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Referat af Seniorrådets møde 4. marts 2019
Kl. 15.30 – 16.30. Emne: Frivillighedspolitik i Gladsaxe kommune
Besøg af ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg
Seniorrådet havde ønsket flere emner belyst i relation til frivillighedspolitikken i Gladsaxe
Kommune, og Ea Lykke Elsborg fortalte om frivilligområdet i Gladsaxe Kommune. Det frivillige arbejde bygger på Frivilligpolitikken, og der er nu ved at blive udarbejdet en Medborgerskabsstrategi, som bygger oven på frivilligpolitikken, og som har et bredere sigte end
førstnævnte.
Der er løbende kontakt med de frivillige, og inden de indgår i arbejdet, indgås der kontrakt
med dem. Der er stor fleksibilitet i fbm. indgåelsen af kontrakten, så den tager udgangspunkt i ønsker og udbud, og hvad den enkelte frivillige har overskud til at forpligte sig til.
Når der indgås aftale med nye frivillige, finder der altid en forventningsafstemning sted ift.
opgaver og ansvar.
De frivilliges opgaver er ”kan-opgaver” og ikke ”skal-opgaver”, og der er tale om ikke-visiterede opgaver, så de ikke tager arbejde fra andre. Alt frivilligt arbejde i Gladsaxe Kommune
tager afsæt i Frivilligpolitikken. Der er forskellige former for frivilligt arbejde: Motionsvenner, gå-tur-venner, og gå-i-byen venner. Visiteringen til vågeordningen foregår via Dansk
Røde Kors, og Gladsaxe Kommune har indgået aftale med DRK.
På spørgsmål fra IM oplyste Ea Lykke Elsberg, at det enkelte seniorcenter selv kan tage frivillige ind.
De frivillige bærer navneskilt i arbejdet, så borgeren har en følelse af sikkerhed. Kommunen beder ikke om straffeattest på de frivillige, men når der er tale om frivillighedsordninger, der involverer børn, indhentes der børneattest. Alle frivillige er forsikret i fbm. deres
arbejde, og Ea Lykke Elsborg oplyste, at der kun har været én hændelse, hvor forsikringen
blev involveret, i de seneste ca. 20 år.

Der afholdes 3-4 frivillighedsmøder årligt, hvor kommunen tilstræber at etablere møderne
som interessefællesskaber.
Aldersspredningen i frivilliggruppen er primært fra 60 og opefter, selv om der er enkelte
unge imellem. På spørgsmål fra IM fortalte Ea, at modtagelsen af de frivillige på ældrecentrene har givet anledning til visse udfordringer, så det er blevet uddybet, hvad opgaverne
består i. Kildegården har 30-40 frivillige og har haft det i mange år.
Morgentelefonordningen eksisterer stadig, og Ea Lykke Elsborg kunne fortælle, at hun for
nyligt blev kontaktet fra Oslo om, hvordan ordningen fungerer, så de kan etablere en lignende ordning.
Ea Lykke Elsborg foreslog Seniorrådet at invitere Brobyggerne, som har samarbejde med
hjemmeplejen, og samtidig beskæftiger sig med ensomhed.
Gladsaxe Kommune har pr. 1. februar 2019 indgået kontrakt med Boblberg.dk, og det er
intentionen, at hjemmeplejen og det rehabiliterende team skal medinddrages, så de kan
gøre borgerne opmærksomme på muligheden af at benytte Boblberg-portalen.
Samarbejdspartnerne er både Dansk Røde Kors, Ældresagen og Dansk Folkehjælp, og medborgerskabsstrategien opfordrer til mange partnerskaber. Senest har Dansk Folkehjælp, finansieret af Østifterne, henvendt sig, idet de er i proces med at etablere SeniorNET i 20
kommuner, hvert bestående af 20-25 seniorborgere. Projektet evalueres efter et år, og håbet er, at det efterfølgende vokser.
Afslutningsvis fortalte Ea Lykke Elsborg dels, at Hemingway Club (Lyngby) har henvendt sig.
De har et stort netværk og er erhvervsrelaterede, og der afholdes informationsmøde senere i denne måned og dels, at Væksthuset (Verdensmålshuset) vil stille lokaler til rådighed
til laserskæring og 3D-skæring.
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Efter aftale med BM fungerede AV som ordstyrer på mødet.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat fra den 4. februar 2019
Vedr. Eventuelt, pkt. 12, blev det præciseret, at mødet i Fredagsklubben fandt sted den 8.
februar 2019 kl. 12:10 på Kildegården. Referatet blev godkendt med denne bemærkning.
Ad 3. Referater fra diverse udvalg
Borgerservice: IM har været på besøg i Borgerservice.
Bruger-pårørende råd: Fælles bruger pårørende møde den 25. februar kl. 14-15 på Møllegården (TO, IM): Seniorrådet må meget gerne komme til disse fællesmøder, på nuværende
er det TO og IM.
