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Referat af Seniorrådets møde 3. december 2018
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med følgende bemærkning:
CEA har ikke ansvaret for punktet angående strategi. Punktet udgår og behandles på næste seminar.
Ad 2. Godkendelse af referat fra den 8. november 2018
Opfølgning på referatet/ er der beslutninger, der skal føres ud i livet og hvem er ansvarlig!
CEA er ikke ansvarlig for strategien, hvilket skal rettes.
Under punkt 9. Møde med faglige seniorer. Det er korrekt, at der findes kommunegrupper. Seniorrådet kan få en kontaktperson til en kommunegruppe, men Seniorrådet har ikke en kontaktperson på nuværende tidspunkt.
Ad 3. Referater fra diverse udvalg
Det fremgår af referatet af mødet i Vest regionen, at Gladsaxe har haft fremmødevalg. Dette
har referenten misforstået. IM vil korrigere dette ved næste møde.
Der har været afholdt stormøde i Bruger- og Pårørenderådene på Rosenlund. 30 personer
mødte op. Mødet handlede om personcentreret omsorg og nye initiativer. Der oprustes med
hensyn til brug af musikterapeuter på Rosenlund.
Konference i Vingstedcenteret: Emnerne var det nære sundhedsvæsen og fremtiden ift. den
demografiske udvikling, hvor andelen af over 65-årige stiger kraftigt i forhold til andelen af 1864-årige. Behovet for personlig pleje vil stige voldsomt, og derfor bliver behovet for velfærdsteknologi større og større.

