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Referat af Seniorrådets møde 1. april 2019
1.Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med en tilføjelse om, at frister til forvaltningen drøftes under
punkt 4.
2.Godkendelse af referater fra den 4.marts 2019 og 12. marts 2019
Referatet blev godkendt med den tilføjelse, at HJ skulle sende noter til Gladsaxebladet om temamødet 28. februar 2019.
3.Referater fra diverse udvalg
Borgerservice:
Bruger-og pårørenderåd:
-Fortsat drøftelsen af seniorrådets tilstedeværelse i centrenes Bruger-og Pårørende råd.
-Svar fra Bakkegården jf. Bakkegårdsnyt marts/april 2019
Kommunens Budget:
Danske Ældreråd:
-Kort referat fra Temamøde i Allerød den 7. marts deltager var CE, TO og IM (slides til orientering er udsendt fra første oplæg på dagen) - Emne Interessevaretagelse, kommunikation og
budgetlægning
-Repræsentantskabsmøde den 29.4 hotel Nyborg strand deltager BM, IM, OJ.
-Ældrepolitisk konference den 30.4 deltager IM, OJ.
-Transport? IM har bestilt togbilletter til turen hjem.
Dagcentre og Plejecentrene:
Hjemmeplejen:
- Besøg på seminaret den 23. april af leder af hjemmeplejen og Center Kildegården Anne
Kristensen kl. 12-14

-

-

Forslag til emner fra AK:
o -Brobyggere – forbedring af samarbejde mellem borger, pårørende og medarbejder, samt fokus på den ensomme ældre.
o Projekt smørrebrød, fokus på det gode måltid for den enkelte borger og at
medarbejderne kan smøre lækker mad
o Tidlig opsporing: fokus på borgerens begyndende funktionstab for at forebygge
sygdom og forværring – Triage metode.
Forslag fra seniorrådet til drøftelse med Anne Kristensen?
o AV foreslog emnet kontinuitet i antallet af hjælpere i hjemmet og problematikken ift. divergerende arbejdsopgaver. Hvad skal der til for at minimere antallet
af hjælpere i hjemmet, når der både er praktisk bistand ved pleje, rengøring og
privat leverandør.
o Tilsyn med rengøringen. Hvordan håndteres tilsynet med den kommunale
hjemmepleje?
o Ulighed i hjemmeplejen -de pårørendes forhold har indflydelse på niveauet for
hjælp (på landsplan).

