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21. december 2016

Referat af Seniorrådets møde 12. december 2016
Ad 1. Valgmøde
Der udarbejdes særskilt beslutningsreferat af valgmødet.
Ad 2. Godkendelse af referatet fra Seniorrådsmødet 21. nov.
Referatet blev godkendt.
3. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt. Fællesmøder med Beboer- og Pårørenderådene er ikke et fast
punkt hver gang, men kun når der har været afholdt et møde.
4. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Intet.
5. Rådets økonomi
CEA har oplyst til Danske Ældreråd, at rådets information om at flytte kontingentbetalinger for
at udnytte årsbudgetter fra ét år til et andet, næppe er lovligt.
6. Formødet med Trine Græse (CEA+IM)
Desværre var det sket en misforståelse angående tidspunktet for formødet. I stedet blev nogle
punkter klaret telefonisk.
7. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 15. dec.
Seniorrådet plejer at blive indbudt til overrækkelsesceremonien ved uddeling af Ældreprisen.
Ventetid på genoptræning. Forvaltningen har oplyst, at de lange ventetider bygger på en statistisk fejl, og Seniorrådet håber, at det er rigtigt. Det er dog ikke altid det rigtige for borgerne at
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blive genoptrænet meget tidligt. Uret bør tikke fra den dag, hvor borgeren er klar, og ikke fra
den dag, hvor borgeren bliver udskrevet fra hospitalet. Det er ærgerligt, at kommunen er blevet hængt ud i dagspressen på et fejlagtigt grundlag. Ny opgørelse forventes i løbet af måneden.
Seniorrådet har fået oplyst af en borger, at hendes eneste tilbud om genoptræning var via et
computerprogram. Seniorrådet har tidligere fået oplyst, at dette er et tilbud, som borgeren
selv kan vælge, fremfor at møde op til genoptræning. Der reklameres for tilbuddet, fordi det er
fleksibelt for borgerne. BM undersøger på gladsaxe.dk, om det er et frivilligt tilbud, ifølge kvalitetsstandarderne.
Nexusimplementering. Seniorrådet undrer sig over, at udgiften ikke var en del af budgetaftalen. De 625.000 kr. skal så tages af eget budget. Seniorrådet håber ikke, at dette vil fjerne
nogle varme hænder. Seniorrådet vil derfor gerne vide, hvor pengene skal tages fra (CEA).
Spørgsmål fra Flemming Holst angående besparelser på genoptræning. Seniorrådet afventer
svaret. Seniorrådet er interesseret i, hvilke personalemæssige kvalifikationer, der ligger i den
øgede indsats fra senioridrætten, rekrutteres nye medarbejdere eller opkvalificeres de eksisterende? Der er tale om vedligeholdende træning, men de kan ikke varetage genoptræning. Hvis
svaret er utilfredsstillende, må Seniorrådet gå ind i sagen.
Seniorrådet sender ikke kommentarer til SEUs dagsorden.
8. Forslag til debatmøde om Boformer på plejehjem
IM reviderer litteraturlisten.
Seniorrådet har udarbejdet udkast til et strategipapir, som skal sendes til Seniorudvalget 31.
januar 2017. Seniorrådet vil foreslå, at dette skal behandles som ét af emnerne til Seniorrådets
årlige møde med Seniorudvalget.
Formået med strategipapiret er at diskutere gode boformer på plejehjemmene. Målgruppen er
beboere på plejehjem, både somatiske og demente. 2/3 af beboerne på plejehjemmene er demente. Der bør skabes mere overskuelige og trygge miljøer, og det skal gøres let at finde vej.
Det skal virke hjemligt og trygt. Selve boligen skal være overskuelig og genkendelig. Lyset kan
stimulere en sund døgnrytme, og farver har forskellige positive påvirkninger for demente. Kontakt til naturen og mulighed for at være udenfor har også positiv indvirkning. Der kan også anvendes terapi- og sansehaver.
Der bør indgå overvejelser om, hvor nye plejehjem kan placeres, da dette skal tænkes ind i
planstrategien. Dette hænger sammen med personcentreret omsorg. Seniorrådet vil
gerne have en demenslandsby, hvor demente kan færdes trygt, men det vil kræve en regional
løsning. Derfor skal det regionale samarbejde bringes i spil.
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Seniorrådet ønsker at komme med fremtidsvisionære forslag. Teknologi skal indbygges i plejehjemmene, og det vil måske betyde, at der snart skal bygges nyt.
Antallet af plejehjemspladser er ikke steget, og er dette tilstrækkeligt fremtidssikret? Det tager
vel fem år fra projektstart til et nyt plejehjem kan tages i brug. Den dag kommer hurtigere end
man tror, hvor der er behov for at bygge nye plejehjem. Dette skal fremgå under formålet, eller i indledningen i strategipapiret, og der skal henvises til den demografiske udvikling.
Papiret vil indgå i forberedelserne til det årlige møde med Seniorudvalget.
9. Stof til Gladsaxe Bladet
Der er intet nyt siden sidst.
10. Stof til 60+
Seniorrådet kontakter Ea for en status på fastsættelse af produktionsplan. Ansvarlig CH.
