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17. september 2018

Referat af Seniorrådets møde 10. september 2018 på Seniorcenter Rosenlund, Mørkhøjvej 336, 2860 Søborg
Ad 1. Rundvisning på Rosenlund v/ centerleder Jeanette Spangsberg
Mødet blev indledt med en rundvisning på Seniorcenter Rosenlund, hvor Centerleder Jeanette
Spangsberg viste rundt.
Ad 2. Godkendelse af referat fra den 13. august 2018.
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Godkendelse af dagsordenen
Formandskabet har udsendt en ny oversigt over møder, der indeholder forslag til Seniorrådets
møder i 2019. Seniorrådet besluttede at holde møde i april 2019 selvom Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er på studietur og derfor ikke afholder udvalgsmøde. Seniorrådet besluttede,
at mødet afholdes 8. april 2019 15.30-18.30. De øvrige datoer blev godkendt.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 4. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Formanden oplyste, at hun har fået henvendelser fra borgere angående den kollektive trafik og
en henvendelse fra en borger, der gerne vil have transport til træning. Formanden havde henvist sidstnævnte borger til Visitationen.
Formanden havde også fået en klage over fejlmedicinering, som hun tager op med udvalgsformanden.
Der har været afholdt møde i det fælles Bruger- og Pårørenderåd. Kun få mødte op, men der
var enighed om, at de ønsker at holde fast i de fælles møder. Bruger- og Pårørenderådene vil
opfordre politikerne til at gå i praktik på Seniorcentrene.