NØ-regionen: CEA var til møde. Gentofte: Formand og næstformand har skiftet plads.
Omsorgstandplejen:
-Inviteret til møde den 27. marts HJ og AV deltog. Statistikken var dårlig på et enkelt område,
men der kan være tale om nye borgere. Der kan også være tale om borgere, som man ikke kan
komme til pga. demens. Det er også et øjebliksbillede. Der følges op løbende og alle borgere
bliver screenet igen i 2020. Seniorrådet må følge op i 2020 overfor Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Regionsældrerådet:
-Datoer (22/5,19/9,14/11) (TO og IM) Der har været en diskussion vedr. Erik Stagsted, om der
skal sendes brev til bestyrelsen, men brevet skal holdes i neutrale vendinger.
Trafik- og Teknikudvalget:
60+.:
- distribueringen for det nye nummer er i gang. OJ’s artikel om Radio Gladsaxe er kommet i bladet og HJ’s artikel om flekstrafik er også med.
Nye emner: BJ vil gerne skrive om muligheden for psykologhjælp til pårørende til borgere med
kognitive udfordringer, da anvendelsen har været ret begrænset.
Muligheden for at tilkøbe rengøring hos en privat leverandør.
Artikel om seniordating -den gode historie og også om falske profiler mv.
Vest regionen:
-Næste møde er i Rødovre 8/4. HJ, AV, IM deltager.
-Dagsorden til mødet sendt ud til orientering til rådet
Visitationen:
Seniorbofællesskaber:
4. Samarbejde med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
-Seniorrådet er inviteret til møde med hele Sundheds og Rehabiliteringsudvalget 6. maj 2019.
kl. 17-18
GU orienterede om frister til SRU.
-Hvem deltager?
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Strukturen er oplæg, spørgsmål og gruppearbejde samt opsamling.
Emner:
Seniorbofællesskaber: BM skriver et fælles udgangspunkt over emnet. BM sender til GU tirsdag
med henblik på videreformidling til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.
Alle deltager i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møde.
5. Forårsseminaret, liste over emner til drøftelse skal gøres færdig
Særlige ønsker til emner, der skal op på seminaret? IM sender liste ud over ikke-afsluttede emner fra sidste seminar.
CEA kan ikke deltage i seminaret.
6. Rådets økonomi v/BM+CEA
Intet nyt. Der er penge i budgettet til en god oplægsholder, hvilket Seniorrådet vil overveje.
7. Evaluere oversigten/listen over uafsluttede opgaver
Seniorrådet besluttede, at listen knyttes op på eksisterende arbejdsgrupper. IM og AV udarbejder forslag til dette.
8. Evaluering af Seniorrådets møde med Borgmesteren 12.03.2019
Alt i alt et godt møde. Borgmesteren er åben og nem at tale med. Hun vil gerne mødes med Seniorrådet oftere, hvis der er behov. Borgmesteren lovede dog ikke at indføre årlig hovedrengøring, som er et af Seniorrådets budgetønsker.
Det kan være lettere at få ønsker igennem i august/september måned, når der skal forhandles
en budgetaftale på plads. Det kan være en fordel at kontakte partierne og give en nærmere
forklaring på, hvorfor det er vigtigt.
Hovedrengøring gør den daglige rengøring lettere, og for meget skidt gør borgerne syge. Man
kommer ikke i bund på 30-45 minutter hver 14. dag. Seniorrådet vil give et input til kvalitetsstandarderne ift. rengøring.
9. Gennemgang af dagsorden til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden og evt.
forslag til skriftlige forespørgsler til udvalget v/BM+IM
IM og BM havde en drøftelse med udvalgsformanden om bl.a. økonomien på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område. Udvalgsformanden holder øje med, at der ikke er et konstant,
stort mindreforbrug på budgettet. Der skal kigges på budgettet til hjælpemidler, fordi dette
fortsat viser sig at være for lavt.
Klubtilskud: Der er et ønske om at regulere tilskuddet til frivillige aktiviteter.
Pulje til sociale formål: Middag i påsken for ensomme og udsatte.
Kommunestrategi: Strategien bliver ikke opfyldt. Der er en udvikling i samfundet, hvor folk
ikke ryger mindre, som det ellers var forventet. Andelen af borgere, der er uønsket alene, er
ikke faldet tilstrækkeligt. Planen er meget detaljeret, og fremover bliver der færre mål.
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Utilsigtede hændelser: Udvalget har mulighed for at se nærmere på enkelte sager. Der er fortsat udfordringer med medicinhåndteringen, selvom problemet er blevet mindre. Seniorrådet
kan spørge ind til, hvordan der følges op og læres af dette. AV oplyste, at medicinhåndteringen
også er afhængig af samarbejdet med de praktiserende læger, et nyt system kan også føre til
potentielle fejlkilder. Fabriksnavnet kan også ændre sig og dermed stå forkert i systemet.
Utilsigtede hændelser skal anonymiseres yderligere i fremtiden for at sikre, at medarbejderne
fortsat melder utilsigtede hændelser ind.
Seniorrådet vil spørge ind til de utilsigtede hændelser, når Herle deltager på næste møde.
Seniorrådet sender ikke kommentarer til SRU’s dagsorden.
10. Drøftelse af problematikken/erne vedr. udbetaling/deadline af udbetaling for diverse udlæg, diæter, service, transport mm via forvaltningen.
Diæter udbetales en gang om måneden. Udlæg udbetales ugentligt.
11. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Formanden oplyste, at hun på egne vegne har skrevet til formanden for Danske Ældreråd og
beklaget årsagen til, at han har været nødsaget til at gå af.
Medborgerskabsstrategi. BM kommer med input.
IM finder en dato, hvor Seniorrådets møde kan afholdes på Møllegården med rundvisning ved
centerleder Jessie Lykke.
Bruger- og Pårørenderådene skal årligt tage stilling til, om Seniorrådet skal have en observationsplads. Bakkegården har besluttet, at de ikke ønsker Seniorrådet repræsenteret ved deres
møder.
TO og IM var til møde om DIGITXX-projektet i Enhed for Velfærdsteknologi. En repræsentant
fra kommunen sagde, at hun havde oplevet det meget positivt, at Seniorrådet kunne inddrages
i arbejdet på denne måde.
TO deltog i Handicaprådets dialogmøde. Spastikerforeningen har skiftet navn til CP Danmark,
Landsforeningen for cerebral parese. Jacob Nosell, der har cerebral parese, fortalte om sit liv
og om, hvordan man integrerer personer med handicap i samfundslivet.
12. Debat om tilføjelsen af Ensomhed i Værdighedspolitikken:
- Værdighedspolitikken er til høring med en tilføjelse om ”ensomhed”
(Stine Nielsen vil deltage på seniorrådets møde i maj, til en mundtlig høring om det tilføjede
punkt)
-seniorrådet ønsker også at afgive et skriftligt høringssvar
IM kontakter Stine angående oplæg fra hende til drøftelse på mødet i maj.
13. Tilsynsrapporter til høring
IM har fået kommentarer tilsendt.
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14. Medborgerskabsstrategi i høring 11.03.-06.05.2019
BM udarbejder oplæg som behandles på næste møde.
15. Forslag og prioritering af Gæster til seniorrådsmøderne i 2019:
Forslag/emner:
-Hjerneskadekoordinator
-Møde afholdes på Møllegården med rundvisning af Jessie Lykke
-Lederen af akutteamet
-Besøg på Hjælpemiddeldepotet
Det blev aftalt, at IM indgår aftaler og disponerer.
Chef for Sundhed og Rehabiliteringsafdelingen Herle Klifoth 17.6.2019 kl. 15.30-16.30
-Hvordan vil Gladsaxe kommune kunne dække personalebehovet til hjemmepleje og seniorcentre, når vi ser 5 år frem i tiden?
-Nedlægning/lukning af cafeer på plejecentrene?
-Syns- og høre kontrol på seniorcentrene
Besøg i hjælpemiddeldepotet i efteråret 2019
16. Tilmelding til diverse møder
-Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 29. april 2019, Hotel Nyborg Strand og
-Ældrepolitisk konference i Danske Ældreråd 30. april. Hotel Nyborg Strand
(tilmeldingsfrist 7.3 2019).
BM deltager i repræsentantskabsmødet og IM og OJ deltager begge dage.
17. Eventuelt
Temamøde 9. maj 2019 ”Den sidste tid…………?”.
Der kommer en sygeplejerske fra det palliative team i hjemmesygeplejen og fortæller om muligheder i kommunen og om samarbejdet med hospice mv. Der kommer også en præst. Kræftens Bekæmpelse deltager eftersom hver 4. dør af en kræftsygdom. AV og OJ er ansvarlige.
Det blev drøftet, at man evt. kunne invitere en vågekone.

