
Årsberetning for Vesthimmerlands kommunes 
Ældreråd 2020. 

 

Året 2020 har i sandhed været et meget usædvanligt år for hele befolkningen i 
Danmark. 
 
Covid19 har selvfølgelig også påvirket Vesthimmerland rigtig meget, incl. æl-
drerådsarbejdet. 
 
Ældrerådet har måttet aflyse 5 ordinære møder i 2020, men har afholdt 7 mø-
der, et ud over de sædvanlige. 
 
Aflysningerne har været forholdsvis problemfrie, da der som sædvane, ”er styr 
på sagerne” fra forvaltningen. Enkelte telefonsamtaler mellem forvaltningen og 
formand- næstformand, har evnet at få forholdene, for ældrerådet, accepteret. 
Ikke for at tage fat på 2021 beretningen, men der skal dog her nævnes, at æl-
drerådet i lighed med andre, har taget fat på digitaliseringen, som betyder, at 
vi har afholdt møder digitalt, til glæde for de fleste. Dog mangler vi, at møde 
hinanden fysisk. 
 
Året 2020 har for ældrerådet været roligt og behageligt på det ældrepolitiske 
område. Der har i året været …som i tidligere år…fuld tillid og forståelse imel-
lem byrådet, sundhedsudvalget, forvaltningen og ældrerådet. 
 
Jeg vil i denne årsberetning, kort nævne enkelte arbejdsområder.  
 
For de særligt interesseret i mere detaljeret oplysninger, vil jeg henvise til de 
detaljerede referater, som er udgivet på Vesthimmerlands kommunes hjem-
meside, eller ved skriftlig/telefonisk henvendelse, til eet af ældrerådets med-
lemmer. 
 

Den 9. oktober 2018 udsendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en undersø-
gelse vedr. brandsikkerheden i plejeboliger mv. til alle landets kommuner. 
Baggrunden herfor var en brand på et plejecenter i august 2018, hvor 3 borge-
re omkom. 
 
Vesthimmerlands kommune har, på baggrund af henvendelsen, igangsat en 
gennemgang af brandsikkerheden på kommunens plejecentre. 
 
Brandrådgiveren har på baggrund af en konkret gennemgang kunnet konstate-
re: 



 På ingen af centrene var det nødvendigt med en omgående sikkerheds-
indsats i form af brandvagter eller flytning af beboere. 

 På alle plejecentrene blev der fundet bygningsmæssige emner til opret-
ning, og disse emner er opdelt i ”Skal” og ”Kan” grupper. ”Skal” gruppen 
er emner, som rådgiveren og Nordjyllands Beredskab i samarbejde har 
fundet nødvendige til snarlig udførelse, og ”kan” gruppen er emner, som 
man vurderer, vil højne sikkerheden på det enkelte center, men som der 
ikke er lovgivningsmæssige krav om. 

  
På nuværende tidspunkt iværksættes udbedring af alle "skal" opgaver.  "Kan" 
opgaver vil løbende indgå i prioriteringen af øvrige renoveringsbehov på pleje-
centrene. 
Bygningsmyndigheden i Vesthimmerlands Kommune kontrollerer i den næste 
tid rapporterne. 
 

Den kommunale kvalitetsstandard, er årlig til revision. Dette også i 2020. 
 
For ældrerådet har der kun været ganske få tilretninger, der alle skyldes de 
teknologiske og samfundsmæssige udvikling generelt i Danmark. 
 
Ældrerådet i Vesthimmerlands kommune, har desværre ikke en formeld kvalifi-
ceret indvirkning på regionens ældrepolitik. 
 
I efteråret 2019 kunne Region Nordjylland ikke længere bemande vagtlægekli-
nikken i Farsø alle ugens dage, men måtte indskrænke åbningstiden. Region 
Nordjylland forklarede dengang, at det skyldtes, at de praktiserende læger ik-
ke længere ønskede at dække vagterne på vagtlægeklinikken. 
 
 Der blev i forlængelse af denne situation afholdt møde mellem Region Nordjyl-
land og Vesthimmerlands Kommune på politisk niveau med involvering af Ve-
sthimmerlands Kommunes Borgmester og Sundhedsudvalgets formand. På 
mødet opstod en fælles forståelse for, hvordan parterne kunne agere i den op-
ståede situation. Ligeledes blev parterne enige om, at kommunen kunne kon-
takte de praktiserende lægers organisation (PLO).   
 
