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Rådhus Allé, 2860 Søborg
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Formandens e-mail: carl.e.andersen@gmail.com

Seniorrådet i Gladsaxe
MEDLEMMER:
Carl-Erik Andersen (formand) CEA
Inge Mandrup (næstformand) IM
Sussi Frølich (SF)
Charlotte Helsted (CH)
Bjarne Mogensen (BM)
Tommy Olsen (TO)
Birgit Poulsen (BP)

21. december 2017

Referat af møde i Seniorrådet 11. december 2017 kl. 15:30-18:30
Formanden indledte mødet med at gratulere Bjarne Mogensen med den runde fødselsdag for
nylig og gav ham en erkendtlighed på vegne af Seniorrådet.
Ad 1. Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 13. nov.
Referatet blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
BM spurgte om Seniorrådet har accept fra Borgmesteren på at videresende hendes brev. [Det
må Seniorrådet gerne].
IM havde haft nogle henvendelser om afskaffelse af indkøbsordning og hovedrengøring. En borger var utilfreds med, at hun ikke var blevet kontaktet som lovet.
En borger på Rosenlund havde ikke fået hjælp til at stemme til kommunalvalget, hvilket datteren havde opdaget om aftenen. CEA oplyste, at der på valgdagen var etableret et lokale på
hvert Seniorcenter, hvor beboerne kunne møde op mellem kl. 10-12 for at stemme, men de
skulle selv møde op i lokalet. Der er også hjemmeafstemning, men dette skal man anmode om
særskilt.
Hvad sker der i alvorlige tilfælde af magtanvendelse på seniorcentrene? Disse sager skal indberettes og bliver årligt vist i en statistik til Seniorudvalget. Seniorrådet overvejer at invitere Herle
Klifoth til at fortælle om magtanvendelse på et kommende Seniorrådsmøde.