Det aftaltes på mødet at søge at finde frem til, hvordan og om de omkringliggende seniorråd har repræsentation af et seniorrådsmedlem på kommunens plejecentre. Dette kunne
evt. ske, når seniorrådsmedlemmer er til møde i Nordøst-gruppen og Vestegnsgruppen.
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Der blev diskuteret på mødet, hvorfor der ikke var en medarbejderrepræsentant til Brugerpårørende møderne, hvilket har været tilfældet tidligere. Otto spurgte, hvordan det er organiseret inden for samarbejdsudvalgene? Der er retningslinjer for bruger-pårørenderådene kompetencer og repræsentation.
IM nævnte, at spørgsmålet har været drøftet flere gange, men hvordan kommer vi videre
med repræsentationen i bruger-pårørenderådene? Inge opfordrede alle til at gå i tænkeboks om det. Gode idéer modtages gerne.
Kommunens Budget: Intet nyt.
Danske Ældreråd: Formand Erik Stagstad er trådt tilbage af personlige grunde (trusselsbreve). Inge har skrevet til Danske Ældreråd om dette, men har ikke hørt tilbage.
Dagcentre og Plejecentrene: Intet nyt.
Hjemmeplejen: Intet nyt.
Madordning (TO): Der har ikke været prøvespisninger. CEA finder dog ikke Egegårdens
mad god.
IM spurgte ind til workshop-invitationen, og hvordan det var forløbet. Der er ikke udmeldt
flere datoer.
NØ-regionen: Der er møde i næste uge (torsdag den 14. marts 2019)
Omsorgstandplejen: Omsorgstandplejen har indkaldt til næste møde den 27.3 hvor statusrapporten for 2018 er udfærdiget (AV, HJ,)
Regionsældrerådet: Datoer (20/3, 22/5, 19/9, 14/11) (TO og IM) Mødet finder sted i Hillerød.
Seniorbofællesskaber: Intet nyt.
Trafik- og Teknikudvalget: Referatet er udsendt. Godt referat.
60+.: Er på trapperne.
Vest regionen: Næste møde er 08.04.2019 i Rødovre.
HJ, AV, IM deltager.
Visitationen: Intet nyt.
Seniorboliger: Intet nyt.
Ad 4. Rådets økonomi v/BM+CEA (vedlagt).
GU følger op på, om alle internetabonnementer er betalt inden næste møde.
Ad 5. Samarbejde med Sundheds- og Reabiliteringsudvalget
Relevante punkter fra seniorrådets seminaret til drøftelse med SRU den 6.maj v/AV.
Seniorrådet anmoder om tid til, at der bliver stillet spørgsmål og derefter gruppearbejde
-- BM kommer med oplæg til gruppearbejde, som omhandler seniorboliger med vægt på
bofællesskaber
Emner til korte spørgsmål kunne være:
 Opfølgning på kontrol med hørehæmmede på seniorcentrene,
 Velfærdsteknologi – hvordan kobler man velfærdsteknologi med personcentreret pleje,
Beslutning om emner, vi gerne vil drøfte med udvalget, som skal fremsendes til SRU forud
for mødet. Punkterne til mødet med SRU den 6. maj aftales på næste møde den 1. april.
Ad 6. Seniorrådets budgetønsker til Budget 2020-2023
Er afleveret.
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Ad 7. Gennemgang af dagsorden til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden og
evt. udarbejdelse af skriftlige forespørgsler til udvalget v/BM og IM
BM og IM havde møde 04.03.2019 med formanden for udvalget. Udvalgets dagsorden blev
drøftet:
Høring af hospitalsplanen 2025 for region Hovedstaden:
Fint, at der sendes opfordring til instanserne om i højere grad at inddrage kommunerne.
Studietur til Skotland:
Godt at hente inspiration til fremtiden
Status på omsorgstandplejen:
I den blå zone må man interessere sig for, hvorfor nogle ikke ønsker tandeftersyn? Det blev
drøftet, at Hulda fremover i højere grad vil være ressourceperson.
Afsluttende opfølgning i 2021. Økonomien er sikret frem til da.
Det aftaltes, at IM skriver til Herle Klifoth, at hun gerne må opdatere rådet om hørelse og
syn (tilføjes til dagsorden). CEA ønskede belyst, hvor de svage grupper indgår.
Der blev spurgt ind til rekruttering og fastholdelse af elever på sundhedsområdet, Magtanvendelse blev drøftet. Bakkegården markerer sig på dette område, og spørgsmålet er, om
der finder større magtanvendelse sted, eller om de blot indberetter flere utilsigtede hændelser?
I relation til ventetid på genoptræning:
Udtrykte Seniorrådet tilfredshed med, at der er kommet styr på dette.
Projektet til afdækning af for lavt BMI, hvor der har været udmøntet midler til opsøgende
arbejde, har været succesfuldt.
Seniorrådet anbefaler, at initiativet fortsætter og går videre til næste budgetperiode.
Ad 8. Forslag til emner eller/og besøg på forårsseminariet for rådets medlemmer den 23.
april
Der er tid frem til 01.04.2019 at afklare punkterne på forårsseminaret. Et af emnerne
kunne være evaluering af dagsordenen.
