til de berørte.
 Pkt. 6 bl.a. om hjertestarter og manglende dementi af nyhed i Folketidende
24.06.2019, bekræftelse af at personale ikke kan forventes at anvende hjertestarter
uden introduktion, samt om kurser og forflytningsvejleder.
 Pkt. 7 om antal bleer i døgnet ved bevilling
 Pkt. 8 om nyt nødkaldsanlæg, og om afslag på transportkørestole.
 Pkt. 10 om planer for borgermøde, som kommer til at dreje sig om ordningerne under
Flextrafik.
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Palliation i Ældre og Sundhed
2022

Definition på Palliation
• Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos
patienter og familier, som står overfor de problemer, der er
forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre
lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og
behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk,
psykosocial og åndelig art.
• (World Health Organization, 2002).

2

Palliativ indsats i Lolland kommune
• Den palliative indsats bunder i et helhedsorienteret menneskesyn,
der indebærer respekt for patientens værdier, livsopfattelse,
livsforløb og personlige sygehistorie samt de behov og ønsker, som
patienten og de pårørende har.
• Tænk palliation allerede fra diagnostik af alle livstruende sygdomme.
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Palliativ indsats i Lolland kommune
• En tidlig palliativ del, der kan vare år, hvor patienten typisk fortsat
vil være i målrettet livsforlængende (evt. helbredende) behandling.
• En sen palliativ del, der typisk varer måneder, og hvor aktiv
sygdomsrettet behandling er ophørt.
• Og en palliativ terminal del (dage til uger), hvor patienten er
dødende, samt efterfølgende støtte til efterladte.
• Opfølgning med efterladte pårørende.
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Paradigmeskift, idet indsatsen er gået fra at være lindring af uhelbredeligt syge til at være
lindring af alle patienter med livstruende sygdom.
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Organisationsdiagram for palliativ indsats i Lolland kommune

Palliationskoordinator

Dagligforløbsansvarlig
Team sygepleje Maribo

Personlig &
Praktisk hjælp

Team sygepleje
Maribo

Lægefaglig
konsulent

Team
Møllecentret

Dagligforløbsansvarlig
Team sygepleje Nakskov

Team sygepleje
Nakskov

Team Træning
6

Koordinerende Palliationsgruppe
• Overlæge og fagområdespecialist i palliativ medicin Niels Møller.

Faglig sparring/supervision samt
varetager enkelte komplekse palliationsforløb i tæt samarbejde med praktiserende læge og regionen. Ansat af
Region Sjælland, Æ&S køber 8 timer pr uge.

• Palliationskoordinator/sygeplejerske Mette Bott Lauritzen – diplom i Palliation &
uddannelse som sorgrådgiver. Har både en udadgående og indadgående funktion med regionen, Hospice,
tværsektorielle netværksgrupper, sparring/rådgivende funktion m.m.

• Dagligforløbsansvarlig i Team Sygepleje Maribo, palliationssygeplejerske Anja Møller
Christiansen – diplom modul i palliation. Indadgående funktion i organisationen.
• Dagligforløbsansvarlig i Team Sygepleje Nakskov, palliationssygeplejerske Rikke Brun
Lejbølle – diplom modul i palliation. Indadgående funktion i organisationen.
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Palliations gruppe i Lolland kommune
• 8 Palliations sygeplejersker, kompetenceudviklet på Sankt Lukas
nøglepersonuddannelse.
• 2 Rehabiliteringssygeplejersker, varetager forløbsprogrammer i
kræft, Kol og hjertesygdom.
• Øvrige sundheds medarbejdere i Ældre og Sundhed
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Udvikling af den samlede palliative indsats 2020 - 2022
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Diagnoser
• 88% har en kræft diagnose
• 6% har en KOL diagnose
• 4% er hjertesyg
• 2% har andre sygdomme, eksempelvis ALS, Parkinsson, demens.
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Tilknytning til lægefaglig konsulent
• Borgere med kompliceret palliative problemstillinger, hvor praktiserende læge ikke har kompetence til
at varetage behandlingen og hvor der ikke ligger henvisning til Palliativ enhed i regionen.
• Borger tilknyttes enten via praktiserende læge eller koordinerende palliationsgruppe
(palliationskoordinator Mette Lauritzen, palliationssygeplejerske Rikke Lejbølle & Anja Christiansen).
Praktiserende læge vil altid blive kontaktet, hvis deres patient tilbydes tilknytning til den lægefaglige
konsulent og behandlingen foregår i tæt samarbejde med praktiserende læge.
• Praktiserende læge kontakter palliationskoordinator direkte pr. telefon eller via MedCom
korrespondance, med beskrive af problematikken.
• Sygepleje teamet og palliationsgruppen kontakter ligeledes den koordinerende palliationsgruppe med
beskrivelse af problematikken, hvis de har en borger som de vurderer har behov for at blive tilknyttet
den lægefaglige konsulent. Borgerforløbet drøftes efterfølgende på tværfaglig konference i den
koordinerende palliationsgruppe, hvor der tages stilling til det videre forløb. Afholdes 1 x ugtl.
• Borger og pårørende får tilbuddet om tilknytning til den lægefaglige konsulent, med beskrivelse af det
lægen kan være behjælpelig med. De giver accept til at lægen må tilgå deres journal i
Sundhedsplatformen og dele viden med sundhedsmedarbejder i Lolland kommune.
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Tilknytning lægefaglig konsulent
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Samarbejdspartnere
• Borger og pårørende
• Praksis læger
• Sygehuse
• Palliativ enhed i regionen
• Hospice
• Præster
• Psykologer
• Socialrådgivere
• Uddannelses institutioner
13

Tak for i dag
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Samarbejdsaftale
mellem
Guldborgsund Kommune,
Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR), Center for Sundhed & Omsorg
Møllebakken 9
4800 Nykøbing F

og

Lolland Kommune,
Ældre og Sundhed
Sønder Boulevard 84
4930 Maribo
(I det følgende benævnt Part hver især henholdsvis Parterne som fællesbetegnelse)

vedrørende varetagelse af regionale opgaver p~ høreapparatområdet
(i det følgende benævnt Aftalen)

GULDBORGSUND
1. BAGRUND OG FORMÅL
Baggrund
1.

Det følger af Sundhedslovens (LBK nr. 210 af 27. januar 2022) § 73 a, at Regionsrådet skal tilbyde
høreapparatbehandling til patienter, der er henvist hertil af en speciallæge i øre-, næse- og
halssygdomme I overensstemmelse med visltationsretningslinjer fastsat af Sundhedsministeren.
Det følger videre af Specialundervisningslovens (LBK nr. 1653 af 9. august 2021) § 1, at
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde kompenserende specialundervisning til personer med fysisk
eller psykisk handicap, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse
handicap.
Region Sjælland, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune har aftalt, at kommunerne I et
fælles samarbejde, fremadrettet skal løse nogle nærmere definerede regionale opgaver på
høreapparatområdet til den i samarbejdsaftalen med Region Sjælland definerede målgruppe.
Guldborgsund kommune indgik, på de to kommuners vegne, en samarbejdsaftale med tilhørende
finansiering, med Region Sjælland.
Ved 1. april 2022 har Region Sjælland og Guldborgsund Kommune indgået ovennævnte
samarbejdsaftale, om varetagelse af regionale opgaver på høreapparatomradet.
For at kunne løfte opgaven med varetagelse af regionale opgaver på høreapparatområdet,
herunder stille kvalificerede medarbejdere til rådighed, har Parterne i fællesskab besluttet at
samarbejde herom.

FormSI

2.

Formålet med Aftalen er at regulere samarbejdet mellem Guldborgsund Kommune og Lolland
Kommune om varetagelse af regionale opgaver på høreapparatområdet, som aftalt I forbindelse
med den indgåede samarbejdsaftale med Region Sjælland jf. punkt 1.1.

2. INDHOLD
1.

Parterne har i fællesskab besluttet, at Guldborgsund kommune ansætter en audiologopæd tll
varetagelse af Parternes regionale opgaver p~ høreapparatområdet.

2.

Parterne har i fællesskab besluttet, at den ansatte audiologopæd fSr arbejdssted I Guldborgsund
Kommune med mulighed for, i udgangspunktet, en ugentlig arbejdsdag på en matrikel i Lolland
Kommune.

3.

Parterne har I fællesskab aftalt at samarbejde omkring de regionale opgaver p~
høreapparatområdet, og levere disse så geografisk tæt på kommunernes borgere som muligt.

