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Referat af Seniorrådets møde 12. marts 2018
Ad 1. Godkendelse af referat fra den 5.februar 2018
Formanden indledte mødet med at takke for det store arbejde, som Seniorrådet allerede har
udrettet med bl.a. høringssvar og artikler til 60+.
Der er opridset nogle temamøder i referatet. Det blev præciseret, at der kun er tale om forslag.
Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.
Ad 2. Godkendelse af dagsordenen
Referater og evalueringer af møder skal på dagsordenen igen som fast punkt og opfølgningspunktet om emner, der ikke er færdigbehandlet skal også på dagsordenen igen.
Det blev besluttet at fjerne klokkeslættene fra dagsordenen, bortset fra punkter med gæster
mv. De kan genindføres, hvis dette giver problemer.
Der blev tilføjet et punkt til dagsordenen, da der mangler et medlem til gruppen om mund- og
tandhygiejne.
Ad 3. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles per. mail
Seniorrådet har fået en fået en henvendelse fra en borger, der for 2 år oplevede ikke at kunne
få plads på hospice til sin mand, der derfor måtte tilbringe sin sidste tid på hospital. Det blev
drøftet, om det er er en mulighed at opfordre til hospicepladser på det kommende sundhedshus. Ingen kommuner driver hospice, og det kan blive svært at få kommunen med på dette.
Formandskabet havde talt med næstformand i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget Peter
Berg Nellemann, der havde tilkendegivet at der er hospicepladser, hvis visitator vurderer, at
der er behov, men at det er en god ide at tage emnet op i forbindelse med Sundhedshuset. Vågetjenesten er også oprettet siden borgerens oplevelse. Seniorrådets referencegruppe bringer
ideen videre.

En borger i Bagsværd har udtrykt utilfredshed med, at man ikke ville bruge professionelle folk
til månedlige bankospil på Bakkegården. Der er lukket for, at to medarbejdere køber gevinster.
Herle har svaret, at hvis andre køber gevinsterne, så vil Bakkegården gerne lægge hus til. Nogle
borgere er utilfredse med at skulle gå til banko på de andre seniorcentre. Seniorrådet bragte
emnet op i formødet med Peter Berg Nellemann, og der var enighed om, at det kan være en
opgave for frivillige eller en medarbejder i seniorjobordning.
Seniorrådet har fået henvendelser fra borgere, der har fået en dårlig behandling på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården. Herle og udvalget er opmærksom på dette. Seniorrådet forventer, at der kommer en opfølgning til udvalget som opfølgning på tidligere sager til Seniorudvalget om forholdene.
Formanden havde fået en henvendelse om ombygningen af handicaptilbuddet på Kellersvej.
Hun blev derfor inviteret til besøg på Kellersvej, og hun hørte, at det var hårdt for personalet,
men at det ikke gik ud over beboerne. Lederen Kristian Wedel Andersen var fortrøstningsfuld.
Han foreslog, at Seniorrådet holdt et møde på Kellersvej. Seniorrådet overvejer, om det er
praktisk muligt at holde møder på de respektive centre.
Ad 4. Rådets økonomi v/BM+CEA
Intet.
Ad 5. Referat af formøde med Peter Berg Nellemann, næstformand for Sundheds- og Rehabiliterings udvalget. v/BM+IM
Der blev orienteret om punktet under punkt 6. drøftelse af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til møde 15. marts 2018.
Ad 6. Drøftelse af Sundheds- og rehabiliteringsudvalgets dagsorden til dets møde den 15.
marts 2018
Regnskab: Procentvis er mindreforbruget ikke meget, det er 3-4 procent, men det kan være
farligt, fordi det kan føre til, at budgettet pludselig skæres ned. Det er ærgerligt, at man ikke
har brugt midler til flere elever eller medarbejdere på seniorcentrene. Der er afsat midler til
kliniske vejledere til eleverne, er disse ansat og har eleverne haft glæde af dette?
Der er også et mindreforbrug på anlægssiden, fordi projekterne ikke er blevet færdige til tiden.
Udmøntning af puljer til bedre bemanding på ældreområdet: Seniorrådet håber, at forvaltningen får rekrutteret til fuldtidsstillinger på området. Man vil rekruttere sygeplejersker til ydertidspunkterne på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården. Seniorrådet var interesserede i at
vide, hvilke tiltag man vil sætte i værk for at rekruttere.
Magtanvendelse: Enkelte sager trækkes frem for at illustrere i hvilke tilfælde, der anvendes
magt.
