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Referat af Seniorrådets møde 17. juni 2019
Chef for Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Herle Klifoth deltog i mødet 15.30-16.30.
Budgetopfølgning
Herle oplyste, at der er særlig fokus på Træningscenter Gladsaxe og hjemmeplejen, men hjemmeplejen skal nok ende med at overholde budgettet. Hjælpemiddelområdet kan ikke overholde budgettet, men borgerne får de hjælpemidler, som de har krav på. Det handler om en
stigning i bevilling af handicapbiler bl.a. på grund af ny lovgivning.
Angående bilag 1: Træningsområdet er på BUM og det betyder, at det svinger i løbet af året.
Der regnes løbende på en række faktorer, og der ligger lang tids erfaring bag. Skønnet bliver
sikrere i løbet af året.
Hvordan vil Gladsaxe kommune kunne dække personalebehovet til hjemmeplejen og til seniorcentrene, når vi ser 5 år frem i tiden jf. den demografiske udvikling?
Herle sagde, at dette er en bekymring. Der kommer ansøgere til SOSU assistent- og hjælperstillinger, men kompetencerne er ikke lige gode. Vi ansætter ikke folk, som vi ikke finder egnede,
men det giver udfordringer ift. vikarer. Vi er nødt til at kigge på, om der er andre personalegrupper, der kan løse visse opgaver. Det har været en succes at ansætte ufaglærte, der ønsker
at fortsætte på SOSU uddannelsen, og nogle er allerede optaget. Det øvrige plejepersonale er
også gladefor dem.
Når de kommer fra skolen, kan de være 16 år, og det må vi tage hånd om. 1/5 stopper hurtigt
på uddannelsen igen, og det er et problem. Der er mange ikke-etniske danskere, og det kan
give udfordringer ift. kost, tøj og højtider. Der kommer til gengæld flere ikke-etniske danskere
på plejehjemmene.
Medarbejderne motiveres af at have rehabiliteringsopgaver, hvilket fremgår af en rapport,
som VIVE har udarbejdet.

1

Der skal også arbejdes med at finde hverdagsteknologiske løsninger, der kan aflaste medarbejderne.
Nedlæggelse/lukning af cafeer på plejecentrene
Seniorrådet har hørt fra borgere i nærområdet omkring Bakkegården, at de mangler en café
som samlingssted, så det er synd, at den er lukket. Herle svarede, at man har kigget på ressourceforbruget ift. hvor mange, der reelt benyttede caféen, hvilket ikke var så mange. Det er udtryk for en prioritering. Der kommer bestemt heller ikke mange på Rosenlund. Den mest benyttede café er den på Træningscenter Gladsaxe.
Syns- og hørekontrol på seniorcentrene
Herle svarede, at der ikke er ændringer siden sidst. Aftalerne fortætter med de to medarbejdere, der går rundt på seniorcentrene for at foretage hørekontrol. Personalet kan anbefale
synsprøver, da dette fungerer lidt anderledes. Det er ikke rigtigt muligt at løfte området i øvrigt, da det skal ind over egen læge, når der er konstateret et problem fx ørevoks.
Utilsigtede hændelser – yderlige information om de alvorligste hændelser
Seniorrådet mener ikke, at de bliver tilstrækkeligt informeret om, hvad der ligger bag de utilsigtede hændelser. Herle svarede, at ikke engang politikerne kan gå ind på den enkelte sag.
Hun har været med til at øge viden på området, men fortroligheden betyder også, at man ikke
kan orientere nærmere, for så risikerer man, at hændelserne ikke bliver indrapporteret.
Der foretages kerneårsagsanalyser i tilfælde af alvorlig skade og død. Herle har interesseret sig
for de utilsigtede hændelser, der ligger lige under i alvorlighed, for at se på årsager og gengangere.
El scooter
IM er blevet kontaktet af en borger, der har fået stjålet sin el scooter flere gange. Herle sagde,
at man kan købe en ordentlig kæde, og man kan evt. få bygget et skur til ejendommen.
1.Godkendelse af dagsordenen
AV blev valgt som ordstyrer i BM’s fravær.
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse: HJ har et oplæg til punkt 11. om kommende temadag i 2020: Livstestamente og fremtidsfuldmagt.
Konceptet for ny dagsorden blev godkendt.
2.Godkendelse af referat fra den 2. maj 2019
Referatet blev godkendt.
3.Gennemgang af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden og evt. forslag til skriftlig forespørgsel til udvalget v/BM + IM
IM havde holdt møde med SRU formanden Dorthe Wichmann Müller. Dorthe havde tilkendegivet, at hun er glad for formøderne, da det giver hende nogle input til udvalgsmøderne.
Budgetopfølgning: Økonomien harmonerer ift. tidspunktet på året. Seniorrådet holder øje med
de puljemidler, der er gået i bloktilskuddet, og det gør SRU også! Det er godt at læse, at der tages højde for den demografiske udvikling.