Sundhedsudgifterne på hjemmeplejeområdet vil stige med 52%. Se slides på danske Ældreråds
hjemmeside. IM har også sendt dem til Seniorrådet.
IM sagde, at Seniorrådet bør overveje, om alle Seniorrådsmedlemmerne fremover bør tage af
sted til denne slags konferencer, da de er meget vigtige. Hun foreslog også, at referat og slides
fra denne type konferencer fremover bliver gennemgået på et møde, hvor alle kan forberede
sig på forhånd. Der var enighed om, at dette er en god idé. Bilagene skal vedhæftes dagsordenen, når denne type sager behandles.
Høring om trafik: CEA har bedt om, at Seniorrådet får et svar fra Trafik- og Teknikudvalget, da
Seniorrådets høringssvar slet ikke er nævnt i sagen. Seniorrådet har møde med udvalget 14.
januar 2019.
AV og IM har fået en invitation til at kontakte en demenskoordinator på Bakkegården, som opfølgning på deres henvendelser til Bakkegården angående implementering af Eden mv.
IM, HJ og AV har holdt møde med omsorgstandplejen. Projektet er slut, men der fortsættes på
halv kraft. Personalet er oplært, og det breder sig som ringe i vandet. Omsorgstandplejen vil
fortsat gerne mødes med Seniorrådet, så møderne fastholdes fremadrettet.
TO deltog i workshop om madordning, der blev afholdt i samarbejde mellem de fire kommuner
Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe. Kommunerne har kun én madleverandør.
Der er sammenlagt 1.064 borgere, der får leveret mad i de fire kommuner, heraf 434 borgere i
Gladsaxe Kommune. Det foretrækkes, at maden leveres kold pga. problematikker ift. bilerne,
der skal levere maden. Processen fortsætter for at finde yderligere madleverandører med henblik på at skabe konkurrence.
IM og BM holdt møde med Ældre Sagen, der ønsker et samarbejde med Seniorrådet. Der fortsættes med kvartalsvise møder. Ældre Sagen vil også i 2019 holde et midtvejsmøde med byrådet i samarbejde med Seniorrådet. Mødet vil blive placeret i efteråret.
Vestegnstræf: IM oplyste, at en stor del af møderne går med at drøfte, hvordan man gør i de
forskellige kommuner. Referat af seneste møde er udsendt.
4. Rådets økonomi (vedlagt) v/BM+CEA
Intet.
5. Drøftelse af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til dets møde den 5.december 2018
Seniorrådet drøftede udvalgets svar på Seniorrådets forespørgsel til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget vedr. Udkast til Gladsaxe kommunes sundhedspolitik bilag 3, udkast til handlingsplan om mental sundhed ”sammen om mental sundhed”, hvor Seniorrådet havde foreslået følgende tilføjelse til handleplan pkt. 2. Lette adgang for borgere til aktive fællesskaber og støtte.
Med sætningen ”Gladsaxe kommune aktivt støtter etablering af seniorbofællesskaber”. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har ikke ønsket at tilføje sætningen.
Anlægsprojekter: Der er ikke noget nyt.
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Gladsaxe Ældrepris: Det er spændende, om overrækkelsen kan nå at finde sted i december. Seniorrådet plejer at blive inviteret til overrækkelsen.
Rekruttering af kommende elever: Der skal være danskundervisning, og medarbejderne skal gå
ind i lettere omsorgsopgaver. Man skal være omhyggelig med sidemandsoplæringen, for ikke
alle kan passe de gamle og syge. Seniorrådet mener, at det er godt, at der gøres noget ved
sproget, som ofte har været et problem. Intentionerne bag forslaget er udmærkede.
Kan vi få nok medarbejdere i fremtiden? Udvalgsformanden har oplyst, at Sundhedschef Steen
Rank Petersen har godt styr på tallene. Han skal inviteres til at fortælle Seniorrådet om, hvordan det ser ud om 5 år. Hvor stor en del af dem, der søger ind på uddannelserne, er etniske
danskere? Mange af kvinderne er på deltid, og en del af de ikke-etniske danske kvinder er ikke
på arbejdsmarkedet. Kapaciteten kan udnyttes bedre.
Tilskud fra puljen til særlige formål: Der er tre ansøgere, som får et mindre beløb hver.
Forebyggelsescenteret: Det er deprimerende læsning. Seniorrådet er forundret over, at der er
ikke er sket en indsats tidligere ift. aktiviteterne. Det hænger ikke sammen med Gladsaxestrategien. Kommunen er ikke god nok til at sælge ordningerne, derfor har for få efterspurgt disse.
Blandt andet har Jobcenteret ikke anvendt Forebyggelsescenteret.
Lægedækningen i Gladsaxe: Lyngby har en flot lægedækning. Kommunen bør sørge for, at der
er egnede lokaler til de praktiserende læger. Regionen skal også på banen ift. antallet af ydernumre. Der er også en problemstilling ift. læger tilknyttet seniorcentrene. Det er intentionen,
at der skal være plads til praktiserende læger i Sundhedshuset.
Besøg via skærm: Denne teknologi er afprøvet med succes i andre kommuner.
Seniorrådet sender ikke bemærkninger til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden.
6. Oplæg og debat om: ”Hvordan kan vi foreslå at kommunen kommer i gang med at udarbejde en strategi for at løse det stigende problem med mangel på medarbejdere på seniorcentrene og i hjemmeplejen” v/BM
Seniorrådet vil invitere Sundhedschefen til at holde oplæg på et Seniorrådsmøde.
7. Oplæg og debat om: ”Seniorrådets strategi/er og hvordan Seniorrådet får sin politik gennemført”
Punktet udgik og skal behandles på Seniorrådets næste seminar.
8. Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd (se udsendte ”Information om bestyrelsesvalg 2019
fra Danske Ældreråd)
CEA orienterede mundtligt.
9. Mødedatoer for Seniorrådets møder i 2019
7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 29/4, 17/6, 2/9, 30/9, 28/10, 25/11, 9/12
Datoerne blev godkendt.
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10. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Seniorrådet er blevet kontaktet af en borger, der gerne vil have et møde med Seniorrådet angående personalets arbejdsvilkår på plejehjemmene. Det tegner til ikke at være inden for Seniorrådets resort, da det tilsyneladende ikke handler om de ældre. IM kontakter borgeren.
11. Evaluering af besøg af leder af visitationen
Leder af Visitationen Sofie Seemann har oplyst, at Visitationen kun har fået en enkelt henvendelse om flekstrafik til Telefonfabrikken, så borgerne har forstået, at det ikke er Visitationens
område.
Seniorrådet fik et rigtigt godt indtryk af Sofie Seemann ved mødet. Hun har opmærksomheden
på borgerne og på deres opfattelse af forholdene, og hun udtrykker stort engagement.
12. Forslag og prioritering af gæster til seniorrådsmøderne i 2019:
Velfærdsteknologi har inviteret Seniorrådet til møde 7. januar 2019 fra 14.30-15.30. Seniorrådet takker ja til dette og vil gerne høre om velfærdsteknologi ift. personlig pleje og om ressourcesituationen.
14. januar 2019 er der møde med Trafik- og Teknikudvalget klokken 17.00 med efterfølgende
middag.
Møde med Sundhedschefen efter sundhedsreformen, som forventes at komme i februar 2019.
Frivillighedspolitikken ved Ældrekonsulenten i marts 2019.
Lederen af hjemmeplejen i april 2019. Mødet kan eventuelt afholdes på Egegården, hvis det
kan arrangeres.
Lederen af Akutteamet maj 2019 (29/4). Mødet kan eventuelt afholdes på Møllegården, hvor
Akutteamet ligger.
IM arrangerer med Seniorcentrene, at enkelte møder afholdes på Seniorcentrene. Bakkegården og Hareskovbo kan besøges i efteråret.
13. Tilmelding til diverse møder (opfølgning fra sidste møde)
Ældrepolitisk Videncentret for Værdig Ældrepleje: Åbningskonference den 29. november 2018
kl. 8.30-15.40 Park Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart,
Konferencen var overtegnet, og IM og OJ kom ikke afsted. Det blev annonceret meget sent, at
man kunne følge konferencen på skærm på hjemmesiden ældrepolitisk videnscenter. Seniorrådet holder øje med, hvornår der afholdes en lignende konference igen.
14. Eventuelt
Seniorrådet ønsker at få en oversigt over diæter og kørselsgodtgørelse for 2018 efter årsafslutningen.
De Døves Vaskeri er blevet opkøbt, hvilket er årsagen til, at det ikke længere eksisterer.