4.

Parterne har i fællesskab besluttet, at etablere og udvikle et fagligt stærkt fællesskab, mellem de
medarbejdere der indgår i løsningen af Parternes regionale opgaver på høreapparatomr~det.

3. PARTERNES FORPLIGTELSER
Parternes gensidige forpligtelser
1.

Parterne er gensidigt forpligtet til at samarbejde om Aftalens opfyldelse.

2.

Parterne er gensidigt forpligtet til at iagttage den til enhver tid gældende lovgivning, der er relevant
for varetagelsen af Parternes regionale opgaver på høreapparatområdet, herunder
Persondataforordningen, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven.

GULDGORGSUN0
•

En Part skal, uden ugrundet ophold efter konstateringen af force majeure-situationen,
skriftligt Informere den anden Part om grundlaget herfor, varigheden heraf, hvis muligt,
samt hvilke forholdsregler p~gældende har truffet for at bringe force majeure-situationen
til ophør.

•

En Part skal over for den anden Part, uopfordret skrlftligt dokumentere, at en forsinkelse
skyldes force majeure.

5. ERSTATNING OG FORSIKRING

1.

Parterne er I det hele erstatningspligtige efter dansk rets tll enhver tid gældende almindelige regler
herom for så vidt angår forhold relateret til Aftalen.

2.

Parterne er egenhændigt forpligtet til, og ansvarlige for, at tegne eventuelle forsikringer, som er
nødvendige for pSgældendes opfyldelse af sine forpligtelser.

3. OVERDRAGELSE
1.

Parternes forpligtelser i henhold til Aftalen kan alene overdrages helt eller delvist til tredjemand
efter forudgående skriftlig aftale mellem Parterne.

4. ÆNDRINGER
1. Ændringer eller tilføjelser til Aftalen kræver enighed Parterne Imellem.

2.

Ændringer eller tilføjelser til Aftalen etter dennes ikrafttrædelse jf. punkt 7, tillægges denne som
bilag med Parternes underskrift.

5. TVISTER, LOVVALG OG VÆRNETING

Tvister
1.

Parterne er gensidigt forpligtet tll at søge eventuelle uenigheder løst mindeligt.

2.

Lader eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Aftalen sig ikke løse mindeligt ved Parternes
egen indsats, kan enhver af Parterne begære mediation.

3.

Parterne er enige om, at udgiften til eventuel medlatlon afholdes af Parterne I fællesskab.

4.

Såfremt en Part nægter at deltage I mælingsmøder, vil dette være at betragte som væsentlig
misligholdelse.
Lovvalg og værneting

5.

Aftalen reguleres i det hele af dansk ret.

6.

Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Aftalen, som ikke har kunnet løses mindeligt ved
Parternes egen Indsats eller efterfølgende mediation, afgøres ved de almindelige domstole.

7. IKRAFTTRÆDELSE, VARIGHED OG OPHØR

Ikrafttrædelse

3.

Parterne er gensidigt forpligtet til at iagttage fortrolighed og tavshed omkring de oplysninger,
herunder personoplysninger, som relaterer sig tll Aftalen - ogs~ efter dennes ophør.

Guldborgsund Kommunes forpligte/ser
4.

Guldborgsund Kommune er forpligtet til at ansætte en audiologopæd til varetagelse af Parternes
regionale opgaver p! høreapparatomr~det.

5.

Guldborgsund Kommune er forpligtet til at fungere som audlologopædens arbejdsgiver under
dennes ansættelse.

Lolland Kommunes forpligtelser
6.

Lolland Kommune er forpligtet til, og ansvarlig for, at sørge for nødvendige godkendelser og/eller
tilladelser til eventuel etablering af en satellltafdellng I Lolland Kommune.

7.

Lolland Kommune er forpligtet til, og ansvarlig for, at afholde alle udgifter forbundet med
etablering og drift af en eventuel satellitafdeling i Lolland Kommune, herunder udgifter forbundet
med audiologopædens fremmøde og arbejde der, I det omfang dette ikke er dækket af det budget
Regionen stiller til rldighed.

4. MISLIGHOLDELSE

Misligholdelse
1.

Som misligholdelse anses enhver tilsidesættelse af Parternes forpllgtelser.

2.

Dersom en Part gentagne gange gør sig skyldig I misligholdelse jf. pkt. 4.1. vil dette være at
betragte som væsentlig mlsllgholdelse.

Misligholdelsesbeføje/ser
3.

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder om
afhjælpning og ophævelse ved væsentlig mlsllgholdelse.

4.

Misligholder en Part en forpligtelse, skal den anden Part, uden ugrundet ophold, ved skriftlig
erklæring fastsætte en efter karakteren af misligholdelsen rimelig frist, Inden for hvilken
misligholdelsen skal bringes til ophør.

5.

Best~r misligholdelsen fortsat efter udløbet af den fastsatte tidsfrist jf. punkt 4.4., vil dette være
at betragte som væsentlig misligholdelse.

Force Majeure
6.

Parterne kan ikke anses for ansvarlig over for hinanden fors~ vidt ang~r forhold, som ligger uden
for deres kontrol, og som de ikke ved Aftalens lndg~else burde have taget i betragtning, og ej
heller burde have undg~et eller overvundet (force majeure).
Som ikke-udtømmende eksempler pS force majeure kan nævnes krig, naturkatastrofer, strejke,
epidemier, pandemier og lignende, som umuliggør opfyldelse af Parternes forpligtelser i henhold
til Aftalen.

7.

P~ber~belse af force majeure forudsætter, at Parterne opfylder følgende betingelser:

GU/
1. Aftalens ikrafttræden er 1. april 2022 uagtet tidspunktet for Parternes underskrift jf. punkt 8
eventuelt måtte være senere.

Varighed og ophør

2. Aftalens varighed følger Parternes til enhver tid gældende samarbejdsaftale med Region Sjælland
om varetagelse af regionale opgaver på høreapparatområdet.
3. Aftalen kan dog opsiges af begge parter med 12 måneders varsel til udgangen af en måned.
4. Aftalen er uopsigelig for Parterne det første år efter dennes ikrafttrædelse.
8, UNDERSKRIFTER
1. Aftalen er underskrevet I to genparter, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig
anses som den orlglnale aftale.

4H.ZZ.
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Søren Wollesen
Centerchef, Sundhed & Omsorg,

Ældre og Sundhedschef

Guldborgsund Kommune

Lolland Kommune
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Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Guldborgsund
Kommune om varetagelse af regionale opgaver på
høreområdet

1.

Baggrund og formål

Regionerne har i henhold til Sundbedsloven myndighedsansvaret for
høreapparatbehandling. Kommunerne har ansvaret for at yde
kompenserende specialundervisning, anden specialpædagogisk bistand
og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningen af
funktionsnedsættelsen i henhold til Lov om specialundervisning for
voksne.

1},

•••

Dato: 22. marts 2022
Sags ID: EMN-2021-07844
Dokument ID: 10298055
SSPPlan
Alleen 15
4180Sorø

ru.: 70155000
makis@regionsjaelland.dk
E-mail: ntakis@regionsjaelland.dk

Denne aftale er indgået med henblik på at styrke det eksisterende
samarbejde mellem Hørecenter Sjælland på Sjællands
Universitetshospital og Guldborgsund Kommune, således at borgerne
kan få et nært tilbud om hørerehabilitering, hvor de skal henvende sig et
sted gennem levetiden på høreapparatet. Det øgede samarbejde kan
derudover aflaste belastningen på sygehusene, således at det er muligt at
nedbringe ventelisterne og herefter fastholde et forholdsvis lavt niveau af
ventetid til udlevering afhøreapparater.

2.

