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Referat af Seniorrådets møde 4. juni 2018
Ad 1. Godkendelse af referat fra den 30. april 2018
Referatet blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
OJ havde mødt en ældre dame, der havde sendt en mail til Seniorrådet angående buslinje
250S. Seniorrådet har ikke modtaget denne, så OJ følger op. OJ Oplyste, at han havde deltaget i
et Kulturarrangement på Telefonfabrikken, hvor han havde talte med borgmesteren. Det
havde foregået i en god, positiv stemning som Seniorrådet kan benytte til at gå i dialog med
borgmesteren.
IM oplyste, at hun havde modtaget en henvendelse fra leder af Seniorcenter Rosenlund Jeanette Riis Spangsberg. Hun tilbød, at Seniorrådet prøve smager maden på Rosenlund. Det blev
aftalt, at IM kontakter Jeanette Riis Spangsberg angående, om Seniorrådet kan holde deres
møde på Rosenlund 13. august 2018 med frokost og rundvisning i tidsrummet 9.30-12.30. [Efterfølgende er aftalt, at Seniorrådet holder deres møde 10. september 2018 på Rosenlund]
IM oplyste, at Eden Denmark havde foreslået hende, at Seniorrådet bad om at følge hverdagen
på Bakkegården, når Seniorrådet ikke kan få en observationsplads i Beboer- og Pårørenderådet. CEA foreslog, at man kigger i referaterne af møderne i Beboer- og Pårørenderådene for at
se, om der årligt bliver taget stilling til, om Seniorrådet må deltage i møderne. BM sagde, at Seniorrådet kan tage kontakt på forhånd, hver gang deltagelsen er på dagsordenen i Beboer-og
Pårørenderådene. AV skal følge op på dette på Bakkegården.
Ad 4. Rådets økonomi (vedhæftet) v/BM+CEA
Der var ingen bemærkninger til økonomioversigten.

Ad 5. Drøftelse af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til dets møde den 7. juni
2018
Sundhedsprofil: Ingen bemærkninger.
Udkast til Sundhedspolitik: Det er et udkast til en høring, og den er ret generel. IM og BM
havde oplyst udvalgsformanden om, at det er svært for borgerne at forstå, at der er forskel på
rehabilitering og på faste ydelser fra kommunen. Når der er tale om rehabilitering, kommer der
mange forskellige mennesker hos borgerne, der bliver forvirrede og tit selv skal koordinere de
mange mennesker. Udvalgsformanden ville gå videre med dette, og Seniorrådet vil selv tage
dette op med Den ledende visitator på et senere møde.
Seniorrådet mener i øvrigt, at punktet er meget ukonkret, der er fokus på mål og ikke på midlerne. Der nævnes ikke noget specifikt for ældre. IM og BM havde på formødet med udvalgsformanden foreslået at tilføre senioridrætten flere ressourcer, fordi der er fokus på, at borgerne skal være mere aktive.
Utilsigtede hændelser: IM og BM havde talt med udvalgsformanden om dette. I 2016 havde
der været mindre fokus på medicineringen i en periode, og så blev fokus skærpet igen. Mangler der efteruddannelse af personalet? Det er vanskeligt at dispensere medicin, og det kræver
kompetencer.
CEA oplyste, at Seniorrådet for nogle år tilbage fik afstedkommet, at en farmaceut gennemgik
ordinationerne.
Seniorrådet vil gerne vide, hvad det er der går galt med medicinen og på hvilket niveau fejlene
sker. Fejlene i medicineringen er alvorlige, og der skal sendes en bemærkning om dette til udvalget. Der skal refereres til kerneårsagsanalysen, som skal udarbejdes i hvert tilfælde.
Budgetbidrag: Seniorrådet er blevet hørt angående de trehjulede cykler. Oplæring i mund- og
tandhygiejne til aftenvagterne er ikke prioriteret, hvilket er ærgerligt. Formanden vil undersøge, hvorfor dette er faldet ud. Særligt udsatte blev indsneget i projektet, så der har været
færre ressourcer på seniorcentrene end ønsket. Ordningen evalueres ultimo 2018.
Syn og hørelse; den nuværende ordning er kun til borgere med høreapparat, hvor Seniorrådet
har foreslået tjek af hørelse til alle, det forklarede BM og IM udvalgsformanden.