J. nr. 27.69.40P35
Sag: 2016/04016 001

4

TO er blevet frivillig på Rosenlund, hvor han skal køre bus, når beboerne skal på tur.
Ordstyrer: Bjarne Mogensen (BM)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet
Næstformand Bjarne Mogensen

Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2018:
3/12
Seniorrådsmøder 2019:
7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 29/4, 17/6, 2/9, 30/9, 28/10, 25/11, 9/12
- Gladsaxedag den 24. august 2019
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møder 2018:
11/10, 8/11, 6/12
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2019:
9/1, 6/2, 6/3, 8/4, 6/5, 19/6, 9/9, 2/10, 30/10, 27/11
Seminar:
Forslag til forårsseminar for seniorrådsmedlemmer 2019. 23 april?
Forslag til efterårsseminar for seniorrådsmedlemmer 2019. 21. oktober?
Arbejdsgrupperne:
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA)
Danske Ældreråd (BM, IM)
Trafik(CEA)
Hjemmeplejen, dagcentre (AV+IM)
Mad (TO+HJ)
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Mund- og tandhygiejne på seniorcentrene (AV, HJ, IM)
Nord Øst regionen (AV, CE)
Vest regionen (IM, BJ +)
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
-Workshop for seniorforeninger
- 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 sammen med kommunen dato (IM+?) dato?
Oversigt over uafsluttede sager:
1. Daghjem
-halvdagstilbud er hårdt for de pårørende
-er der tale om besparelser?
2. Plejeboliger
-indretning af fremtidige plejeboliger
-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?
-tilbagemelding fra Mødet med Borgmesteren den 29. august 2018?
9. Tandplejeprojektet
-forlængelse af ordningen efter udløb?
-et budgetønske 2018
10. Syn og hørelse?
-et budgetønske 2018
11. Klippekortordning til beboere på plejehjem
-opfølgning på om pengene anvendes efter overgang til bloktilskud
12. Normeringen om natten på seniorcentrene
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