Aftaleområde

Samarbejdet indbefatter, at Guldborgsund Kommune overtager
høreapparatbehandlingen fra Hørecenter Sjælland i hele høreapparatets
levetid efter de første tre måneder i patientforløbet, og indtil borgeren
skal have nyt høreapparat. Herefter henvises borgeren til forløb på
Hørecentret.
For at styrke samarbejdet varetager Guldborgsund Kommune følgende
regionale opgaver:
•

Service-funktion, hvor borgeren kan forventes at få hurtigt hjælp
til skift at slanger, speaker, tip, dorne, filterskift, hjælp til
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•
•
•
•
•
•

bestilling af filter og dornes, samt batterier. Derudover kan der hjælpes med test og fejlfinding
på høreapparater.
Bestilling af propper, hvor det er muligt uden nyt aftryk.
Genereljustering, når der er sikkerhed for, at selve høreapparatbehandlingen er den
korrekte.
Instruktion i forhold til vedligehold og betjening af apparater, samt isætning.
Tabte apparater: Bestilling skal ske efter aftale med Hørecenter Sjælland med
opmærksomhed på behov for ny skal og nye propper samt evt. justering af apparater
Bevilling og parring affjernbetjening og streamer
Udlevering af reserveapparater i tilfælde af reparation eller patienten står på venteliste
til udlevering af nye apparater

Desuden vil der være nogle særlige tilfælde, hvor en mindre gruppe borgere ikke kan klare
transporten til Nykøbing F. Sygehus. Her vil Guldborgsund Kommune have mulighed for at
tage på hjemmebesøg til disse borgere og i visse tilfælde varetage selve
høreapparatsbehandlingen i samarbejde med Hørecenter Sjælland.
Guldborgsund Kommune skal have mulighed for at henvise borgere akut til Hørecenter
Sjælland i de tilfælde, hvor borgeres hørelse falder uden for høreapparatets dækningsområde.
Region Sjælland vil i samarbejdet være ansvarlig for følgende:
•
•
•
•

Uddannelse af kommunens personale i de regionale opgaver ved opstarten og ved nye
regionale opgaver
Tværfaglige og tværsektorielle konferencer
Uddannelse i Amgros' sortiment
Etablering af styregruppe og afholdelse af faste møder mellem Hørecentret og
Guldborgsund Kommune

2.1 Målgruppe

Aftalen omfatter Region Sjællands borgere over 18 år, der har fået udleveret høreapparater på
Hørecenter Sjælland, Sjællands Universitetshospital.
Aftalen omfatter ikke borgere, der har fået udleveret høreapparater i speciallægepraksis eller
hos en privat høreklinik.
Aftalen omfatter alle voksne høreapparatsbrugere, der efter tre måneders forløb på Hørecentret
overgår til kommunen i hele apparatets levetid, indtil borgeren skal have et nyt høreapparat. I
opstartsperioden gælder det både for borgere der har fået udleveret nye høreapparater og
borgere, der har haft høreapparater i en længere periode.
Det er muligt for borgere at skifte forløb til et kommunikationscenter i anden kommune ved
eksempelvis flytning.

3. Beliggenhed og inventar
Guldborgsund Kommunes ydelser tilbydes på Hørecenter Sjælland eksisterende lokaler på
Nykøbing F. Sygehus, Ejegodvej 65. Der kan etableres andre lokationer til samarbejdsaftalens
indhold ved behov for mere nære tilbud for borgerne. Eksempelvis hvis Guldborgsund
Kommune ønsker at etablere et samarbejde med Lolland Kommune, hvor Lollands borgere kan
indgå i aftalens målgruppe.
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Regionen afholder alle udgifter forbundet med eventuel etablering af andre lokationer til
aftaleområdet indhold.
Kommunen afholder alle udgifter forbundet med en eventuel selvvalgt serviceforbedring af
aftaleområdets indhold, herunder etablerede lokationer til samme.

3.1 Udstyr
Guldborgsund Kommune har ansvar for, at udstyr godkendes af FORCE Technology, og at der
føres tilsyn mindst en gang årligt. Udstyr der skal godkendes er: lydtætte rum, frit feltshøjtaler
og REM.
Der er behov for tilpasningssoftware, der svarer til høreapparater i Amgros' sortiment.

4. Personale
Guldborgsund Kommunes personale, der varetager opgaver i forbindelse med justering af
høreapparater, skal været uddannet audiologopæd, audiologiassistent eller anden relevant
uddannelse.
Hørecentret tilbyder uddannelse i de regionale opgaver inden opstart og ved nye
opgaveportefølje i henhold til punkt 2.

5. Samarbejde og tekniske systemer
Regionen sikrer, at Guldborgsund Kommune har skriveadgang til Auditbase og adgang til
NOAH.
Derudover skal Region Sjælland sikre, at Guldborgsund Kommune har mulighed for bestilling
afhøreapparater og andet udstyr igennem Amgros, såfremt dette er nødvendigt ved
erstatningsapparater.

5.1 Organisering
Repræsentanter for Guldborgsund Kommune og Hørecenter Sjælland indgår i en styregruppe
til at sikre det daglige samarbejde.
Der vil blive afuoldt løbende møder, hvor Hørecentret Sjælland er initiativtager og ansvarlig for
udarbejde af dagsorden, referat samt ansvarlig for at invitere andre relevante deltagere ad hoc.
Der afholdes som minimum møde to gange om året. Alle overordnede og principielle
beslutninger, som har betydning for det daglige samarbejde, skal forelægges og besluttes i
styregruppen.
Det omfatter:
• Udvikling affælles informationsmateriale til borgeren
• Udvikling af tilbuddet til borgeren
• Fastsættelse af aftaler om arbejdsgange ift. aftaleområdets indhold
• Drøftelse af statistik vedr. aftaleområdets indhold
• Evaluering af samarbejdet
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6. Økonomi
Guldborgsund Kommune bliver økonomisk kompenseret for de ydelser der er nævnt under
punkt 2, punkt 3.1, punkts og punkt 8.
Region Sjælland frikøber personalet fra Guldborgsund Kommune til aftalens ydelser på
baggrund af et estimeret budget, som reguleres årligt, og der aftales et overhead. Personalets
anvendte tid følges afst}Tegruppen, hvorefter det er muligt at regulere årligt efter den faktiske
aktivitet.
Afregning for tabte apparater, propper, slanger mv. dækkes af Region Sjælland. Der bestilles
direkte hos relevante leverandører, hvorefter regningen sendes til Koncern Økonomi, Region
Sjælland.

7. Klager
Klager i henhold til aftaleområdets indhold henvises til Regions Sjælland.
https://www.regjonsjaelland.dk/ Sundh ed / patient-i-region-s jaelland / Dine-rettigheder/klager
og-erstatning/Sider / servicek.lager,aspx
Region Sjællarul er således klage- og erstatningssubjekt for så.vidt angår forhold, der relaterer
sig til aftaleområdets indhold uagtet klagen kan h enføres til en regional opgave, som
Guldborgsund Kommune varetager i henhold til aftalen.

8. Andre forhold
Der ydes befordring efter gældende regler efter Sundhedsloven til borgerne, der skal
transporteres i forbindelse med aftaleområdets indhold. Befordring bestilles gennem Region
Sjællands befordringsservice med reference til samarbejdsaftalen.
Region Sjælland er forpligtet til at yde tolkebistand i forbindelse med aftaleomrlidets indhold.
Tolkebistand rekvireres af Guldborgsund Kommune gennem regionens gældende aftale på
området. Der er krav om fremmøde.
Aftalens parter er egenhændigt forpligtet til, og ansvarlige for, at tegne eventuelle forsikringer,
som er nødvendige for pågældende opfyldelse af forpligtelserne i henhold til aftalen.

9. Misligholdelse og tvistligheder
9.1. Som misligholdelse anses enhver tilsidesættelse af parternes forpligtelser i henhold til
denne aftale.
9.2 Dersom en af aftalens parter gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse jf. pkt. 9.1. vil
dette være at betragte som væsentlig misligholdelse.

9.3 Aftalens parter er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse,
herunder om afhjælpning og ophævelse ved væsentlig misligholdelse.
9.4 Misligholder en af aftalens parter en forpligtelse i henhold til aftalen, skal den anden part,
uden ugrundet ophold, ved skriftlig erklæring fastsætte en efter karakteren af
misligholdelsen rimelig frist, inden for hvilken misligholdelsen skal bringes til ophør.
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9.5 Består misligholdelsen fortsat efter udløbet af den fastsatte tidsfrist jf. punkt 9-4,, vil dette
være at betragte som væsentlig misligholdelse.

9.6 Aftalens parter kan ikke anses for ansvarlig over for hinanden for så vidt angår forhold, som
ligger uden for deres kontrol, og som de ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i
betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet (force majeure).
Som ikke-udtømmende eksempler på force majeure kan nævnes krig, naturkatastrofer,
strejke, epidemier, pandemier og lignende, som wnuliggør opfyldelse af parternes
forpligtelser i henhold til aftalen.
9.7 Påberåbelse af force majeure forudsætter, at aftalens part opfylder følgende betingelser:
• En part skal, uden ugrundet ophold efter konstateringen af force majeure-situationen,
skriftligt informere den anden part om grundlaget herfor, varigheden heraf, hvis muligt,
samt hvilke forholdsregler pågældende har truffet for at bringe force majeure
situationen til ophør.