Ad 4. Rådets økonomi
Godkendt.
Ad 5. Formødet med Seniorudvalgets formand Kristine Henriksen (CEA+IM)
Udvalget har fået sundhedsområdet og udvides fra 7 til 9 medlemmer. Kristine Henriksen (KH)
fortsætter i udvalget, der fremover hedder Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Seniorrådet tager kontakt til den nye formand for at aftale formøder.
Ad 6. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 14. dec.
Madservice: Det har ikke været muligt at finde en alternativ madleverandør til Det Danske
Madhus. Derfor vil borgere for at bevare en valgmulighed kunne få fritvalgsbeviser.
Uniformer på seniorcentrene: Forslaget er fornuftigt og kan nedbryde bureaukratiet, men personalet bør have tydelige navneskilte på.
Ventetider på genoptræning: Det er noget rod, fordi statistikken ikke kan bruges til noget. Ventetiden bør tælle fra den dag, hvor behandlingen kan påbegyndes - ikke fra udskrivningen fra
hospitalet. I lovforslaget står, at man kan få genoptræning betalt hos en privat udbyder, hvis
kommunen ikke kan overholde reglerne for ventetider.
Fast budget på Seniorcentrene: Seniorrådet undrer sig over de store forskydninger i beløbene
mellem centrene i forhold til tidligere. KH har lovet, at Seniorrådet får nogle mellemregninger
for dette.
Det blev foreslået, at Seniorrådet kunne bede Herle Klifoth om at holde et møde for både Seniorrådet og Beboer- og Pårørenderådene om betydningen af den nye budgetmodel.
Sundhedshuset: Er stadig i proces og Seniorrådet er med i referencegruppen, og bliver derfor løbende opdateret.
Ad 7. Bemandingen på Seniorcentrene - Seniorudvalgets svar på rådets brev
I referatet af Seniorudvalgets møde 16. november 2017 stod der, at udvalget ikke foretager sig
yderligere. Seniorrådet drøftede, om det kunne gøre mere. Seniorrådet vil være opmærksom på indberetningen af utilsigtede hændelser, hvor mange hændelser sker om natten. Er der
fx faldulykker om natten. Hvordan anvendes faldmåtter og andre redskaber, hvor ofte bliver de
aktiveret?
I den kommende finanslov kommer der midler til flere varme hænder. Seniorrådet bør gå i dialog med forvaltningen om, hvorvidt der er behov for flere varme hænder om natten og hvor
de varme hænder skal placeres. Seniorrådet vil skaffe sig mere indsigt i området fx ved at tale
med eksperter inden for demens- og Alzheimers.
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Der har tidligere været for mange medarbejdere i nattevagten, så det kan være svært at vurdere behovet. Det er vigtigt, at alle utilsigtede hændelser indberettes.
Det kommunale tilsyn kommer kun om dagen, så Seniorrådet kunne foreslå at få dem til at
komme i både aften- og nattevagten for at føre tilsyn.
Seniorrådet diskuterede, hvad kommissoriet er for undersøgelsen om natbemandlingen fra VIVE. IM undersøger dette.
Ad 8. Status på gratis Flekstur til Telefonfabrikken
Kommunens hjemmeside er opdateret med nye regler, og Seniorrådet tester systemet op til 1.
jan. 2018. Orientering kommer i Din Kommune Informerer to gange inden for den nærmeste
tid, og Telefonfabrikken informerer vha. mails til foreninger og plakater på Telefonfabrikken. Seniorrådet sørger for, at plakaten bør distribueres til den samme målgruppe som til Seniorrådets temamøder.
Statistik over anvendelsen kommer i februar. Seniorrådet skriver om ordningen i 60+ og i Gladsaxebladet.
Teksten på Hjemmesiden er svært forståelig. Hvad er ”specialadresse”? Det bør skrives mere
forståeligt og der bør udarbejdes en drop-down menu. Ventetiden i forbindelse
med Flekstur skal stå i teksten, det er ikke ligesom Flekstrafik. Det er også uden visitering i
modsætning til Flekstrafik. Det er mærkværdigt, at man skal gå ind på ”Flekstrafik” for at bestille en Flekstur, når det er ikke den samme ordning.
Ad 9. Nye eller gamle IPads til de nye medlemmer (GU)
De afgående Seniorrådsmedlemmer ønsker at købe deres IPads. GU arrangerer dette. Simkortene og nøglebrikkerne skal afleveres ved årets udgang.
De nye medlemmers IPads er klar i starten af 2018.
GU skal skrive ud om visitkort og navneskilte. CEA skal have nyt navneskilt med clips og nye visitkort. IM skal have nyt visitkort med (formand) og ny adresse 50 stk.
Ad 10. Stof til Gladsaxe Bladet
Artikel på vej fra CH om daghjem. Det er også vigtigt, at der kommer en artikel i Gladsaxebladet om Flekstur.
Ad 11. Stof til 60+
Deadline 12. januar. Artikel om uge 44 på Rosenlund, der handlede om personcentreret omsorg og indeholdt med en række aktiviteter for beboerne. BM skriver en artikel om det nye Seniorråd. Seniorrådet håber, at en repræsentant fra Beboer- og Pårørenderådene
vil skrive en artikel om samarbejdet mellem Seniorrådet og Beboer- og Pårørenderådene.
