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Referat af møde i Seniorrådet mandag 13. nov. 2017
Formanden for Seniorudvalget Kristine Henriksen (KH) og afdelingschef i Træning og
Pleje Herle Klifoth (HK) deltog under normeringer på seniorcentrene om natten. HK deltog også under punkterne 1. og 2.
Seniorrådet havde inviteret KH til en diskussion om normeringen på seniorcentrene om natten
på baggrund af Ældre Sagens og FOA’s højt profilerede undersøgelse, hvoraf det fremgår, at
der i Gladsaxe er 35,3 beboere pr. medarbejder om natten - det højeste antal for landets kommuner.
KH oplyste, at normeringen på seniorcentrene om natten er som følger:
Bakkegården 107 pladser og 3 medarbejdere.
Møllegården 92 boliger (flere borgere grundet en del ægtepar) 3 medarbejdere.
Egegården 127 boliger og 4 medarbejdere.
Rosenlund 140 boliger og 5 medarbejdere.
Kildegården 90 pladser (23 plejeboliger og 67 midlertidige pladser) 4 medarbejdere.
KH fortalte, at borgerne bliver aktiveret om dagen, hvilket betyder, at de er roligere om natten.
Er der ekstra plejekrævende beboere, kan der indkaldes ekstra personale, men det er dog sjældent nødvendigt. Man hører ikke, at der er problemer om natten, og man hjælper hinanden på
afdelingerne, hvis det er nødvendigt.
Seniorrådet spurgte, om der er planer om at ændre normeringerne. KH svarede, at eftersom
der ikke opleves problemer, er der heller ikke planer om ændringer.
Seniorrådet gjorde opmærksom på, at der må forventes at komme læserbreve og spørgsmål i
medierne.

Gladsaxes dårlige placering blandt landets kommuner bør forbedres. Der bør ses på kvaliteten
af måden, nattevagten fungerer på. Der blev spurgt til, hvem der fører tilsyn med nattevagtens
arbejde. HK svarede, at det gør lederne, der bl.a. går med i nattevagten en gang i kvartalet. Der
er ikke faste normeringer om natten, da disse er forskellige ud fra beboernes behov, og hvordan det er mest hensigtsmæssigt at bruge ressourcerne hen over døgnet. På Bakkegården
er antallet af nattevagter sat ned på baggrund af nattevagtens erfaringer.
Seniorrådet udtrykte utilfredshed med, at lederne selv evaluerer deres egne afdelinger, det
skal der uvildige til. Man skal også være bedre til at indberette utilsigtede hændelser, da der er
for få, der kender tilstrækkeligt til ordningen.
CH har nedskrevet sine erfaringer fra 7 år med sin demente mand på Rosenlund samt som
medlem af Beboer- og Pårørenderådet samme sted. Det blev aftalt, at hun sender et notat til
KH.
Ad 1. Valgbestyrelsesmøde
1. Godkendelse af valgresultatet
Valgresultatet blev godkendt.
2. Evaluering af forløbet
Den egentlige evaluering blev udskudt til opstartsseminaret 30. nov.
Formanden udtrykte stor tilfredshed med forløbet, og der var klapsalver til sekretæren for et meget stort og veludført arbejde.
-Seniorrådsmøde fortsat
Ad 2. Status på økonomien, herunder udnyttelse af puljer mv v/Herle Klifoth
HK gennemgik sagsfremstillingen for Budgetopfølgningen for 3. kvartal til Seniorudvalgets
møde 16. nov.
Tabel 1. viser det vedtagne budget og det korrigerede. På Hjælpemiddelområdet bruges flere
penge end budgetteret, så området får tilført midler til næste år. Det er et område, der er under udvikling.
Tabel 2. er en opgørelse over hvert enkelt center. Ingen har akkumuleret penge, men nogle har
sparet op til undervisning ift. nyt it-system mv. Tabel 2. er en delmængde af tabel 1.
Tabel 3. viser den lokale serviceramme, som er et resultat af aftalen mellem regeringen og
kommunerne, og som kommunen skal arbejde inden for uden at blive straffet. Socialforvaltningen gør, hvad man kan for at overholde sin del.
Hvis der bliver vedtaget en lov på området, kommer der midler via puljer eller bloktilskud. Andre gange fjerner loven andre ydelser, hvilket betyder færre penge. Der er kommet en
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pulje under Værdighedsmilliarden, som vi kan søge. Denne er ikke en del af regnskabet. Det er
klippekortordningen heller ikke.