Ordstyrer: Bjarne Mogensen (BM)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Venlig hilsen
På vegne af Seniorrådet
formand Inge Mandrup
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Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2019:
7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 2/5, 17/6, 2/9, 30/9, 28/10, 25/11
- Gladsaxedag den 24. august 2019
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2019:
6/2, 6/3, 8/4, 6/5, 19/6, 9/9, 2/10, 30/10, 27/11
Seminar:
Forårsseminar for seniorrådsmedlemmer 23 april 2019. Efterårsseminar for seniorrådsmedlemmer 21. oktober 2019.
Diverse møder:
Danske Ældreråd – Temadag torsdag den 7. marts Region Hovedstaden, Allerød, kl. 9-15.25.
Emne: Interessevaretagelse, kommunikation og budgetlægning
TO, IM og CEA deltager.
Repræsentantskabsmøde den 29. april 2019 Hotel Nyborg Strand og Ældrepolitisk konference
30. april. BM deltager i repræsentantskabsmødet og IM og OJ deltager begge dage.
Arbejdsgrupperne:
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA)
Danske Ældreråd (BM, IM)
Trafik(CEA)
Hjemmeplejen, dagcentre (AV+IM)
Mad (TO+HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentrene (AV, HJ, IM)
Nord Øst regionen (AV, CE)
Vest regionen (IM, BJ +)
Presse og 60 plus (BM, HH, OJ)
Referencegruppe Sundhedshus (OJ, TO)
Regions ældreråd (TO, IM)
Seniorcentre (HJ, IM)
Sundheds- og forebyggelse (alle)
Emneidéer til Temamøder:
-Trafik og tilgængelighed
-Workshop for seniorforeninger
- Døden -afholdes i Maj.
-Kommunens sundhedspolitik med fokus på 60 plus
-Hjemmehjælpen
-Ensomhed
- Vi bliver ikke yngre (forslag Henning Kirk/Lone Kuhlmann)
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-Demens og dens konsekvenser
-Dialogmøde med 60 +ére i kommunen sammen med kommunen dato (IM+?) dato?

Oversigt over uafsluttede sager:
1.Daghjem
-halvdagstilbud er hårdt for de pårørende
-er der tale om besparelser?
2. Plejeboliger
-indretning af fremtidige plejeboliger
-udviklingen i behovet for plejeboliger.
3. Betegnelsen ”Velfærdsteknologi”
-mange ved ikke, hvad dette dækker over
4. Tonen og plejen på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården
5. Personcentreret omsorg
-løbende opfølgning
6. Udviklingen i utilsigtede hændelser
-løbende opfølgning
7. Sundhedshuset
8. Opfølgning på transport til Telefonfabrikken?
-tilbagemelding fra Mødet med Borgmesteren den 29. august 2018?
9. Tandplejeprojektet
-forlængelse af ordningen efter udløb?
-et budgetønske 2018
10. Syn og hørelse?
-et budgetønske 2018
11. Klippekortordning til beboere på plejehjem
-opfølgning på om pengene anvendes efter overgang til bloktilskud
12. Normeringen om natten på seniorcentrene
13. Seniorrådet ønsker at besøge Hjælpemiddeldepotet i efteråret
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