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Ad 12. Referater og evaluering af møder
- Fællesmøde for Beboer- og Pårørenderåd 16. nov. (IM)
Seniorrådet arbejder på, at få de andre Seniorcentre med på, at Seniorrådet kan få observatørstatus i Beboer- og Pårørenderådene. Hvordan sørger vi for, at den årlige beslutning om
dette, kommer på dagsordenen i Beboer- og Pårørenderådene? Seniorrådet kan fx kontakte de
politikere, der kommer ind i rådene på Seniorcentrene.
- Seminar på Højgård for det nye Seniorråd 30. nov. (Alle)
De afgående seniorrådsmedlemmer havde ikke behøvet at være til stede hele dagen, da der jo
blev gennemgået love og regler mv. Evalueringen af valget blev ikke nået på dagen.
-Møde i Nordøst gruppen IM og CEA
Det handlede primært om evalueringer af valget. Lyngby-Taarbæk var blevet påtvunget digitalt
valg af forvaltningen og havde fået en stemmeprocent på 22. De havde fremmødevalg sammen med kommunalvalget sidste gang og var meget utilfredse med det digitale valg.
Rudersdal havde fredsvalg sidste gang, men denne gang var der kampvalg. De havde fremmødevalg sammen med kommunalvalget med en stemmeprocent på 55, men de havde 800
blanke stemmer.
Seniorrådet diskuterede borgerinddragelse ved temamøderne mv. for at have interesse fra
borgerne imellem valgene. Mad tiltrækker folk, og de vil gerne betale for det.
Seniorrådet har lagt utroligt meget arbejde i valget i forhold til, hvor meget der kom ud af
det. Det var godt med en køreplan fra forvaltningen fra starten og godt med valgudvalgsmøderne, men kandidatpræsentationsmøderne fungerede ikke. Der skal findes på noget andet
næste gang. Der kommer høringer om sundhedshuset mv., hvor Seniorrådet kan vise ansigterne. Seniorrådet bør invitere til møder omkring et emne med debat. De enkelte medlemmer
i Seniorrådet skal være mere kendt i lokalområdet. Seniorklubber mv. skal kontaktes. Høringer
om lokalplaner er særdeles velbesøgte.
Seniorrådets synlighed via Facebook bliver højnet i den kommende periode, og Seniorrådet
skal ind i kampen. Det kræver dog faste rammer, så medlemmerne taler på vegne af Seniorrådet, hvis de skriver på FB. Det er en diskussion, der skal tages i det nye Seniorråd. Man kan
høre erfaringer fra andre Seniorråd, der bruger Facebook.
13. 18:10 Planlægning af møder
- Intet
KALENDER (kun til orientering)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Møllegården 6. dec. (TO)
- Møde i NØ-Gruppen 7. dec. (CEA+IM)
- Redaktionsmøde 60+ 14. dec. (CH+BP+BM)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 18. dec. (IM)
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- Møde med Byplanafdelingen om ombygningen af busterminalen ved Buddinge station 3. jan
(Alle fra det nye råd)
- Deadline 60+ 12. jan. (3 fra det nye råd)
- Seniorrådsmøde 5. feb.
- Seniorrådsmøde 12. mar.
- Seniorrådsmøde 3. apr.
- Seniorrådsmøde 30. apr.
- Delegeretmøde og konference i Danske Ældreråd 7.-8. maj. (?)
- Seniorrådsmøde 4. jun.
- Seniorrådsmøde 13. aug.
- Seniorrådsmøde 10. sep.
- Seniorrådsmøde 8. okt.
- Seniorrådsmøde 5. nov.
- Seniorrådsmøde
ARBEJDSGRUPPER: Borgerservice: CEA+IM Budget: CEA+BM Foreninger: CH+BP
Gladsaxedagen: IM+TO Mad: SF+TO Presse og 60+: BP+CH+BM Seniorcentre og hjemmepleje:
TO+CH Sundhed og forebyggelse: IM+BP Trafik: SF+BP Yngre 60+'ere og seniorboliger:
BP+CH+BM
Valg 2017: CEA, IM og TO
TEMAMØDER 2017:
Der afholdes ikke flere møder i 2017 pga. valget
EMNEIDÉER TIL TEMAMØDER: - Betalt oplægsholder fx. ”Vi bliver ikke yngre” sep.
- Visitation og forebyggende hjemmebesøg okt.
- Workshop for seniorforeninger - Livet i den tredje alder - Døden
- Kommunens sundhedspolitik
Hjemmehjælpen - Ensomhed
- Demens og dens konsekvenser
- Dialogmøde med 60+'ere i kommunen
- Fremtiden for Senior-Gladsaxe (oplæg fra CH+BP+BM om de unge 60+ere)
Tilbud om foredrag af
1) Peter Møller: Fra kræftsyg til ekstremidræt (evt. sep.)
2) Hanne Faldborg: Den 3. alder, gør den til livets bedste
Uafsluttede sager:
1. Daghjem. Nedskæringer i tid på dagcentrene for demente øger belastningen for de pårørende.
2. Indretning af fremtidige plejeboliger og 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
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6. Udviklingen i utilsigtede hændelser/magtanvendelse. Løbende opfølgning
7. Sundhedshuset.
8. Opfølgning på transport til Telefonfabrikken.
9. Tandplejeprojektet. Forlængelse af ordningen efter udløb.
10. Syn og hørelse.
11. Klippekortordning til beboere på plejehjem. Opfølgning på om pengene anvendes.
12. Natnormeringer på seniorcentrene
Referent: Ghita Uldbæk (GU)
Dirigent: Sussi Frølich (SF)

Med venlig hilsen
På vegne af Seniorrådet
Formand Carl-Erik Andersen
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