AV foreslog, om Lederen for hjemmeplejen Anne Kristensen kunne være oplægsholder.
Dette var der enighed om, og IM kontakter Anne mhp. afklaring.
Ad 9. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
BM fortalte, at der til temamødet om syn og hørelse var ca. 40 deltagere. Indlægget fra høresiden var virkelig godt. Spørgelysten var stor, og der var mange gode svar. Rent praktisk
fungerede det at være på Telefonfabrikken, selv om mødet blev akkompagneret af korsang
fra nabolokalet. Næste gang skal der måske kun være to slags sodavand. HJ har en del engangsservice til overs, og det aftaltes at bruge dette næste gang. Flekstur var flittigt benyttet.
Anne Eriksen og Lene Poulsen (de forebyggende sygeplejersker) havde ikke fået plakater til
annoncering af tema-mødet, fordi de var flyttet.
IM foreslog, at Seniorrådet overvejer at afholde temamøderne senere på dagen, da kl. 14
måske er en udfordring for nogle.
Det havde været aftalt ved forrige temamøde, at der skulle være en pressegruppe, der
skulle tage noter fra mødet. AV tog noter og sendte til lokalbladet, men referatet blev aldrig bragt, selv om hun fulgte op på dette.
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Vi skal sikre os, at annonceringen også kommer i ”Din Kommune informerer” i Gladsaxe
Bladet i samme uge, som temamødet finder sted. Optimalt set burde det i lokalavisen både
ugen før arrangementet og i samme uge, som det finder sted. Tommy foreslog at afprøve
”en rigtig annonce” i Gladsaxe Bladet næste gang for at se, om det giver flere deltagere, og
det aftaltes at tage spørgsmålet op på seminaret.
HJ og AV havde deltaget i et møde i Fredagsklubben, hvor de fortalte om Seniorrådet, og
der var god spørgelyst. AV er ved at etablere kontakt til repræsentanten hos Seniorklubben
i Høje Gladsaxe med henblik på at komme derop også.
CEA efterlyste svar på henvendelse til Seniorrådet, om yngre kunne benytte sig af seniorfitness. Næstformand har henvendt sig til Ea Lykke Elsborg for afklaring af kriterier, og svaret
er, at det kan man ikke; man skal tilhøre målgruppen.
Ad 10. 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 udtrykte ønske om også at kunne indgive skriftlige svar, selv om der finder en mundtlig høring sted.
Ad 11. Tilsynsrapporter til høring i Seniorrådet (frist 3. maj 2019)
Tilsynsrapporterne skal fordeles og dato for samling af svarene skal fastsættes.
CEA: Hareskovbo
TO: Møllegården og Egegården
OJ og AV: Hjemmeplejen (sammen)
HJ: Bakkegården
BM: Træningscentret og Kildegården
IM: Rosenlund
IM skal have tilbagemelding inden næste rådsmøde, dvs. seneste 26.03.2019, så det kan nå
at komme med på næste dagsorden. Seniorrådet udtrykte ønske om at få tilsynsrapporterne tidligere. Som det er i dag, er de næsten et år gamle, når de udsendes.
Ad 12. Oversigt over uafsluttede sager (Side 4 i dagsordenen)
Er nogle af sagerne afsluttede? Skal der sættes aktiviteter i gang?
I listen over uafsluttede sager fandt CEA, at Trafik- og Teknikudvalget bør med.
BM foreslog at gennemgå listen og slette de emner, der ikke længere er relevante.
Emnet tages op på mødet 1. april 2019.
Ad 13. Forslag og prioritering af Gæster til seniorrådsmøderne i 2019:
Forslag/emner:
Lederen af hjemmeplejen Anne Kristensen evt. til seminariet den 23. april
Hjerneskadekoordinator evt. til seniorrådsmødet den 1. april
Lederen af akutteamet (seniorrådsmødet den 2. maj) sammen med besøg på Møllegården,
hvor akutteamet holder til.
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?
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-Nedlægning/lukning af cafeer på plejecentrene? Besøg i Hjælpemiddeldepotet i efteråret
2019
Der blev udtrykt ønske om, at maj-mødet foregår på et af centrene.
Ad 14. Eventuelt
Mødet med Borgmesteren finder sted 12.03.2019 kl. 10
Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Annabritt Jakielski (AJ) (på vegne af Ghita Uldbæk GU)

Med venlig hilsen
På vegne af Seniorrådet
Inge Mandrup, formand

Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2019:
1/4, 2/5, 17/6, 2/9, 30/9, 28/10, 25/11
- Gladsaxedag den 24. august 2019
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2019:
6/3, 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. 915.25.
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.
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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, AC,HJ)
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)
-Demens og dens konsekvenser
-Dialogmøde med 60 +ére i kommunen sammen med kommunen dato (IM+?) dato?
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Oversigt over uafsluttede sager: Denne liste tages op til revision på mødet i april
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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