Kommunen blev informeret om, at Region Nordjylland ville kæmpe for at beva-
re lægevagtklinikken i Farsø blandt andet via et tilbud om, at en del af vagter-
ne kunne dækkes af andre end de praktiserende læger, hvor Regionen ville af-
sætte en pulje til regionsansatte læger.  
 
PLO afviste efterfølgende en dialog med Vesthimmerlands Kommune. 
 
PLO afviste tillige tilbud om hjælp til vagtdækning fra regionsansatte læger, og 
Region Nordjylland indgik på denne baggrund en aftale med PLO om ind-
skrænkning af åbningstiden i Lægevagten i Farsø gældende fra 1. december 



2019. 
 
Fredag den 24. januar 2020 blev Vesthimmerlands Kommune på et administra-
tivt møde kort orienteret om, at der nu var indgået aftale med PLO om vagt-
lægeklinikkernes drift fremadrettet. Aftalen betyder, at lægevagten i Farsø luk-
kes permanent. Derudover lukkes klinikkerne i Brovst og Skagen. 
 
Da lukningen påvirker levevilkårene for borgerne i Vesthimmerlands Kommu-
ne, og opleves som en regional afvikling i Vesthimmerland, foreslår borg-
mesteren, at der fremsendes et åbent brev til Sundhedsministeren. 
 
Borgmesteren har søgt opbakning til, at brevet bliver et fælles brev fra Vest-
himmerlands, Jammerbugt og Frederikshavns Kommuner. 
 
Ældretrådet står fuldt og helt bag denne ”borgmester skrivelse”. 
 
Hvert møde i ældrerådet, har første punkt altid været ”status på covid19” i Ve-
sthimmerlands kommune. 
 

Status har været vigtig for ældrerådet, da vi alle dagligt møder befolkningen, 
og der bliver stillet mange spørgsmål. 
 
Jeg har forsøgt at samle de 10 mest stillede problematikker: 
 

1) Hvor kan jeg bestille tid til en covid19 test? 
2) Jeg har fået brev i min postkasse med tilbud om vaccination, og vil ger-

ne bestille tid, kan I hjælpe mig? 
3) Jeg har fået brev i min E-boks, men kan ikke finde ud af at booke en 

tid, kan I hjælpe? 
4) Der er ingen ledige vaccinationstider i mit lokalområde. Hvad gør jeg? 
5) Jeg har ikke selv mulighed for at komme til vaccinationsstedet. Hvad 

skal jeg gøre? 
6) Hvorfor har jeg ikke fået vaccinations tilbud endnu. Hvorfor ikke? 
7) Min far har en alvorlig kronisk sygdom, kan I sætte ham på listen foran 

de andre? 
8) Vi har et barn på to år med ondt i halsen, hvordan får vi en hurtig tid? 
9) Jeg er blevet testet positiv – hvordan skal jeg forholde mig til familien? 
10) Vaccinationsdoserne er jo forsinket. Hvornår kan jeg få mit 2. stik? 

 

Ældrerådet har tidligere grundigt debatteret, hvorledes sammensætningen og 
placering af Plejehjemmene er i Vesthimmerlands kommune. Er det hele opti-
malt? 
 



Skal der være 2 eller 4 plejehjem. Der mere eller mindre har forskellige speci-
alpladser? 
 
Den primære anbefaling til den fremtidige model er en samling af midlertidige 
ophold, da en samling af tilbud på færre matrikler giver nogle store fordele, 
f.eks. samling af specialistkompetencer og bedre mulighed for faglig sparring, 
således at borgerne i Vesthimmerlands Kommune kan få det fagligt bedste til-
bud, som deres funktionsniveau kræver. 
 
Det er væsentligt, at der er plejehjemspladser i størstedelen af de byer, hvor 
der i dag er plejehjem. Dette er væsentligt ift. den lokale tilknytning (pårøren-
de mv.). 
 
Der skal være et minimum af aflastningsplads i Løgstør, Aars, Farsø og Aale-
strup. 
 
Demenspladserne bør samles. Den nuværende kapacitet på demensdaghjem 
skal bibeholdes. 
 
En tilpasning af antal pladser sker som udgangspunkt ift. Antallet af plejehjem-
spladser. Det vil sige at en forøgelse af en type pladser, vil blive modsvaret i 
en reducering i antallet af ordinære plejehjemspladser. 
 