•

10.

En part skal over for den anden part, uopfordret skriftligt dokumentere, at en
forsinkelse skyldes force majeure.

Samarbejdsaftalens ikrafttrædelse og ophør

Samarbejdsaftalen ikrafttræden sker 1. april 2022. Aftalen løber over 4 år og kan ved enighed
forlænges 2 gange af 12 måneders varighed. Eventuel forlængelser sker på uændrede vilkår.
Aftalen kan opsiges af begge parter med et skriftligt varsel på 12 måneder til udgangen af en
måned. Aftalen kan ikke opsiges det første år efter ikrafttrædelse.
11.

Underskrifter

Aftalen er underskrevet i to eller flere eksemplarer, som hver især skal anses for at være
originale, men tilsammen udgør et og samme dokument. Hvis en underskrift leveres mede
mail i en pdf-fil, skal denne underskrift være gyldig og bindende med samme kraft og virkning
som den originale underskrift.
Region Sjælland

Guldborgsund Kommune
Dato:

°/J.r:
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Mads Ellegaard Christensen

Centerleder Ida yrge Sørensen
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Lolland Kommune, afd. 019

Lejernr. 4 8 9 - 0 ~

Blomsterparken •
4970 Rødby

Varsling af aconto/afgiftsændring

21. april 2022
Vi kan meddele dig, at din aconto/afgiftsændring for dit lejemål Blomsterparken.
4970 Rødby ændrer sig.
Hermed fremsendes varsel vedr. ændring i aconto bidraget for varme, da Lolland
kommune har ændret på fordelingsnøglen.

Lokalkontoret Nakskov

Pragtstjerne 6
4900 Nakskov
Tlf.

73 75 76 40

Ændringen træder i kraft pr. 01-07-2022.
Specifikation af din varsling
Type
Nuværend
e a conto
A conto varme
443,00
Din fremtidige opkrævning
T e
A conto varme
Leje ældre-/plejebolig
A conto el

N hus1e·e

nakskov@bdk.dk
www.boligkontoret.dk

Ændring

367,00

Fremtidig
a conto
810,00

Beløb
810,00
5.480,00
278,00
6.568,00

lkrafttrædel
sedato
01-07-2022

Almen boligadministration
Åbningstider:
Mandag 10:00-12 :00
Tirsdag 10:00-12 :00
Onsdag Lukket
Torsdag 13:00-17 :00
Fredag 10:00-12:00

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen
Boligkontoret Danmark

Jeanne Baad Petersen
Tlf.nr. 73 75 76 40

-

III lollandkommune

Fwd: HASTER!! Til ældrerå det fra netværksgruppen for på rørende.

1 af 4

imap://karen%40karenzubari%2Edk@imap.one.com:993/fetch%3...

Emne: Fwd: HASTER!! Til ældrerådet fra netværksgruppen for pårørende.
Fra: Karen Zubari <karen@karenzubari.dk>
Dato: 10-04-2022 21:31
Til: Lene Antonisen <leneantonisen@gmail.com>
Kopi (CC): Inge Jordan <i.hyldquist@gmail.com>, "Kirsten B. Hansen" <kbh@kabelmail.dk>, Karen
Zubari <karen@karenzubari.dk>, "Susanne.andersson2111@gmail.com"
<Susanne.andersson2111@gmail.com>, Anne Bjerregaard <annebjerregaard@outlook.dk>, Mai-Bri
Rasmussen <strzeciak@hotmail.com>, Annie Jeppesen <anniejeppesen48@gmail.com>, Finn Olsen
<hoenekro@mail.dk>, Alice Paaske <paaskemail@gmail.com>, Ulrik Slente <jolleulle@gmail.com>,
Erik Nielsen <erik@0416.dk>, tom mogens svendsen <tmsmejeriet@gmail.com>, Nina Stangerup
<ninastangerup@outlook.dk>
Kære Lene Antonisen og netværksgruppen
På Ældrerådets vegne takker jeg for jeres mail. Ældrerådet holder møde hver måned, næste gang den
21. april. Dagsordenen l det møde er udarbejdet, og hvert minut er brugt, desværre. Næste møde er
12. maj 2022.
Jeg har læst jeres forespørgsel og forstår, at I har ønsket et møde med vores borgmester, som
imidler d har henvist jer l at tage mødet med ÆOS-udvalget, som de erfarne poli kere disse
heldigvis er. Jeg er også sikker på, at alle poli kere i Lolland Kommune sæ er pris på deres vælgeres
llid og holder døren åben, når som helst vælgerne har noget på hjerte, og ikke kun op l
kommunevalget. Fairness, åbenhed, llid og kompetence er kommunens oﬃcielle værdier, som vi alle
prøver at leve op l.
Når udvalgsformanden trods de e anbefaler, at Ældrerådet først inddrages, inden udvalget tager
s lling l spørgsmålene, så må det bero på en erkendelse af, at der i Lolland Ældreråd i denne periode
sidder virkelig kompetente kræ er, hvis opgave det er at være borgernes talerør og poli kernes
rådgivere. Den opgave påtager vi os naturligvis l enhver d og øser gerne af vores erfaringer, så
poli kerne på basis heraf kan træﬀe velinformerede beslutninger, l gavn for borgerne.
Rent prak sk vil vi gøre det, at vi sæ er sagen på dagsordenen l vores møde den 12. maj, i hvert fald
for så vidt der ikke kommer andre hastesager på som fx høringer, der nødvendigvis skal behandles på
det møde. Vi vil så bede administra onen l mødet forberede og udarbejde svar på alle jeres
spørgsmål, og svarene vil here er fremgå af Ældrerådets referat.
Jeg er ked af den lange ekspedi ons d, men når ikke poli kerne ser sig i stand l at svare rent
umiddelbart på jeres spørgsmål, men beder om rådgivning fra Ældrerådet, så kan vi kun behandle en
sådan sag ved at sæ e den på dagsordenen og derved få svar på jeres spørgsmål.
Mvh Karen Zubari, fm. f. Ældrerådet - karen@karenzubari.dk - tel. 22180935
c.c. Lolland Ældreråd

04-05-2022 19:31
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-------- Videresendt meddelelse -------Emne:HASTER!! Til ældrerådet fra netværksgruppen for pårørende.
Dato:Sun, 10 Apr 2022 20:26:08 +0200
Fra:Lene Antonisen <leneantonisen@gmail.com>
Til:Karen Zubari <karen@karenzubari.dk>
Kopi (CC):Inge Jordan <i.hyldquist@gmail.com>, Kirsten B. Hansen (kbh@kabelmail.dk)
<kbh@kabelmail.dk>
Kære Ældreråds formand og medlemmer i ældrerådet
Efter henvendelse d. 4. april 2022 til Borgmester Holger Schou Rasmussen om et krisemøde vedr.
nedenstående punkter, blev vi samme dag henvist til ÆOS - udvalget, som d. 8. april 2022 henviser
videre til ældrerådet.
Derfor får I disse punkter, med håbet om, at I hurtigt løfter dem op i udvalget og at de tages alvorligt og
hurtigst muligt kan behandles og besvares, da det kan dreje sig om liv og død for beboere på plejehjem,
ansatte eller gæster på plejehjemmene.
Mail i kronologisk orden:
4. april 2022, svar på vores henvendelse, fra Borgmester Holger Schou Rasmussen. sendt CC. til: MarieLouise Brehm Nielsen- Klaus Frederik Svensson. -Thomas du Plessis de Richelieu. - Inge Jordan. Kirsten B. Hansen.
Kære Lene
Der er intet i din henvendelse jeg vurderer ikke kan besvares at fagudvalget.
Formand Marie Louise Brehm Nielsen og næstformand Klaus Svensson er erfarne politikere. Desuden vil
svaret til dig under alle omstændigheder skulle findes i administrationen.
Derfor sender jeg dig videre til fagudvalget.
Bh.
Holger Schou Rasmussen.
4. april svar fra ÆOS udvalgsformanden sendt CC til: hele ÆOS - udvalget. - Holger Schou Rasmussen.
- Klaus Frederik Svensson. -Thomas du Plessis de Richelieu. - Søren Wollesen. - Inge Jordan. - Kirsten
B. Hansen. :
Kære Lene
Som vi talte om til ældrepolitisk møde, er det vigtigt for udvalget og jeg, at vi ikke udvander Ældrerådets
berettigelse ved at møde med forskellige pårørende grupper. Det er vigtigt, at hele Ældrerådet informeres
om emner, som diverse kontaktudvalg har på hjerte. Umiddelbart kunne jeg forstå, at mange
ældrerådsmedlemmer ikke var informeret om eller havde kendskab til jeres mail. Derfor anmoder jeg
om, I sender mailen til hele Ældrerådet, hvorefter de kan tage emnerne op med os, som det
høringsberettigende organ, de er.
Mvh Marie-Louise Brehm Nielsen
Herunder punkterne vi (netværksgruppen) ønskede et krisemøde med Borgmesteren om:
Hjertestarter / brug / fravalg
Genoplivning / fravalg af genoplivning af beboere / andre: besøgende, personale, frivillige,
håndværkere
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Hjertestartere på plejecentre på Lolland. Hvad er status (se artikel i FT fra 24. juni 2019 +
hjertestarter ved KH 29.11.2018)
På hvor mange plejecentre i Lolland kommune er der opsat en hjertestarter? Er Trygfonden ansøgt,
og hvad var svaret? (se artikel fra FT 6. juni 2019)
Personalets fravalg af brug af hjertestarter. Med begrundelsen, "at der ikke er et krav om
anvendelse".
Dette hænger ikke sammen med, at en hjertestarter kan alle bruge.
Er der en procedure vedr. fravalg af genoplivning og ydelse af relevant førstehjælp på plejehjem og i
boliger med plejekrævende borgere. Og hvis, hvor findes den? Vi kan ikke finde noget på Lolland
kommunes hjemmeside.
Kurser for ansatte på plejehjem:
-