11. Referater og evaluering af møder
- Møde med ledende visitator Grethe Klarskov Simonsen 21. nov.
Seniorrådet var skuffet over mødet. Grethe Klarskov Simonsen (GKS) havde desværre overset
et ønske om konkrete tal i oplægget. Det fremgik, at hun var klar over, at der havde været
nogle problemer et sted, og at dette nu var løst. Seniorrådet kunne godt have ønsket sig et
større engagement, og Seniorrådet følte sig ikke overbevist om, at der ville ske nødvendige
ændringer til nedbringelse af antallet af klager.
Seniorrådet vil følge forholdene tæt.
Ad 12. Planlægning af møder
- Temamøder 2017 (Alle) Seniorrådet ønsker at afholde et temamøde om visitation med fokus
på forebyggende hjemmebesøg, genoptræning, hvilke opgaver har senioridrætten osv. Dette
temamøde skal afholdes i okt. Seniorrådet vil også benytte lejligheden til at gøre deltagerne
opmærksom på, at de kan stemme til Seniorrådsvalget.
Der arbejdes på at få overført det resterende tilskud fra Kulturudvalget til arrangementer fra
2016 til 2017 fx på en kendt foredragsholder, der kan trække mennesker til, fx ”Vi bliver ikke
yngre” af Lone Kühlmann og Henning Kirk, eller Christine Feldthaus. Arrangementet skal i givet
fald afholdes i starten af sept. 2017, og Seniorrådet kan så oplyse om valget i ti minutter. TO
booker lokaler i uge 36. Det skal være kl. 17-19 med sandwiches.
Seniorrådet er forpligtet til at afholde mellem 4 og 6 temamøder i 2017. Der afholdes Se og
Hør 29. mar. Samarbejdet med Handicaprådet om arrangementet går fint.
Der skal afholdes et temamøde om trafik og tilgængelighed, det skal handle om Telefonfabrikken og busomlægninger, samt status på flextrafik og rejsekort. Oplægsholdere bør være
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en kombination af en kommunal embedsmand og Movia. Movia kunne fortælle om Rejsekortet, hvor priserne ændrer sig alt efter, hvordan man rejser. Seniorrådet vil Invitere nogle politikere til at tale om transport til telefonfabrikken fx Ole Skrald Rasmussen. Temamødet afholdes i maj. TO finder plads på Kildegården til et eftermiddagsmøde.
På januar mødet skal Seniorrådet finde emner til mødet med Seniorudvalget.
Ad 13. Opfølgning
- Telefonkontakt til foreningerne (CH+BP)
Intet nyt.
Ad 14. Eventuelt
Danske Seniorers Pernille Samsung har oplyst, at Seniorrådet kan blive medlem af Danske Seniorer gratis. TO tilmelder Seniorrådet.
KALENDER (kun til orientering)
- Seniorrådsmøde 2. jan. (Alle)
- Seniorrådsmøde 6. feb. (Alle)
- Møde med Trafik- og Teknikudvalget6. feb. (Alle)
- Temadag i Danske Ældreråd 27. feb. (ALLE)
- Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd 27. feb.(?)
- Møde med overtandlæge Liselotte Harild og projektleder Kamilla Skovholm Aybar om implementering af undervisningsprogrammet for mund- og tandhygiejne (mødet er udsat til foråret) (CEA+CH+IM)
- Seniorrådsmøde 6. mar. (Alle)
- Temamøde Se & Hør 29. mar. (Alle)
- Seniorrådsmøde 3. apr. (Alle)
- Valgorienteringsmøde 18. apr. (Alle)
- Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd på Nyborg Strand 24. apr. (?)
- Konference i Danske Ældreråd på Nyborg Strand 25. apr.(?)
- Valgorienteringsmøde 26. apr. (Alle)
- Internt seminar på Højgård 27. apr. (Alle)
- Seniorrådsmøde 2. maj (Alle)
- Seniorrådsmøde 6. jun. (Alle)
- Seniorrådsmøde 14. aug. (Alle)
- Gladsaxedagen 26. aug. (Alle)
- Seniorrådsmøde 11. sep. (Alle)
- Valgpræsentationsmøde 19. sep. (Alle)
- Valgpræsentationsmøde 25. sep. (Alle)
- Seniorrådsmøde 9. okt. (Alle)
- Valgbestyrelsesmøde 27. okt. (Alle)
- Seniorrådsmøde 13. nov. (Alle)
- Seminar på Højgård for det nye Seniorråd 30. nov.
- Konstituerende møde for det nye Seniorråd 5. dec.
- Seniorrådsmøde 11. dec. (Alle)
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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 (Foreløbig plan):
”Se og Hør” 29. mar.
Trafik og tilgængelighed maj
Betalt oplægsholder fx. ”Vi bliver ikke yngre” sep.
Visitation og forebyggende hjemmebesøg okt.
EMNEIDÉER TIL TEMAMØDER:
- Workshop for seniorforeninger
- Livet i den tredje alder
- Døden
- Kommunens sundhedspolitik med fokus på 60+ evt. med Trine Græse
- 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)
Referent: Ghita Uldbæk
Dirigent: Sussi Frølich

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet
Formand Carl-Erik Andersen
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