Anlægsbyggeri på seniorcentrene henvises til anlægspuljen til Personcentreret omsorg. Seniorrådet vil gerne vide, hvem der prioriterer disse midler.
Tidssvarende midlertidige pladser på Kildegården; Kan man undvære 23 plejeboliger? Det kan
man bl.a. ved at modtage færre borgere fra andre kommuner.
Tilsagn om midler fra ministeriet til læge- sundhedshuse; Seniorrådet mener, at det vil være
godt med en øre-næse-hals læge i sundhedshuset, da der er meget lang ventetid for at få høreapparat.
Pulje til bedre bemanding; Seniorrådet er meget tilfreds med dette.
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Klagesagsafgørelser i 2017: Mange sager bliver hjemvist, det er dog ikke kun fordi kommunen
har begået fejl, men det kan være oplysninger, der er kommet til senere eller ny lovgivning mv.
Når der er tale om vurderinger, er der også større risiko for, at afgørelser kan ændres af andre
instanser.
Udvalgets studietur: Seniorrådet havde ingen bemærkninger.
Organisatorisk opdeling af Træningscenter Gladsaxe, Kildegården: Seniorrådet håber, at forholdene på de midlertidige pladser bliver bedre fremover.
Ændret arbejdstilrettelæggelse for nattevagter: Seniorrådet var ikke enig i disse regler, da de
blev indført, da de forhindrede fleksibilitet i ansættelsesforholdene.
Seniorrådet indgiver bemærkninger til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget angående de utilsigtede hændelser.
Ad 6. Gladsaxedagen den 25. august 2018
-hvem kan deltage? HJ, IM indtil 17.30. BM, OJ. CEA deltager delvist,
-bluser? GU skriver ud om bluser, størrelser osv.
-nye plakater? TO tjekker, hvad der findes fra tidligere år.
To caféborde og 4 stole + 2 sandwichskilte. GU bestiller.
Der skal udarbejdes et postkort om Seniorrådet og eventuelt udarbejdes nye plakater. BM er
ansvarlig.
Hvem sørger for blomster til bordene? IM
Forrige år var der meget larm fra scenen. Der har også være nogen ved siden af, der spillede og
sang. Fx gerne ved siden af Ældresagen eller noget. GU skriver til de ansvarlige om placeringen.
GU spørger i kommunikationsafdelingen, Hvor meget tekst der kan stå på et postkort.
Ad 7.Hvilken kompetence vil vi i rådet give hinanden, til at underskrive diverse dokumenter
udarbejdet på vegne af seniorrådet? (Eks høringssvar, bagsiden på 60 plus, læserbreve mm.)
De seniorrådsmedlemmer, der har udarbejdet en artikel, høringssvar eller lignende har også
underskrevet på Seniorrådets vegne. Læserbreve: Man kan skrive på egne vegne og underskrive sig medlem af Seniorrådet, skriver man på Seniorrådets vegne, skal det godkendes af Seniorrådet. Der blev opfordret til, at man gør det klart, at man skriver på egne vegne, når man
underskriver sig som medlem af Seniorrådet. Andre vil ofte opfatte dette som Seniorrådets
mening, men det er der ikke noget at gøre ved.
Der var enighed om, at Seniorrådet nok skal finde ud af det.
Ad 8. Fejl i hjemmeplejen har udløst 21 påbud efter godt 100 risikobaserede tilsyn på landsplan. Hvordan står det til i Gladsaxe?
BM oplyste, at dette punkt er afledt af en meddelelse fra Danske Ældreråd om de risikobaserede tilsyn. Påbuddene omhandler ikke Gladsaxe. Seniorrådet ved ikke, om der har været afholdt tilsyn i Gladsaxe.
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Ad 9. Henvendelse til Byrådssekretariatet for at høre mere om mulighederne i det støttede
byggeri for at oprette seniorbofællesskaber v/BM
BM oplyste, at IM og BM afholdt møde med Bychefen Brit Vorgod Pedersen og en medarbejder fra Byrådssekretariatet. Det er vigtigt, at melde ud tidligt, inden byplanen er udarbejdet,
for så er det for sent. Ny lovgivning betyder, at hvis der er industri i et område, skal dette
kunne ekspandere uden at komme i karambolage med beboelse. Der er mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal være en vis del almene boliger, når der udlægges
områder til beboelse, men hvis ingen vil bygge disse boliger, så kommer området til at ligge
tomt hen.