Tilsyn på SRU’s område: Der bliver lagt mere vægt, på at der er tilsyn om aftenen, hvilket er
godt, men Seniorrådet ønsker også, at der kommer tilsyn i nattetimerne. Peter Berg Nellemann
lovede at nævne nattevagterne på udvalgsmødet. Formandskabet og næstformanden havde
en god dialog om, at det er ret gamle rapporter, der figurerer i høringen. Forvaltningen burde
skrive, hvad der efterfølgende er sket, når rapporterne nogle gange er et halvt til et helt år
gamle.
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Tids- og procesplan for opdatering af Værdighedspolitikken: Der ligger allerede en værdighedspolitik, men der skal tilføjes et afsnit om pårørende. Værdighedspolitikken skal opdateres i
hver byrådsperiode.
Seniorrådet sender ikke bemærkninger til SRU’s dagsorden.
Ad 7. Indkomne forslag af emner til drøftelse med borgmesteren på mødet i den 3. april
Seniorrådet besluttede, at de gerne vil drøfte følgende emner med Borgmesteren:
De tre budgetønsker
Værdighedspolitikken herunder hvilke tanker Borgmesteren har gjort sig om de pårørende, har
Værdighedspolitikken ændret noget i det praktiske arbejde og hvor?
Status på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården
Nyt vedrørende Sundhedshuset, indhold og proces
Ad 8. Budgetønsker Svarfrist 13. marts 2018
Et ønske angående gratis flekstur til Telefonfabrikken er i øjeblikket sat i værk på forsøgsbasis.
Seniorrådet kunne ønske en permanentgørelse af denne ordning, men nu kommer bus 160 til
telefonfabrikken, derfor udgår forslaget.
1. Permanentgørelse af ordningen med eftersyn af syn og hørelse af alle beboerne på seniorcentrene. Tandplejerne vil gerne have oplæring af både dag- og aftenpersonale.
2. Genindførelse af årlig, grundig rengøring.
3. Aktivitetspakker med underholdning til Seniorcentrene.
Seniorrådet har spurgt Herle om pulje til ensomhed til hjemmehjælpsmodtagere kan anvendes
til at genindføre turkøbsordningen, og hun har lovet at gå videre med dette.
Ad 9. Hvilken kompetence vil vi i rådet give hinanden til at underskrive diverse dokumenter
udarbejdet på vegne af seniorrådet?
Skal den person, der har udfærdiget en skrivelse, have sit navn på skrivelsen med et ”På Seniorrådets vegne”? Hvornår kan man skrive på Seniorrådets vegne, og hvornår skriver man på
egne vegne?
Seniorrådet aftalte, at når man har et færdigt indlæg til 60+, så sendes dette til hele Seniorrådet så de ved, hvad der kommer i næste 60+ og de kan spørge, hvis der er noget, der skal diskuteres.
Alle behøver ikke at være enige om alt for at kunne agere, der er fx mulighed for at få mindretalsudtalelser med i referatet.
Skal man kunne skrive i avisen og underskrive sig ”medlem af Seniorrådet”? Man kan godt
skrive ”medlem af Seniorrådet” man så må man ikke give udtryk for, at det er hele Seniorrådets mening. Man kan ikke skrive ”på Seniorrådets vegne” hvis dette ikke er afstemt med hele
Seniorrådet.
Seniorrådet afgiver et samlet høringssvar, og så kan man skrive ”på Seniorrådets vegne”.
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Det kan godt give et underligt indtryk og svække Seniorrådets gennemslagskraft, hvis man løbende viser uenighed. Der kan selvfølgelig også være emner, hvor det ikke har betydning. Emnet skal dog være af relevans for Seniorrådets arbejde, hvis man skal underskrive sig som medlem af Seniorrådet.
De elektroniske medier tages op på et senere møde fx på et seminar.
Ad 10. Drøftelse af ” Initiativer mod overfald og røverier af ældre” v/OJ
OJ havde fået en henvendelse fra dame, der var blevet skubbet og røvet på stationen. På fx
mindre stationer er der ikke mange mennesker. Der er kun én parkeringsvagt, så denne kan
ikke holde øje.
Politiet holder oplæg, hvor de fortæller om, hvad man selv kan gøre for ikke at blive røvet:
Hvor og hvordan hæver vi penge, kvinder skal ikke gå med tasker mv. Seniorrådet har to gange
afholdt temamøder om dette, hvor politiet har været med.