En samling af pladstyper skal medvirke til en styrkelse af fagligheden på det 
pågældende plejecenter. 
 
Samlet set, er der p.t 398 plejehjems pladser i Vesthimmerlands kommune.  
Dette må siges at være passende i.f.t hele kommunens demografi. Der vil 
selvfølgelig opleves ventetid til specielle ønsker om hvor borgerne helst vil væ-
re beboere. 
 
Ældrerådet har været præsenteret for tankerne og ideerne om et nyt svømme-
center i Vesthimmerland, beliggende i Aars. 
 
Ældrerådet har, sammen med handicaprådet, selvfølgelig, ud over den etiske 
byggeform, meget interesse i adgangsvejene til og fra centret, men også ad-
gang i og op at vandet, men også omklædnings faciliteterne. 
 
Processen vil vare over længere tid. 
 
De kommunale årsberetninger for hjemme- og sygepleje samt private leveran-
dører, har fremstået meget positivt, og er blevet godkendt af Ældrerådet. 
 
Det samme gælder for tilsynet af kommunens plejehjem. 
 



Høringen om praksisplanen for almen medicin, er ligeledes taget til efterret-
ning. 
 
I forbindelse med Budget 2021-2024 har Kultur- og fritidsudvalget fremsendt 
driftsønske (KF-dr-003) til opretholdelse af projekt ”Bevæg Dig For Livet”. Øn-
sket er vedlagt som bilag. Der er ansøgt om driftsmidler på 430.000 kr. årligt 
fra 2021. 
 
Da projektet har et tværgående sigte og berører Sundhedsudvalgets område, 
orienteres Sundhedsudvalget hermed om driftsønsket, som indgår i den videre 
budgetproces. 
 
Forebyggelse er bedre end helbredelse, står klart i ældrerådets agenda. 
 
I forbindelse med Budget 2021-2024 har Kultur- og fritidsudvalget fremsendt 
driftsønske til opretholdelse af projekt ”Bevæg Dig For Livet”. Der er i regi af 
Sundheds- og kulturudvalget ansøgt om driftsmidler på 430.000 kr. årligt fra 
2021. 
 
Der lægges op til et tværgående samspil mellem Kultur- og fritid samt Sund-
hedsområdet. 
 
Projekt Bevæg Dig For Livet – Senior var oprindelig et tværgående projekt, 
med partnerskabsaftale mellem Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, 
DGI, DIF og DAI. Projektet var på landsplan støttet af Nordea-fonden, Tryg 
fonden, DIF, DAI samt DGI. Første aftaleperiode var gældende fra 1. maj 2017 
og forlænget til ultimo 2019. Konceptet er fortsat i 2020 med finansiering fra 
DGI til projektlederstillingen. Aftalen udløber ved udgangen af året. Indsatsen 
vil medvirke til at reducere/forebygge udgifter på sigt i henholdsvis Sundheds-
centret, Pleje- og seniorservice samt Psykiatri og handicap. 
 
Projektet er forankret i Kultur og Fritid, men har et tværgående sigte og berø-
rer også Sundhedsudvalgets område. Fortsættelsen af projektet vil ske som et 
samarbejde på tværs af Sundheds- og Kulturforvaltningen, med aktiviteter, 
herunder naturaktiviteter, der styrker færdigheder, som gør det muligt for bor-
gerene at være aktive i eget liv. 
 
Sluttelig i denne årsrapport, vil jeg takke Aars boligforening, som ældreråds-
medlem Leif Thomsen d. 22. oktober 2020 havde etableret møde med. 
 
Ældrerådet har i en længere periode interesseret sig for ældreboliger, dels med 
et møde sammen med Sundhedsudvalget i Middelfart, men også med interesse 
i Vesthimmerlands kommune. Jeg er overbevist om, at i den kommende 4 års 
valgperiode fra 2022 til 2026, vil boligsituationen komme til at være på ældre-
rådets agende. 



Rigtig mange tak til Forvaltningen ved Per Elb og Else Marie Simonsen, samt 
mine kolleger i Ældrerådet, for en stabilitet, god humor, og gode aktivitet i året 
2020. 
 
Erik Stagsted 
Ældrerådsformand Vesthimmerlands kommune. 
Gattensmindevej 10 
9670 Løgstør 
Tlf. nr: 20128815 
E-mail: erikstagsted@stofanet.dk
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