Brand-, ABA. (lovpligtigt)

Førstehjælp / brug af hjertestarter ( Det er en forventning fra pårørende, at alt personale er
opdateret i relevant førstehjælp, ikke kun Hjerte Lunge Redning og brug af hjertestarter)
Forflytningskurser ( Det forventes af pårørende, at personalet er opdateret i korrekte
forflytningsmetoder og i korrekt brug af alle de hjælpemidler, personalet kan blive præsenteret for i deres
job)
Er disse kurser gennemført og vedligeholdt, og på hvilken måde?
Korrekt forflytning af beboere:
Er der en forflytningsvejleder tilknyttet hvert plejehjem eller er der kommunalt ansatte
forflytningsvejledere, der kan bruges af plejehjemmene ved akut opståede behov?
-

Bliver vedkommende brugt – og af alle? og på hvilken måde?

Hjemsendelse fra sygehus til plejehjem af ældre, svage og syge beboere.
(se artikel fra FT 19. jan. 2019)
-

Er plejehjemmene i stand til at håndtere disse hjemsendte beboere på korrekt vis?

Hvilke tiltag er der gjort, siden Hanne-sagen, der er omtalt i FT 19. jan. 2019? Her oplyste Tom
Larsen, at der manglede samspil mellem sygehus og plejecenter for ”den læge udfordring vi har på
Lolland”. Er dette samspil etableret?
- Hvad er kommunens rolle i for hurtig hjemsendelse fra sygehuset. Foreligger der en aftale mellem
sygehuset og kommunen? Er der en procedure som personalet kan holde sig til? Og hvordan er denne
procedure?
Slut på punkter.
------Konstant kvalitetssikring af uddannelser/kurser og tydelige procedurer samt opdatering og vedligehold af
disse, er kernen i god pleje og omsorg, og nødvendigt for, at personalet kan føle sig trygge ved, at udføre
den pleje og omsorg der er tidssvarende. Dermed kan det indlærte bibeholdelse og viderebringes korrekt
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4 af 4

imap://karen%40karenzubari%2Edk@imap.one.com:993/fetch%3...

til nyt personale.
Skulle I mangle nogle oplysninger, er I velkomne til at skrive igen, da jeg har al mailkorrespondancen
vedr. denne sag.
På netværksgruppens vegne
Lene Antonisen
Maribo

Vedhæ ede ﬁler:
KH hjertestarter 2018 11 29.pdf

157 KB

2019-01-19

760 KB

kri k kirsebærhaven.pdf

2019-06-24 hjertestartere plejecentre Lolland-Falsters_Folke dende_-_24....pdf

925 KB

04-05-2022 19:31
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Boligforeningen Lolland har placeret alle sine 10 hjertestartere udendørs, så de kan være
til gavn for alle i lokalområderne

I Kirsebærhaven har Boligforeningen Lolland
sat sin 10. hjertestarter op

Anonym giver bag ny
hjertestarter i Rødby
RØDBY Skulle ulykken

være ude, og en beboer i nærheden af Kirsebærhaven i Rødby falder om
med hjertestop, er der blevet kortere til hjælpen. Boligforeningen Lolland har
netop sat sin 10. hjertestarter op i området.
Det er en anonym giver
med tilknytning til lokalområdet, der har sikret den
nye hjertestarter og samtidig ønsket, at den blev placeret offentligt, så alle kan
have glæde af den. Det var
dog intet problem for Bolig-

foreningen Lolland, for de
ni øvrige hjertestartere er
alle placeret, så de er tilgængelige for alle, som kan
få brug for en.
Ikke alene hjertestarteren var gratis. Rødby Havn
Elservice har givet installationen, så den er kommet
helt gratis op.
Nok er det et af de hjælpemidler, som man ikke ønsker skal tages i brug, men
alt for få bliver endnu reddet, når de får hjertestop
udenfor hospitalerne.
- Hjertestarterne giver

folk en chance for at overleve, så ingen behøver at
ende deres dage på asfalten, siger Lars Olsen fra
Boligforeningen Lollands
bestyrelse.
I boligforeningen er man
også gået længere end blot
de tekniske hjælpemidler. I
de boligafdelinger, der ønsker det, kan man få undervisning i førstehjælp, og alt
personale er uddannet i at
redde liv.
Det har da også allerede
haft en effekt, for én af foreningens hjertestartere har

været i brug og reddede også liv. Maskinerne gør altså
en forskel - og de kan bruges af alle, uanset om man
har været på et førstehjælpskursus eller ej. Men
det har mange heldigvis.
- Vi oplever, at både unge
og ældre beboere har ønske om at lære førstehjælp,
når det bliver tilbudt, fortæller direktøren i Boligforeningen Lolland, Per Dalhammer.
PALLE NEVAD FRANDSEN
pnf@ftgruppen.dk

Bestyrelsesmedlem Lars Olsen med boligforeningsdirektør Per Dalhammer ved den hjertestarter, der er den 10. i boligforeningens
afdelinger.
Foto: Palle Nevad Frandsen
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Nu kommer der hjertestartere på plejecentre

BRÆNDT MED CIGARET

NAKSKOV - Politiet har afhørt fire vidner

STJAL OVN OG HAVEGREJ

PEDERSTRUP I tidsrummet fra torsdag til

søndag har der været indbrud i et udhus
ved en ejendom på Saltougvej ved Pederstrup.
En rude er knust, og der er stjålet en
hækkeklipper, en havetraktor og en varmeovn.

noter

i en voldssag mod en 14-årig skoleelev.
Sagen drejer sig om en 14-årig skoleelev
fra Privatskolen i Nakskov, som blev
overfaldet i et frikvarter af tre elever fra
Byskolen. Ved vidneafhøringerne kom
det frem, at den 14-årige skoleelev blev
brændt i nakken med en cigaret. En
14-årig og en 15-årig vil formentlig blive
sigtet, oplyser politiet.

Hjertestartere bliver nu også etableret på Lolland Kommunes plejecentre.

Foto: Anders Knudsen/arkiv

Ældreudvalgsformand Tom Larsen
fik sit ønske opfyldt

Hjertestartere sættes
også op på plejecentre
7.C NUMMER 11 VED SKOLE OL - Også for Stormarkskolens 7.c
gik det godt ved Skole OL. Klassen var i konkurrence i fredags og
blev nummer 11 i atletikkonkurrencen. Sankt Birgitta Skole i Maribo blev nummer 19. Sarah Christensen fra 7.c vandt individuelt
i hæk, og samlet blev klassen den bedste 7. klasse i Danmark i
hækkeløb. Stafetholdet endte som en flot nummer 9 ud af 51 hold,
og klassen blev nummer 12 i motionsløbet. Oliver Haug Frahm
(billedet) blev nummer 25 i 80 meter sprint ud af over 100 drenge.