CEA har for nylig fået to henvendelser fra ældre borgere med rollator, der er blevet forfulgt på
gaden af to maskeklædte personer, da de kom ud fra Træningscenter Gladsaxe, Kildegården.
OJ skriver til DSB om mulighederne for at forebygge røverier, og CEA orienterer Trafikudvalget
om dette.
Ad 11. Drøftelse af ”Hvad kan gøres for at tiltrække nydanskere til senior arrangementer, seniorklubber og i det hele taget i seniorarbejdet i kommunen. v/OJ
OJ har talt med Byrådsmedlem Serdal Benli, der har sagt, at det er svært bl.a. på grund af
sprogvanskeligheder. Hans forslag er at gå ind i beboerhusene på helt uformelt plan. Seniorrådet kan fx kontakte ildsjæle i boligkomplekserne.
OJ går videre med dette og melder tilbage til Seniorrådet.
Ad 12. Høring om Værdighedspolitikken
Stine Nielsen og Kimia Doroudian fra Analyse og Udvikling deltager sammen med Herle Klifoth
den 3. april 2018. Seniorrådet får udsendt værdighedspolitikken inden mødet og bedes drøfte
og kommentere denne på mødet.
Ad 13. Stof til Gladsaxe Bladet
Intet.
Ad 14. Stof til 60+.
Behandles på næste møde.
Ad 15. Eventuelt
Temamøde: Der er problemer med både lokaler på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården og
Telefonfabrikken samt datoer ift. foredragsholdere. Der bør fastlægges datoer for resten af
året, så Seniorrådet kan få afholdt 4 temamøder i år. TO undersøger mulighederne for at afholde arrangementet på Egegården, Rosenlund eller Bakkegården.
HJ kan desværre ikke deltage på næste Seniorrådsmøde.
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Opfølgning på gratis flekstur. CEA oplyste, at tallene for anvendelse er steget efter, at 60+ er
kommet på gaden, men ordningen kunne anvendes mere. Seniorrådet får en ny status på næste møde.
Arbejdsgruppe angående mund- og tandhygiejne: Det blev besluttet, at gruppen består af AV,
HJ og IM.
Referat af møde i Danske Ældreråd for nye medlemmer: AV fortalte, at de kom igennem det
hele, og at det var spændende. Seniorrådets synlighed blev drøftet. Danske Ældreråd anbefalede at tale med så mange politikere som muligt uanset udvalg. Det er vigtigt, at forvaltningen
og politikerne oplever, at seniorrådet er medansvarlig og medvirker til at få tingene til at køre
rundt. Der var også forslag om, at seniorrådet havde telefontid en gang om ugen. Dette er tidligere afprøvet, og det virkede ikke rigtig.
Ønsker til dagsordenen skal til BM.
Bruger- og Pårørenderådene vil gøre en indsats for at sørge for en plads til Seniorrådet i alle
bruger- og pårørenderåd. De har kontaktet Kristine Henriksen angående dette.
Kalender kun til orientering:
- Konference for nye seniorrådsmedlemmer, Danske Ældreråd den 26. februar
- Regionsældrerådsmøde den 22. februar 2018
- Møde i NØ-Regionen den 22. marts kl. 10-12, Skodsborg Strandvej 175, Skodsborg (AV, CE)
- Invitation til møde med Sundheds og Rehabiliteringsudvalget den 3. Maj kl. 16.30-17.30 med
efterfølgende middag på Rådhustoppen (emneforslag til debat på dagsordenen på seniorrådsmødet i april)
- Konference Danske Ældreråd den 7-8/5 2018
- Seniorrådsmøder 2018 (alle)(12/3,3/4,30/4,6/6,13/8,10/9,8/10,5/11,3/12 2018)
Arbejdsgrupper:
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM+?)
Budget (BM,CEA)
Danske Ældreråd(BM,IM)
Trafik(CEA)
Hjemmeplejen(AV)
Mad (TO+HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentrene (IM???)
Nord Øst regionen (AV,CE)
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
- Borgerrådgiveren (OJ+TO)foråret 2018
- Workshop for seniorforeninger
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- Livet i den tredje alder (AV+HJ) foråret 2018
- Døden
- 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
Oversigt over uafsluttede sager
1. Daghjem. Halvdagstilbud er hårdt for de pårørende. Er der tale om besparelser?
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
6. Udviklingen i utilsigtede hændelser. 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. Normeringen om natten på seniorcentrene
Ordstyrer: Bjarne Mogensen
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen
På vegne af Seniorrådet
næstformand Bjarne Mogensen
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