Bagsværd Bypark er blandet erhvervs- og boligområde. Man er ved at bygge 200 boliger i Solparken, men der er plads til flere. Ringbo bliver ikke fredet, men Københavns Kommune har
svært ved at placere beboerne andre steder, så det vides ikke, hvornår Ringbo er rømmet.
BM overvejer en konference for at sætte fokus på seniorbofællesskaber, for hvordan går det
når de skal træffe beslutning om, hvor mange familieboliger og hvor mange seniorboliger, der
skal bygges? Ældresagen vil måske gerne være med. Glad Senior skal naturligvis inviteres.
Erfaringer fra tidligere viser, at der skal være tale om alment boligbyggeri, for at det har interesse for seniorerne.
Det var et positivt møde med kommunens folk.
Ad 10. Den kommende ”revidering/justering” af Værdighedspolitikken som rådet får/har til
høring
Der var ros fra Seniorrådet til forslaget. OJ foreslog, at det også blev anvendt i en artikel i Gladsaxebladet, fordi det egner sig fint til dette, hvis det komprimeres endnu mere. IM og AV er ansvarlige.
BM opfordrede til at Seniorrådet tænker på de pårørende, når kvalitetsstandarderne skal revideres igen.
Ad 11. Gladsaxestrategi 2018-2022. (Vedhæftet). Seniorrådet har fået strategien i høring
med frist 26. august 2018.
TO og IM har meldt sig til mødet 11. juli 2018 og er ansvarlige for høringssvaret. Ordet ”Bæredygtig” står overalt, det bør drøftes, hvad vil det sige at være bæredygtig på alle områder.
Ad 12. Stof til Gladsaxe Bladet
Artikel om pårørende fra IM og AV.
AV udarbejder artikel til Gladsaxebladet om temamødet ”Livet i den tredje alder”.
OJ kontakter Gladsaxebladet for at spørge om de vil dække temaarrangementet 13. juni 2018
om Borgerrådgiveren. Han publicerer temaplakaten på Facebook mv. TO har reklameret for temamødet på senioridrættens tur til Bornholm.
Ad 13. Stof til 60+
HJ oplyste, at der kommer en artikel om øjensygdom næste gang. Hun arbejder på en artikel
om hjælpemidler til nedsat syn.
OJ vil udarbejde en lille artikel om Gladsaxe Radio til næste 60+, fordi folk ikke kan finde radiokanalen.
OJ foreslog en artikel om ældreidræt på Kultur- og Fritidsområdet fx roning på Bagsværd sø.
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Ad 14. Eventuelt
IM har fået en henvendelse fra kommunens Ældrekonsulent og Sundhedschef angående,
hvem, der afholder hvilke aktiviteter for de ældre. Der skal holdes et møde om dette.
Formanden og næstformanden holder møde med formand og næstformand for Ældresagen i
Gladsaxe for at udveksle informationer.
Formanden har været inviteret til Seniortræf i Vest regionen. Seniorrådet skal afholde mødet
for Vest regionen i efteråret.
IM får en del henvendelser fra borgere, som hun formidler videre til Herle, der tager fat i dette
med det samme. Det er meget positivt.
OJ oplyste, at der arbejdes videre med temamøde om kriminalitet (tricktyverier) i efteråret. OJ
og TO er ansvarlige. Det er vigtigt at lægge en dæmper på angsten.
Med venlig hilsen
På vegne af Seniorrådet
Formand Inge Maria Mandrup
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Kalender til orientering:
- Konference Danske Ældreråd den 7-8/5 2018 (BM deltog den 7 ,TO, IM deltog den 7og 8))
- Seniorrådsmøder 2018 (alle)( ,4/6,13/8,10/9,8/10,5/11,3/12 2018)
- Gladsaxedag den 25 august 2018
Nyt fra Arbejdsgrupperne:
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 (AV,HJ,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) planlagt til den 13. juni på Kildegården, Træningscenter Gladsaxe)kl. 14-16
- Workshop for seniorforeninger
- Livet i den tredje alder (AV+HJ) den 20. april 2018 på Bakkegården kl. 14-16
- 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
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