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Budgetbidrag 2020-2023: Med hensyn til psykologhjælp til pårørende, så mener Dorthe, at
hvis det bliver nødvendigt, skal der ansættes en psykolog mere. Ordningen er måske ikke promoveret tilstrækkeligt. Seniorrådet spekulerede på, om kommunikationsafdelingen bliver anvendt i disse tilfælde.
I alle situationer, hvor man drøfter medinddragelse af frivillige og pårørende: Det skal være flødeskummet, det ekstra som man kan gives. Det var Dorthe enig i.
Seniorrådets budgetønsker: IM havde gjort opmærksom på, at punktet bør omformuleres, svarende til den formulering, der fremgår af vores budgetønske, da hovedrengøringen ikke kun
skal være til borgere, der får meget hjemmehjælp i forvejen. Dorthe har noteret dette.
Besøg fra KL’s Sundheds- og Ældreudvalg: Besøg fra KL. Det er et politisk møde, så Seniorrådet
er derfor ikke inviteret.
Pulje til borgere til demens: Dette er også nævnt under budgettet. Det er en løbende proces.
Udbud af tøjvask og linnedservice: Borgerne er orienteret. Der følges op på, om der i udbuddet muligvis kan være job til borger i f. eks skånejob i vaskerierne.
Tilsynsrapporter 2018: De bliver hurtigt lagt ud på Seniorcentrenes hjemmesider. Seniorrådet
kan der se de enkelte centres tilsynsrapporter. Seniorrådet kunne dog fortsat ønske, at der
ikke gik så lang tid før rådet får rapporterne i høring fra forvaltningen.
Seniorrådet ønsker, at der hyppigere gennemføres tilsyn på Seniorcentrene, der hvor det i tilsynsrapporterne fremgår, at der fortsat markeres utilfredsstillende vilkår.
Ventetider på genoptræning: Man er nu på niveau med resten af landet.
4.Høringssvar vedr. udbud af hjælpemidler v/BM (forslag til høringssvar blev udsendt til Seniorrådet 29.05.2019)
Deadline er 24. juni 2019. Der var ros til høringssvaret, som blev godkendt. IM sender høringssvaret til GU, som videreformidler.
5. Debatemner
-Vores Sundhedsaftale. Forslag til sundhedsaftale 2019-2023, Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis (materiale/sagsfremstilling fremsendt 14.5 2019 via Jørn Gettermann,
formand for regionsældrerådet).
Seniorrådet afventer regeringsdannelse og evt. nyt udspil.
-Inspiration fra Danske Ældreråds nyhedsbrev ”Hvordan bliver ældrerådene/seniorrådene mere
synlige samt hvordan rådene får indflydelse på det kommunale budget og hvilke budgetfaser,
som seniorrådet skal have størst opmærksomhed på.
Seniorrådet har et godt samarbejde med Vestegnens Ældreråd og IM udveksler hyppigt oplysninger med Ældre Sagen.
Facebook er fremtidens medie, men det kræver, at der er et medlem af Seniorrådet, der tager
denne ret omfattende opgave. Vi hører nærmere fra Ældre Sagen om ændring af loven om almennyttige boliger. I relation til ændring af loven i forhold til tilgangen til ventelister.
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-Værdighedsrejsehold.
Seniorrådet afventer regeringsdannelse og evt. nyt udspil.
6.Møder med Borgmester eller udvalg
HJ sagde, at i Glostrup og Hvidovre har alle pensionister gratis adgang til svømmehallerne i
visse tidsintervaller. Dette kunne være et budgetønske.
Møde med borgmesteren i perioden efter 24. august inden 4. september, gerne til Seniorrådets møde 2. september. GU retter henvendelse til Borgmesteren. [Borgmesteren deltager 2.
september 2019 klokken 15.30-16.30] Seniorrådet melder ønsker til samtaleemner ind til IM
senest i uge 31.
Seniorrådet ønsker at sende deres budgetønsker til de politiske partier medio august. IM sender til GU.
7.Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
HJ talte med Lene Svendborg angående fodgængerovergang ved Kildegården. Der er parkeringspladser på begge sider af overgangen, så LS rettede henvendelse til forvaltningen angående dette. Forvaltningen oplyste, at der bliver igangsat en renovering af Søborg Hovedgade,
så derfor kan der gå et stykke tid.
Evaluering af temadagen ”Den sidste tid”: Der var delte meninger om præstens oplæg, mange
var dog begejstrede. Oplæggene var overordnet gode, og der var mange udmærkede informationer. De ca. 30 fremmødte var meget spørgelystne.
Flere rettede henvendelse til Seniorrådet angående hospice. Der kan måske etableres en interessegruppe, der kan arbejde videre med dette. Ifølge kommunalfuldmagten kan kommunerne
ikke drive hospice. Der er dog allerede en hospiceforening. Vågetjenesten er i Dansk Røde Kors
regi. Vågetjenesten er forundrede over, at de næsten kun bliver rekvireret til plejehjem og ikke
i private hjem. De har dog allerede kontaktet hjemmeplejen. De ville gerne have, at Seniorrådet er med til at promovere Vågetjenesten. Lederen Helene Nejst vil gerne orientere Seniorrådet om ordningen til efteråret.