Foto: Kim Sühler

LOLLAND Tredje gang
er lykkens gang, siger
man, og det måtte formanden for Lolland Kommunes
ældre- og sundhedsudvalg,
Tom Larsen (V), sande, da
han for tredje gang fik sat
på sit udvalgs dagsorden, at
man skulle drøfte opsættelse af hjertestartere på kommunens 11 plejecentre.
Denne gang lykkedes det
for formanden at få sit ønske opfyldt, således at der
kan sættes hjertestartere

op. Sagen har tidligere været behandlet i februar og i
maj måned, hvor forslaget
blev afvist, fordi der er beboere på plejecentrene, der
har et ønske om ikke at blive genoplivet i tilfælde af
hjertestop, og dette ville anbringe personalet i et dilemma.
Når Tom Larsen denne
gang havde mere opbakning til sit forslag, hang det
sammen med, at der i Region Sjælland i mellemtiden

er etableret et nyt tiltag, der
kaldes “Danmark redder
liv”, i samarbejde med
Dansk Folkehjælp og First
AED. Her uddannes frivillige førstehjælpere til at yde
den vigtige førstehjælp ved
hjertestop eller blodpropper. De er uddannede og
ved, hvor i lokalsamfundet
der er hjertestartere.
Der er derfor kommet opbakning til, at ældresektoren også bakker op om projektet, således at der

etableres hjertestartere på
kommunens plejecentre.
Der søges Trygfonden om
hjælp til indkøb af hjertestartere, som alternativt købes af kommunen.
Forslaget er vedtaget af et
enigt ældre- og sundhedsudvalg, og udvalgsformand
Tom Larsen er rigtigt glad
for, at man nu kan komme
videre.
PETER GADE
pg@ftgruppen.dk

Cirkusartist faldt ned
Dramatik for øjnene af
publikum ved Cirkus
Arenas forestilling i
Nakskov fredag aften. Artisten kom ikke alvorligt
til skade.
NAKSKOV En ellers hyggelig

Bubber, konferencier i Cirkus Arena, kunne fortælle publikum, at artisten var til behandling og uden
for livsfare.
Foto: Cirkus Arena

aften i Cirkus Arena i Nakskov udviklede sig fredag
aften pludselig ganske dramatisk.
Under det første nummer
efter pausen, et trapez-nummer med tre artister involveret, blev den

ene artist ved et uheld ramt
i hovedet og styrtede ned.
Heldigvis var der spændt et
sikkerhedsnet ud, som greb
manden.
Manden faldt ned fra nettet og lå på jorden.
Lægemanglen på Vestlolland blev dokumenteret
endnu en gang, da aftenens
konferencier, Bubber, forgæves efterlyste en læge
blandt publikum. Da han
efterlyste sygeplejersker,
var der respons.
Artisten blev kørt til skadestuen i Nykøbing, og

imens kunne forestillingen
i Nakskov fortsætte, og
Bubber kunne fortælle, at
artisten var kørt til behandling.
Ifølge Jackie Berdino fra
Cirkus Arena skete uheldet,
da to af artisterne helt planmæssigt fløj mod hinanden.
Men uheldigvis ramte den
ene sin makker i hovedet
med en albue.
Ifølge Jackie Berdino har
den uheldige artist fået en
flænge i hovedet, men han
skulle kunne fortsætte på
Cirkus Arenas turné. gade
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- Vi har set og hørt en del i sundhedsvæsnet gennem årene. Men intet som dette: et to år
langt mareridt, skriver Pernille Ullersted til Lolland Kommune

noter
Fra mandag er der på fjernsynets Kanal 4 lejlighed til at følge de unge mødres udfordringer
på Lungholm Slot.
FOTO: JAN KNUDSEN

UNGE MØDRE PÅ SLOTTET
TÅGERUP Mandag klokken 20 har fjern-

Hanne Ullersted døde 4. december 2018 på plejecentret Kirsebækhaven i Rødby. Hendes datter har klaget til kommunen over centrets håndtering af demente.
FOTO: PRIVAT

Hård kritik af Lolland Kommunes demens-politik fra datter har ført til,
at udvalgsformand har bedt om redegørelse fra forvaltningen

Det gik galt da Hanne kom
til Rødby fra sygehuset
RØDBY Hanne Uller-

sted blev 85 år. Hun
flyttede til Reersnæs ved
Bandholm i 1970, hvor hun
fik børnene Ulrik og Pernille. Da hun blev gammel,
kom hun på plejecenter i
Kirsebærhaven i Rødby.
Her var hun fra maj 2016,
til hun døde 4. december
sidste år. Og det var de to
værste år af hendes liv.
Især de fire sidste dage var
forfærdelige, fortæller hendes datter Pernille Ullersted, der nu bor med sin
mand i København.
Hun fortæller, at hun som
pårørende havde svært ved
at komme i kontakt med
personalet på Kirsebærhaven, hvor hendes mor kom
til at bo sine sidste år.
- Man kunne aldrig ringe
til dem, og der var ingen
kontaktperson. De sagde,
at de alle var “kontaktpersoner”, men det vil jo i realiteten sige, at der ikke var
nogen, der tog ansvaret,
forklarer Pernille Ullersted.
Hun har skrevet et åbent
brev med sin kritik til samtlige byrådsmedlemmer i
Lolland Kommune. Her
skriver hun blandt andet:
“Jeg er sygeplejerske,

min mand læge, ingen af os
helt unge mere, så vi har
set og hørt en del i sundhedsvæsnet gennem årene.
Men intet som dette: et to
år langt mareridt, hvor den
ene oplevelse efter den anden efterlod os rystet tilbage”.
Bedt om redegørelse
Tom Larsen (V), der er formand for ældre- og sundhedsudvalget, er blandt
dem, der har modtaget brevet, og det har gjort et dybt
indtryk.
- Der er nogle meget principielle ting i det her, og vi
må spørge os selv, om der
er noget, der er gået grueligt galt, siger Tom Larsen,
der har bedt om en redegørelse fra sin forvaltning.
- Der bliver jo flere og flere demente i vores kommune, så det er et problem, vi
skal tage fat på, siger Tom
Larsen og oplyser, at der er
afsat fem millioner kroner
ekstra på budgetterne de
næste to år til at gøre forholdene for demente bedre.
Fire dage i smerter
Ud over dårligt uddannet
personale, manglende le-

delse i Kirsebærhaven og
tilfældig visitering handler
Pernille Ullersteds kritik
om den dårlige kommunikation, der var mellem sygehuset i Nykøbing og personalet i Kirsebærhaven.
- Min mor faldt og brækkede hoften og blev opereret samme dag på sygehuset i Nykøbing og kom
retur klokken 23. Men det
vidste personalet på plejecentret ikke, forklarer hun.
Moren havde stærke
smerter, og selv om sygehuset i Nykøbing sagde, at
moren var smertedækket,
så var det ikke noget, personalet i Kirsebærhaven
gjorde noget ved. Den bandage, Hanne Ullersted havde fået på for at holde hoften
på
plads,
var
forsvundet, og hun skreg af
smerte.
- Og selv om vagtlægen
havde lovet mig, at der ville
være fast vagt ved min mor
på plejecentret, så var der
ingen. Senere fandt min
papsøster vagten, som fortalte, at hun havde fået besked på at gå ud og hjælpe
til på afdelingen, siger en
oprevet Pernille Ullersted.
Udvalgsformand
Tom