Demografimodellen anvender antallet af ældre og forudsætter f.eks., at ældre over 80 år er
mere plejekrævende end yngre. Dette har betydning for, hvor mange midler der afsættes til
området. Det er en politisk beslutning, hvordan man vil bruge pengene. Er det til de unge, de
ældre, veje osv.
Seniorrådet spurgte, hvordan det går med at anvende midlerne til klippekortordningen. HK
svarede, at de nok skal blive brugt i år; der er sat fuld fart på dette.
Seniorrådet spurgte, hvad midlerne fra Ældremilliarden går til. HK svarede, at de går til demente.
Seniorrådet aftalte, at det fremover vil invitere HK til at orientere om økonomien hvert kvartal.
Ad 3. Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 9. okt.
Referatet blev godkendt.
Ad 4. Godkendelse af dagsordenen
Punktet om brev fra Borgmesteren om Seniorbofællesskaber blev rykket frem på dagsordenen.
Svar fra Borgmesteren: Essensen i det lange brev er, at der skal laves en lokalplan for Tobaksvejsområdet, og Seniorrådet inviteres til at give sit besyv med. Der skal afholdes et møde
med Byrådssekretariatet om almennyttige boliger, Seniorrådet kan få et overblik over området. Trine Græse skal spørges, om det er ok, at brevet sendes videre til Glad Senior. GU gør
dette.
Seniorbofællesskaber skal på som fast punkt til de halvårlige møder med Borgmesteren.
Ad 5. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Det er godt, at der tages fat på ventetiden på genoptræning, og at der bliver frit valg til
mad. Der kommer en diætist til hjemmeboende småtspisende. Mange borgere er frustrerede over at indkøbsturene bortfalder, Seniorrådet har fået en del henvendelser om dette. Der
er noget socialt i det, og de kan gå i banken osv. Borgerne er blevet kontaktet telefonisk
om, at ordningen bortfalder fra nytår, og de henvises til at benytte flekstur.
Seniorrådet har fået to henvendelser om flekstrafik - ikke at forveksle med flekstur. Kan det
være rigtigt, at man skal være klar to timer før og to timer efter? Dette er oppe i Regionsældrerådet næsten hver gang. Det er også et problem med hensyn til ledsageordningen, hvor ledsageren skal sidde på seniorcentret to timer før afgang, hvilket ikke er rimeligt.
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Flekstur er der gode erfaringer med, men de må ikke køre til kommuner, der ikke er med i ordningen og dermed ikke til hospitalerne i Herlev, Gentofte og Glostrup. Der må findes statistik
over, hvordan Flekstrafik lever op til forventningerne. CEA undersøger.
Ad 6. Rådets økonomi
GU undersøger, om de afgående medlemmer kan købe deres IPads. I så skal der søges om ekstra midler til Seniorrådets budget. Økonomien balancerer i år.
Ad 7. Formødet med Seniorudvalgets formand Kristine Henriksen (CEA+IM)
Formødet handlede om normeringerne - se ovenfor.
Ad 8. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 16. nov.
Sundhedshuset anbefales placeret på Fremtidsvej. Man bør se på transporten i hele området: Rådhuset, Hovedbiblioteket, Telefonfabrikken, letbanen, sundhedshuset, Buddinge Station, Kildegården. Der bør komme en shuttlebus, der kører i dette område. Formandskabet tog dette op med KH på formødet.
Der er ikke taget stilling til, om den fælleskommunale akutfunktion skal ligge i sundhedshuset.
Seniorrådet støtter en placering på Fremtidsvej fremfor Kildegården, men afventer rapporten.
Der er vigtigt med så stor en investering, at et sundhedshus kommer til at give sundhedsområdet en væsentlig merværdi.
Budgetopfølgning: Der er en manglende udnyttelse på 10 mio. kr., der kunne være brugt til de
ældre i stedet for at have karakter af at være en sikkerhedsbuffer.
Kvalitetsstandarder: Fjernelse af gulvvask for borgere, der selv kan anvende redskaber til
dette. Det er endnu et argument for at genindføre grundig rengøring. En del af Seniorrådets
bemærkninger i høringssvaret er indarbejdet, det er fint.
Vågetjenesten er kommet godt fra start, men der mangler vågere.
Ældreprisen, Seniorrådet vil gerne med til overrækkelsen. GU giver besked om dette til den ansvarlige.
Seniorrådet sender brev til SEU om normeringerne.
Ad 9. Bemandingen på Seniorcentrene
Ældre Sagens undersøgelse er ikke tilstrækkelig valid med kun ét undersøgt plejehjem. Seniorrådet vil forfølge sagen i konkrete tilfælde, hvis vi hører om uhensigtsmæssigheder.