Formanden har fået en henvendelse fra formanden for et lokalt boligselskab i Gladsaxe kommune. Børnene klarer sig dårligere i skolen i dette område end i resten af kommunen. Han vil
gerne i kontakt med pensionister, der vil yde lektiehjælp til disse elever. Seniorrådet kan kun
evt. hjælpe til som privatindivider, men vil sprede dette i baglandet. Ældresagen kan eventuelt
også være behjælpelig.
En cykelpilot til rickshaw på Seniorcentrene har oplyst til Seniorrådet, at hun gerne vil i kontakt
med de øvrige Seniorcentre med henblik på at arrangere fælles cykelture.
CEA er blevet kontaktet af en borger, der gerne vil have et møde med Seniorrådet angående
puljer på ældreområdet. Seniorrådet skal i så fald vælge at invitere borgeren ind, da møderne
ikke er åbne. CEA inviterer borgeren til at deltage på et kommende møde i 10 minutter. Det
skal understreges, at Seniorrådet ikke kan tage enkeltsager op. Hvis denne form virker godt,
kunne dette blive et tilbud til seniorerne.
Formanden har takket ja til at deltage på kommunens intromøder for nye pensionister, hvor
der bliver mulighed for at fortælle om seniorrådets arbejde. TO deltager også.
Ad 5. Rådets økonomi (vedlagt) v/BM+CEA
Der var ingen bemærkninger til økonomioversigten.
Ad 6. Drøftelse af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til dets møde den 6. september 2018
Fælles udbud af mad i 4K til hjemmeboende borgere: Udvalgsformanden er enig med Seniorrådet i, at der ikke skal slækkes på standarden. Det forsøges at undgå, at der kun er én enkelt
leverandør, der byder. I Gladsaxe betaler kommunen for transporten, så der er flere penge til
selve maden, hvilket ikke alle kommuner gør.
Seniorrådet stiller spørgsmålstegn ved, om det giver flere udbydere, at flere kommuner går
sammen. Seniorrådet afventer referatet af udvalgets møde og overvejer, om de vil invitere
Herle Klifoth til at fortælle mere om dette.
Der kommer en workshop om mad i november, hvor Seniorrådet regner med at blive inddraget.
Seniorrådet mener, at et § 60 selskab vil være en god idé og ønsker at bibeholde fritvalgsordningen.
Behandling af borgere med Hjerneskade: Der mangler tilbud til de lettere hjerneskader og
hjernerystelser. En hjernerystelse kan give varige skader, der påvirker personen både fysisk og
psykisk, og statistisk forekommer der en del selvmord blandt personer med kroniske mén efter
en hjernerystelse Udvalgsformanden havde været enig i Seniorrådets bemærkninger og ville
tage dette med.
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Udvalgsformanden havde fortalt formandskabet, at der er to koordinatorer på hjerneskadeområdet. De kunne eventuelt deltage på Seniorrådets møde og fortælle om indsatserne på området. IM inviterer.
Udvalgsformanden havde videre fortalt, at Gladsaxe er eftertragtet som genoptræningssted og
sælger pladser til andre kommuner.
Det er svært at få overblik over området, da der også er tilbud i regionsregi.
Møde 3. januar 2019 i udvalget: Formanden har talt med udvalgsformanden, og denne har foreslået, at Seniorrådet afholder sit møde inden jul, da dagsordensmaterialet vil komme ud i
god tid.
Seniorrådet sender ikke bemærkninger til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden
13.09.2018.
Ad 7. Drøftelse af forslag til Høringssvar på Gladsaxe Kommunes kommende sundhedspolitik: ”Sammen om et sundt liv i Gladsaxe”. Ansvarlige HJ og BM.
Tidlig indsats fra Forebyggelsescentret mht. livsstilssygdomme skal indbygges i høringssvaret,
der blev godkendt af Seniorrådet.
Ad 8. Emner til drøftelse med Leder af Visitationen 5. november 2018
BM har fået en henvendelse fra nogle pårørende angående, at deres ældre familiemedlem var
visiteret til et ”forkert” plejehjem, et center, som de ikke mente havde tilstrækkelig forstand på
demens. Desværre er der ikke frit plehjemsvalg, hvis man ikke har tid til at vente på den foretrukne plads et bestemt sted.
Takt og tone ved visiteringsbesøg: Borgerne føler ikke, at de bliver hørt, eller at de får tilstrækkelig begrundelse for afslag på ydelser. Det forlyder, at visitator sætter borgerne til at skrælle
kartofler og vaske gulv for at se, om de kan gøre det.
Logistikken, når borgerne får meget hjælp: Borgerne henvender sig til Seniorrådet angående,
at der kommer rigtig mange forskellige hjælpere i hjemmet: én sætter maden frem, én tager
sig af personlig hygiejne, en tredje ordner vasketøjet og en fjerde gør rent mv. Det virker stressende at der er ”afbrydelser” flere gange gennem dagen samt at flere af hjælperne ikke er velorienterede om, hvilken ydelse borgeren har fået tildelt, og derfor må borgeren selv eller de
pårørende orientere om, hvad der skal foregå/gives hjælp til.
Hvad er forskellen på Visitationen og de Forebyggende hjemmebesøg ved 75 år?: Medarbejderne gør nogle af de samme ting og laver de samme øvelser med borgerne, men medarbejderne fra de forebyggende hjemmebesøg kan ikke visitere ydelser og udleverer et telefonnummer, når de bliver spurgt. Der er for mange indgange til kommunens service.
Ad 9. Møde med Trafik og Miljøudvalget i efteråret?
Seniorrådet har møde med udvalget én gang om året i forlængelse af udvalgets møde. Emner