Præsentation af Sundhedshuset: IM og TO var til forevisning af forslagene. Der er medtænkt, at
der skal/kan være boliger omkring sundhedshuset, og at dette også kan være ældreboliger.
TO havde foreslået Borgmesteren, at der kan oprettes hospice i det gamle posthus.
IM er tilmeldt et møde om rehabilitering i VIVE 27.06.2019.
Invitation til Workshop 18. juni 2019 fra Psykiatri- og handicapudvalget ”input til Gladsaxe
Kommunes indsats på Handicapområdet og det psykiatriske område, IM, TO og OJ deltager.
Der er afskedsreception for Jane Torpegaard 26. juni 2019. kl. 14-17 på Kildegården. IM deltager.
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8. Rådets økonomi v/BM + CEA (vedlagt)
Seniorrådet overvejer at finde en betalt foredragsholder til et temamøde i efteråret. TO undersøger nærmere ved ATHENA. Seniorrådet har også tidligere haft teaterforestilling om demens.
Fremover annonceres temamøderne to gange i Gladsaxebladet.
9. Forslag og prioritering af gæster til seniorrådsmøderne i 2019:
-Orientering om Akutteamet evt. i kombination med besøg på Møllegården. IM finder en dato.
-Besøg på hjælpemiddelcentralen. IM finder en dato.
-Vågetjenesten
10. Mærkesager/arbejdsgrupper
Referater/orientering fra Møder siden sidst-( Meddeles formanden 8 dage for mødet!)
Boligforhold for seniorer Seniorboliger (BJ)
Borgerservice (IM)
Bruger- og pårørenderåd (IM, TO)
Danske Ældreråd (BJ, IM)
Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
-Høringssvar (Kvalitetsstandarder, indsatskatalog, utilsigtede hændelser)
-Klippekortsordningen
-Normeringer på centrene
-Syn og hørelse
Kontakt til seniorklubber og /foreninger (AV)
Kommunens Budget (CEA)
Mad (TO, HJ)
Mund- og tandhygiejne på centrene (AV, HJ, IM)
Presse, pr., lokale medier og 60 plus (BM, HJ, OJ)
Referencegruppe Sundhedshuset (OJ, TO)
Regionsældrerådet (IM, TO) Møde, der handlede om velfærdsteknologi i KL regi.
Region vest (AV, HJ, IM)
Region Nordøst (AV, IM) IM blev valgt som nyt medlem efter CEA er udtrådt.
Seniorcentre (IM, HJ)
Trafik- og Teknikudvalget (CEA)
-Opfølgning på flextursordningen til Telefonfabrikken. I 2025 kommer BUS 160 til at køre til hovedindgangen.
-Fremkommelighed på fortov og veje
Velfærdsteknologi/Hverdagsteknologi
Ældresagen (BM, IM) IM havde møde med formand og næstformand d.d. der var gensidig udveksling af oplysninger. De blev orienteret om Vågetjenesteordningen og bedsteforældreordningen mv.
Generelle områder (Alle)
-Henvendelser fra borgerne
11. Forslag til emner til Temamøder.
Emne til næste temamøde 17. september 2019 (v/HJ)
-Arv og Testamente 17. september 2019 (BM).
-At være ældre om 20 år. TO undersøger en mulig oplægsholder.
-Seniordating.
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HJ Faglige Seniorer, der skal oplyse om Livstestamente og fremtidsfuldmagt skal have en dato
for 2020 allerede nu. [Datoen er 7. september 2020]
12.Tilmelding til diverse møder
- Temadag i Danske Ældreråd 2. oktober i Køge, hvem deltager. Seniorrådet giver besked om
deltagelse til IM. (kender endnu ikke deadline for tilmelding!)
-VIVE: Gåhjemmøde om Rehabilitering (27. juni 2019) (IM deltager)
-Gladsaxedagen den 24. august 2019. HJ, TO, IM deltager. AV og CEA deltager ikke. BM og OJ
melder tilbage til IM, om de deltager.
-Næste møde i Vest Regionen er i Høje Taastrup (datoen kendes ikke endnu).
13. Ønsker rådet julefrokost i 2019? (forslag i forbindelse med mødet i 25.11 2019)
Seniorrådet vil gerne have julefrokost denne dag.
14. Eventuelt
CEA foreslog, at Seniorrådet afholder to årlige møder med SRU udvalget. IM tager dette op
med udvalgsformanden. Det blev foreslået at afholde mødet i forlængelse af et af Seniorrådets
ordinære møder: Eget møde 15.00-17.00 og møde med SRU 17.00-19.00 og derefter middag.
Emner: (Emner skal på dagsordenen til Seniorrådets møde i september).

Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for seniorrådet

Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2019:
2/9, 30/9, 28/10, 25/11
-Gladsaxedag den 24. august 2019
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2019:
, 9/9, 2/10, 30/10, 27/11
Seminar:
for seniorrådsmedlemmer 21. oktober 2019.
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