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Det blev aftalt, at Seniorrådet skal bede om at få en oversigt over utilsigtede hændelser om
natten og om dagen og spørge ind til utilsigtede hændelser på møderne i Beboer- og Pårørenderådene.
Bemandingen skal tages op som emne på næste møde med Seniorudvalget. Hvordan arbejder
nattevagten? Kommer de rundt to gange hver nat til beboerne? Føres der logbog om natten? Der er ikke overlapning mellem aften- og dagvagten.
IM og CH laver udkast til brev til Seniorudvalget.
Ad 10. Information til borgerne om Flekstur til Telefonfabrikken
CEA oplyste, at der intet nyt er i sagen. Ole Skrald har bedt Seniorrådet om at stå for en del af
informationen til borgerne. Artikel til Gladsaxebladet slut december og information på kommunens hjemmeside. CEA er ansvarlig.
Ad 11. Brev fra borgmesteren om seniorbofællesskaber
Blev behandlet under punkt 4.
Ad 12. Stof til Gladsaxe Bladet
Seniorrådet har sendt et udkast til artikel om dagtilbuddene til Gladsaxebladet, men der kommer nok ikke noget på denne side af byrådsvalget.
Ad 13. Stof til 60+
Præsentation af det nye Seniorråd og Seniorrådsvalget. Deadline er 12. jan.
Vågetjenesten søger frivillige.
Ad 14. Referater og evaluering af møder
- Borgermøde på Kildegården 12. okt. (TO)
Trivsel, ernæring og hverdagsaktiviteter. Der var mange beboere med. TO lærer personalet at
kende ved denne type arrangementer, og det gør tingene lettere i øvrigt.
- Ældresagens Borgermøde med politikerne 12. okt. (Alle)
Mødet var præget af Seniorrådet og Glad Senior, borgerne spurgte ikke meget. Det var et godt
initiativ.
- Rosenlund kørte personcentreret omsorg i uge 44. Det var et flot program, men de havde
ikke informeret Beboer- og Pårørenderådet. Det evalueres i december. Der bliver sat massivt
ind på maden. Den tyggevenlige mad ligner og smager som rugbrød.
- Danske Ældreråds konference i Vingsted: Et sundt liv som ældre – Sundhedsfremme og forebyggelse som en vigtig del af ældrerådenes arbejde! 24. okt. (CEA+TO+SF)
Intet.
- Valgmøder til kommunalvalget
Intet.
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-Referencegruppemøde om Sundhedshus 7. nov.(TO+CEA)
Referat udsendt.
- Konference om omsorgstandpleje (CH)
Virkeligt godt arrangement. CH fik kort taletid til at berette om tiltagene i Gladsaxe. Man vil
gerne have en planche digitalt, som CH havde medbragt i print.
Ad 15. Planlægning af møder
- Seminar på Højgård for det nye Seniorråd 30. nov.
Agenda: Bilag skal ud på forhånd. Mappe med bilag omdeles på mødet. GU skriver beslutningsreferat. Ufordelte opgaver fordels som følger:
Seniorrådets opgaver og Temamøder: BM
Mødevirksomhed: IM
Liste over uafsluttede sager TO
Mærkesager, Kontakt til foreninger, Kontakt til Seniorcentrene, 60+ og presse: CH.
Ad 16. Udkast til liste over uafsluttede sager (se nederst)
Nattenormeringer på seniorcentrene skal på listen.
Ad 17. Eventuelt
De siddende Seniorråds sidste møde i december rundes af med spisning på Cafe Engelhardt. BM deltager ikke.
KALENDER (kun til orientering)
- Fællesmøde for Beboer- og Pårørenderåd 16. nov. (IM)
- Konstituerende møde for det nye Seniorråd 5. dec.
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Møllegården 6. dec. (TO)
- Møde i NØ-Gruppen 7. dec. (CEA+IM)
- Seniorrådsmøde 11. dec. (Alle)
- Redaktionsmøde 60+ 14. dec. (CH+BP+BM)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 18. dec. (IM)
- Møde med Byafdelingen om ombygningen af busterminalen i Buddinge (Alle)
- Deadline 60+ 12. jan. (CH+BP+BM)
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
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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 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)
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
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. Natnormeringer på seniorcentrene
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Referent: Ghita Uldbæk (GU)
Dirigent: Sussi Frølich (SF)

Med venlig hilsen

På Seniorrådets vegne
Carl-Erik Andersen
Formand
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