som Seniorrådet gerne vil diskutere er: Opfølgning på forsøgsordning med gratis flekstur til Telefonfabrikken, ruten for servicebussen i 2019, intervallerne med grønt lys, når man skal gå
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over gaden er for korte flere steder. Sidstnævnte har Seniorrådet taget op med udvalget tidligere, men har endnu ikke fået en tilbagemelding.
Fodgængerovergang og fodgængerbelysning ved Kildegården har Seniorrådet også efterspurgt
tidligere, men vejmyndighederne vil ikke acceptere denne, fordi der er meget kort til næste
fodgængerovergang. Det er stadig et problem der efterspørges løst.
Seniorrådet har tidligere fået afstedkommet, at der blev sat gelænder op ved svømmehallen
fra fortovet ned til hovedindgangen, men i forbindelse med renoveringen er gelænderet fjernet. IM kontakter Ole Skrald Rasmussen om dette.
CEA får tilbagemelding fra forvaltningen angående Telefonfabrikken på baggrund af mødet
med Borgmesteren 29. august 2018. CEA kontakter Ole Skrald Rasmussen med henblik på at
arrangere et møde med Trafik- og Teknikudvalget.
Ad 10. Forslag til Sundhedshuset i Gladsaxe v/ OJ
OJ har været til møde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på Christiansborg.
Emnerne var: Afstand mellem borgere og hospitaler, for få praktiserende læger og overenskomstforhold omkring PLO. 70 pct. af kommunerne har sundhedshuse. Sundhedshuse rummer
både kommunale og private aktører eller alene private. Sundhedscentre er kun kommunale.
Sundhedshuse bør være primært forebyggende.
Oplæg om sundhedshuset på Amager, der bl.a. indeholder alkoholsamtaler, ernæringsvejledning mv. sygeplejerske, jordemødre og psykolog. Gennemsnitsalderen for brugerne er 70 år.
I Skive sender de personer fra Sundhedshuset ud til arrangementer rundt omkring i kommunen
for at være tæt på borgerne.
Der skal udskrives en arkitektkonkurrence i Gladsaxe for at ombygge bygningerne på Fremtidsvej. Kan Seniorrådet komme med forslag til, hvad der skal være i Sundhedshuset? CEA oplyste,
at der kommer en rapport fra embedsmændene om dette. Det forventes, at Seniorrådet bliver
hørt i denne proces, og OJ og TO, som tidligere er udpeget til en referencegruppe vedr. sundhedshuset, retter henvendelse til forvaltningen.
Ad 11. Forretningsgang ved tilrettelæggelse og afvikling af Seniorrådets temamøder til drøftelse og godkendelse
Forretningsgangen blev godkendt.
Ad 12. Forslag til temaer og evt. oplægsholder på seniorrådets kommende temamøder
Punktet blev udsat til næste møde.
Ad 13. Tilmelding til diverse møder?
Danske Ældreråd:
Temadag den 24.september 2018 kl.8.30-15.30 HJ, TO, OJ, IM deltager
Reg. Hovedstaden, Snekkersten
Demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder
Tilmeldingsfrist den 12. september pris 850.00 kr.
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Videncentret for Værdig Ældrepleje:
Temadag den 6. november 2018 kl-9-15 Scandic Hotel i Roskilde
”Livskvalitet i ældreplejen” IM deltager
Tilmelding frist den 11. oktober, pris gratis (er overtegnet men man kan
komme på en venteliste)
Danske Ældreråd:
Ældrepolitisk Konference den 15. november 2018 kl. 10.10-16
Vingstedcentret
”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringen.”
Tilmeldingsfrist den 5. november 2018, pris 1.100,00 TO, IM deltager, (AV?)
Videncentret for Værdig Ældrepleje:
Åbningskonference den 29. november 2018 kl. 8.30-15.40
Park Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart,
”Hvordan skaber vi mere værdighed i ældreplejen?” BM, IM, OJ deltager (AV?)
Tilmeldingsfrist den 6. november 2018, pris gratis (er overtegnet,
man kan komme på en venteliste)
Vestegnstræf, inviteret af Glostrup Ældreråd
Den 19. november 2018 kl?
Max 3 deltagere IM, HJ deltager
Ad 14. Evaluering af Gladsaxedagen den 25. august 2018
Punktet blev udsat til næste møde.
Ad 15. Evaluering af mødet med Borgmesteren vedr. budget den 29. august på Rådhuset.
BM’s oplæg sendes som høringssvar til de politiske partier hurtigst muligt.
Ad 16. Referater fra diverse udvalg
60 plus, Bruger-pårørende råd, Sundhedshuset, NØ regionen, Regionsrådet, Danske Ældreråd, Vest regionen
Punktet blev udsat til næste møde.
Ad 17. Eventuelt
GU sender fil med temaplakat til OJ.

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

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet
Formand Inge Maria Mandrup
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Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2018:
10/9,8/10,5/11,3/12
Seniorrådsmøder 2019:
4/2, 4/3, 8/5,8/4, 13/5, 3/6,26/8, 23/9, 7/10, 18/11, 16/12
- Gladsaxedag den 24. august 2019
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møder 2018:
11/10, 8/11,6/12
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2019:
3/1,7/2,16/5,6/6,29/8,26/9,10/10,21/11,19/12
Seminar:
Forslag til forårsseminar for seniorrådsmedlemmer 2019. 23 april?
Forslag til efterårsseminar for seniorrådsmedlemmer 2019. 21. oktober ?
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
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-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?

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
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