Larsen vil ikke gå ind i en
personsag, men kalder det
manglende samspil mellem
sygehus og plejecenter for
“den lægeudfordring vi har
på Lolland”.
- Men vi skal have det
samspil til at fungere bedre.
Det er derfor, jeg har bedt
forvaltningen om en redegørelse efter denne voldsomme kritik, siger Tom
Larsen og fortæller, at han
også har fået henvendelser
fra pårørende til Kirsebærhavens beboere, der har en
positiv opfattelse af stedet.
I øjeblikket er der 21 lejligheder til ældre og svage
borgere på Ældrecentret i
Sandby med 30-35 ansatte.
- Desuden er der en uddannet demenskoordinator
på alle plejecentre, men der
skal mere til, indrømmer
Tom Larsen.
- Der bliver jo flere og flere demente i vores kommune. Mange steder er demens-afdelingen blevet for
lille, og jeg hører fra de ansatte, at op mod 70 procent
af beboerne på vores plejecentre er demente.
INGER BAUMANN MØLLER
ibm@ftgruppen.dk

synets Kanal 4 premiere på en udsendelsesrække på fire, hvor Lungholm Slot
har rollen som fornem kulisse.
“De unge mødre på slottet” lyder titlen
på udsendelserne mandag til torsdag aften. Med Bubber som vært bliver fire unge mødre udsat for forskellige udfordringer som en indledning til en ny
sæson af reality-serien “De unge mødre”.
- De var her en lille uge i begyndelsen af
december, fortæller slotsforvalter Henrik Fabricius, Lungholm, om optagelserne. Omkring 25 personer rykkede ind på
slottet - og om på inventaret for at få de
rigtige vinkler på tv-billederne.
Optagelserne føjer sig til en række
spændende projekter, Lungholm lægger
bonede gulve til. Således kommer en
kunstnergruppe på slottet i april, og i juni er der sangskriverkursus.
- I øvrigt går det generelt godt med udlejningen, fortæller Henrik Fabricius.
Slottet bruges gerne til blandt andet
virksomhedskurser og familiebegivenheder - især bryllupper.

KVINDERNE HAR ÅRSMØDE
RØDBYHAVN Sydlollands Kvinder i Rød-

byhavn skal have gjort status på arbejdet i foreningen: Onsdag 30. januar er
der generalforsamling i Digecentret.
Generalforsamlingen starter klokken 18
- bagefter er der spisning. Af hensyn til
den minder Eva Kjeldsen fra foreningen
om, at det er vigtigt med tilmelding. Fristen for den er 22. januar.

ARKIV VISER FREM

RØDBYHAVN Efter at være flyttet fra Rød-

by til Digecenteret i Rødbyhavn er Sydlolland lokalhistoriske Arkiv nu klar til
at vise de nye omgivelser på Skolevej 1
frem.
Det sker tirsdag 29. januar klokken 1416.
For arkivet har flytningen været en stor
opgave, når 6-700 flyttekasser først er
pakket og siden pakket ud på den nye
adresse.

Svar på spørgsmå l fra på rørende gruppe

Emne: Svar på spørgsmål fra pårørende gruppe
Fra: Søren Wollesen <srwo@lolland.dk>
Dato: 13-05-2022 09:29
Til: Karen Zubari <karen@karenzubari.dk>, Anne Bjerregaard <annebjerregaard@outlook.dk>,
Nina Stangerup <stangerup@mail.dk>
Kopi (CC): Sara Katrine Langerup <salan@lolland.dk>
På anmodning fra Ældrerådet giver jeg her svar på de s�llede spørgsmål, disse er indføjet med rød skri� under
hvert spørgsmål.
Spørgsmålene fra netværksgruppen af pårørende kan opsummeres som ﬂg.:
• Se ar�klerne fra Folke�dende bilag 2 af 29.11.2018 og bilag 3 af 24.06.2019. På hvor mange plejehjem er
der nu opsat hjertestarter?
Der er ikke opsat hjertestartere på kommunens plejecentre, ar�klen i FT er misvisende i forhold �l den
poli�ske beslutning, som endte ud i at der ikke ville blive investeret i hjertestartere men at personale der
ønsker at indgå i hjerteløber ordningen, kan gøre det.
• Det er oplevet, at personalet på et plejehjem ved genoplivning af en beboer, der ikke havde fravalgt
genoplivning, nøjedes med at iværksæ�e hjerte-lunge-redning og ikke tog den stedlige hjertestarter i brug
med den begrundelse, at der ikke er krav om anvendelse af hjertestarter. Hvordan hænger det sammen
med, at en hjertestarter kan alle bruge, og hvad er proceduren for genoplivning?
Personale har i deres uddannelse førstehjælp og kan give hjerte/lunge indsats. Personalet er alene
forplig�get i henhold �l deres uddannelse, og da de ikke er introduceret �l brug af hjertestarter kan der
ikke s�lles forventning om anvendelse heraf.
• Er der på plejehjemmene gennemført og vedligeholdt kurser i brand, ABA (Automa�sk Brandalarmanlæg)
(lovplig�gt), førstehjælp og brug af hjertestarter?
Der gives på plejecentre opfølgende intro/undervisning i rela�on �l brandmelde anlæg og instrukser
omkring de�e.
• Er der en forﬂytningsvejleder på hvert plejehjem, eller kommunalt ansa�e forﬂytningsvejledere, som kan
bruges af plejehjemmene ved akut behov?
Der er forﬂytningsvejledere �lkny�et hjemmepleje- og plejehjems teams.
• Hvilke �ltag er der gjort siden Hanne-sagen (ar�kel i Folke�dende bilag 4 af 19.01.2019) for at forbedre
samspillet mellem sygehus og plejehjem ved hur�g hjemsendelse af ældre, svage og syge beboere?
Regionen og de 17 kommuner har et fælles samarbejdsgrundlag i form af en Sundhedsa�ale, der er her�l
kny�et formelle samarbejds foraer der løbende drø�er udmøntning af samarbejdet. Lokalt har Nykøbing F.
sygehus og de tre primær optage kommuner (Vordingborg, Guldborgsund og Lolland) har ligeledes et
samarbejdsforum, hvor vi drø�er og udvikler på samarbejdet omkring borgere som skal bruge vores
indsatser og hjælp.
Med venlig hilsen

Søren Wollesen
Ældre og Sundhedschef
tlf. 54677700
srwo@lolland.dk

Lolland Kommune • Ældre og Sundhed • Jernbanegade 7 • 4930 Maribo • mobil 23805221 • www.lolland.dk

•

Der står, at beløbet på 25 kr./md. bliver "indreguleret i huslejen". Vil det sige, at de berørte
borgere skal betale samme husleje som nu plus 25 kr. oveni for nødkaldsforbrug?
Ja. - Det er aftalt med boligforeningerne (på nær Bøgevænget/Domea) at de i kommende
budget regulerer op med 25 kr. pr. md. Set i forhold til nødkald. Det skal forstås således at
de 25 kr. vil blive lagt oven i huslejen.

•

Er det alle, eller kun borgere, som er visiteret til nødkald, der i givet fald skal betale 25 kr.
ekstra pr. md.
Alle borgere bosiddende på plejecenter i Lolland Kommune vil blive omfattet af ordningen
og ville skulle betale 25 kr. pr. md. Det er et krav at man som bosiddende på plejecenter skal
have mulighed for at tilkalde hjælp.

•

Skal de berørte borgere skrive under på, at de giver tilladelse til træk i pensionen af ekstra
25 kr./md.?
Der vil ikke skulle gives fuldmagt på de plejecentre hvor de 25 kr. indreguleres i huslejen.
På Bøgevænget vil der skulle gives fuldmagt til træk i pension, da det ikke har været muligt
at få indreguleret denne udgift i huslejen.
Ønsker man ikke at give fuldmagt til træk i pension, vil man i stedet modtage faktura hvert
kvartal på beløb tilsvarende 25 kr. x 3 mdr.

• · Behøver de herefter slet ikke at have hverken fastnet eller mobiltelefon, hvis de ikke ellers
har brug for telefon?
Nej. Lolland Kommune leverer en komplet løsning hvor hverken fastnet eller mobil
efterfølgende er nødvendig.
•

De 25 kr. dækker forbrug. Vil det sige, at lige meget hvor mange gange de trykker nødkald,
så betaler de en fast pris på 25 kr./md.?
Ja, de 25 kr. pr. md. dækker over ubegrænset forbrug, og er betaling til leverandøren af
simkort/trafik.

•

Hvordan har det været hidtil? Har borgere med nødkald udelukkende betalt for forbruget til
deres teleselskab, uden at der har været betaling til kommunen?
Ja, i tidligere ordning har al betaling gået til den udbyder som borger har haft forbrug hos.
Der har ikke været et økonomisk anliggende mellem Lolland Kommune og borger. Lolland
Kommune har udelukkende stillet Hardware/nødkald til rådighed.

[DATO]

Den 22. april 2022

Til medlemmer af Regionsældrerådet i Region Sjælland

På forretningsudvalgsmødet den 21. april beslu ede vi at re e henvendelse l alle
Ældreråd/Seniorråd i Region Sjælland for at få in-put om jeres holdninger og forslag
l indhold i de kommende nye love om sundhed og ældre.
Derfor denne henvendelse.
Som I formentlig ved, er der bl.a. nedsat rådgivningspanel og ekspertgrupper om
emnerne, ligesom Danske Ældreråd arbejder med de foreliggende overvejelser om
den nye lovgivning.
Hvis I har drø et de foreløbige forslag og problems llinger, vil vi gerne vide hvad I
har drø et og hvad jeres forslag vil være l forbedringer, så vi kan sammenskrive de
forskellige kommentarer og fremsende som et indlæg l de kommende
forhandlinger om de endelige lovtekster.
KL (Kommunernes Landsforening) a older en række webinarer, som i kan nde
oplysninger om på KL.s hjemmeside, såfremt I gerne vil opdateres sammen med
jeres ældreråds/seniorrådsmedlemmer når I drø er den kommende ændring af de
to love.
Vi håber at få jeres kommentarer – gerne inden vores temamøde den 3. juni 2022.
Venlig hilsen
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Emne: Tjek-ind for bleski
Fra: Karen Zubari <karen@karenzubari.dk>
Dato: 13-05-2022 17:56
Til: Søren Wollesen <srwo@lolland.dk>
Kopi (CC): Karen Zubari <karen@karenzubari.dk>, "Susanne.andersson2111@gmail.com"
<Susanne.andersson2111@gmail.com>, Anne Bjerregaard <annebjerregaard@outlook.dk>, Mai-Bri
Rasmussen <strzeciak@hotmail.com>, Annie Jeppesen <anniejeppesen48@gmail.com>, Finn Olsen
<hoenekro@mail.dk>, Alice Paaske <paaskemail@gmail.com>, Ulrik Slente <jolleulle@gmail.com>,
Erik Nielsen <erik@0416.dk>, tom mogens svendsen <tmsmejeriet@gmail.com>, Nina Stangerup
<ninastangerup@outlook.dk>
Til ældrechef Søren Wollesen
Hej Søren
På sidste ældrerådsmøde kom der en idé op. Vi ved dog ikke, om det er noget, der allerede
eksisterer, og som vi bare ikke er vidende om. Derfor denne henvendelse.
Når en ældre borger i Lolland Kommune er kørestolsbruger, bor i eget hjem og i dagligdagen får
udført bleskift af hjemmeplejen ved brug af lift, og denne borger bliver inviteret til familietræf
et sted på Sjælland, i egen eller en anden region, har familien et problem. Skal den ældre være
nødsaget til at blive hjemme, eller er det muligt i forvejen at aftale, at familien kører den
ældre ind på et plejehjem eller dagcenter i den kommune, hvor festen holdes, og hvor der er lift
og seng eller leje, så den ældre af personalet der kan få foretaget bleskift, hvorefter familien
kører den ældre tilbage til festen?
Vi ved godt, at det er muligt, hvis man får hjemmepleje og skal på ferie nogle dage i en anden
kommune, så at få hjemmeplejen i feriekommunen til at komme, men her er situationen en anden, idet
man kun er på besøg en enkelt dag uden overnatning.
I princippet behøver det ikke kun være en ældre person, der kunne have glæde af denne mulighed,
men handicappede i alle aldre, ligesom det vil være vigtigt for hele familiens trivsel og
sammenhold.
Vi hører gerne.
Mvh Karen Zubari, fm. f. Lolland Ældreråd - karen@karenzubari.dk - tel. 22180935
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Emne: Kontaktpersoner
Fra: Søren Wollesen <srwo@lolland.dk>
Dato: 04-05-2022 09:58
Til: Karen Zubari <karen@karenzubari.dk>
Kopi (CC): Sara Katrine Langerup <salan@lolland.dk>
Hej Karen
Hermed kontaktpersoner til de øvrige fagudvalg:
Teknik og miljø – Jytte Harpøth, e-mail: jyha@lolland.dk
Social og arbejdsmarked – Jesper Daugaard, e-mail: jeda@lolland.dk
Skole og dagtilbud – Stig Jørgensen, e-mail: , stjo@lolland.dk
Fritid og kultur – Susan Møller Petersen, e-mail: , sumj@lolland.dk
Mh.
Søren

Søren Wollesen
Ældre og Sundhedschef

tlf. 54677700
srwo@lolland.dk
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Lolland Ældreråd - Årshjul 2022
Senest opdateret den 04-05-22
Tilføje:
§ 18 uddelingsmøder datoer
Brugerrådsmøder Fælleskøkkenet datoer
Regionsældrerådsmøder datoer
Tilflytterarrangement dato
Temadage Danske Ældreråd tema/dato
Kontaktudvalgsmøder hvor/hvem/dato
Måned
Januar

Dato
20. jan.
25. jan.

Aktivitet
Ældrerådsmøde
Byrådsmøde 18.00 Rødbyhavnhallen

Februar

10. feb.
24. feb.

Ældrerådsmøde
Byrådsmøde 18.00 Nakskov Bibl.

Marts

2. marts
3. marts
4. marts
10. marts
21. marts
24. marts
28. marts
31. marts
31. marts
6. april

Danske Ældreråd: Ny Ældrelov. Møde f. formænd.
Danske Ældreråd: For nyvalgte. Alle.
Møde m. adm. om sagstyper – KZ, AB.
Ældrerådsmøde
Danske Ældreråd: Ældrerådsledelse. KZ, AB.
Byrådsmøde 18.00 Errindlev Forsaml.hus
Høringsfrist Buskøreplaner
Strategimøde. Maribo. 1. sal. kl. 13-17.
Befordringsbilag afleveres
Møde m. ÆOS Møllecentret, tidl. cafeteria kl.
19.00-20.00.
Frist f. ÆR-medl. input til dagsorden 21/4
Ældrerådsmøde Maribo, blåt lokale, 1. sal.
Frist f. ÆR-medl. input til dagsorden 12/5
Byrådsmøde 18.00 Gult Pakhus Maribo

April

7. april
21. april
28. april
28. april

Maj

3. maj
9.-10. maj
12. maj

25. maj
26. maj

Bemærkninger

Rundvisning i Fælleskøkkenet kl. 13-16.
Nyborg Str. Repræsentantskabsmøde/konference
Ældrerådsmøde Skovcentret lokale 6.
Nu: beslutte pktr. til disk. m. ÆOS-udv. 31/8, som
skal på ÆOS-do. 17/8.
Byrådsmøde 18.00 Nakskov Bibl.
Frist f. ÆR-medl. input til dagsorden 9/6
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Juni
7. juni
9. juni

Kontaktudv.møde Blomsterp. Karen + valgmøde
Ældrerådsmøde Maribo, blåt lokale, 1. sal.
Fastlæggelse af emner til møde m. ÆOS-udv.
31.08.22.

14. juni

Byrådsmøde 18.00 Kulturhus Vestenskov

30. juni

Befordringsbilag afleveres

11. aug.

Frist f. ÆR-medl. input til dagsorden 25/8

25. aug.
25. aug.
31. aug.
31. aug.

Ældrerådsmøde Nakskov, konferencen
Frist f. ÆR-medl. input til dagsorden 8/9
Møde m. ÆOS-udv.
Byrådsmøde 18.00 Gult Pakhus Maribo

8. sept.

Ældrerådsmøde Nakskov, konferencen

15. sept.
22. sept.
30. sept.
1. oktober
6. okt.

Byrådsmøde 18.00 Nakskov Bibl.
Frist f. ÆR-medl. input til dagsorden 6/10
Befordringsbilag afleveres
FN’s internationale ældredag
Ældrerådsmøde, Maribo, konferencen

13. okt.
27. okt.

Byrådsmøde 18.00 Gult Pakhus Maribo
Frist f. ÆR-medl. input til dagsorden 10/11

Juli
August

September

Oktober

November

December

Lave beretning. Klar til 1. kvartal 2023.
10. nov.

Ældrerådsmøde Nakskov, konferencen.

24. nov.
1. dec.

Byrådsmøde 18.00 Østofte Forsaml.hus
Frist f. ÆR-medl. input til dagsorden 15/12

15. dec.
15. dec.

Ældrerådsmøde Maribo, 1. sal, blåt lokale.
Byrådsmøde 18.00 Nakskov Bibl.

31. dec.

Befordringsbilag afleveres
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