Seniorrådet i Gladsaxe

v/ formand Inge Maria Mandrup

Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
Formanden træffes på telefon 61 40 30 16
Seniorrådets e-mail: seniorraadet@gladsaxe.dk

Seniorrådet i Gladsaxe
MEDLEMMER:
Inge Mandrup, formand(IM)
Bjarne Mogensen, næstformand (BM)
Carl-Erik Andersen (CEA)
Hanne Hvidtfeldt Jakobsen (HJ)
Otto Jarl (OJ)
Tommy Olsen (TO)
Anny Vestergaard (AV)

09. februar2018

Referat af Seniorrådets møde 5. februar 2018
Ad 1. Godkendelse af referat fra den 31. januar 2018
CEA oplyste, at det ikke er korrekt, at 160 ikke er nævnt i høringen om nyt Bynet. Dette skal
fjernes fra referatet for ikke at skabe forvirring. Med denne bemærkning blev referatet godkendt.
Ad 2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: Temamøder, interessegrupper, Seniorrådets ageren i pressen og Bagsiden på 60+ som var udeståender fra mødet 31.01.2018.
Ad 3. Godkendelse af forretningsordenen
Forretningsordenen blev godkendt med 6 stemmer mod 1 da CEA var uenig i, at formandens
stemme ikke længere er udslagsgivende ved stemmelighed jf. referat af møde 31.01.2018 og
derfor stemte imod godkendelse af forretningsordenen.
Ad 4. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Formanden havde fået en henvendelse fra en borger, der fortalte, at hun havde aftalt med
Hjemmeplejen, at de passede hendes demente mand, mens hun var på højskole. En anden
borger opdagede, at maden ikke blev varmet og stillet frem til manden som aftalt, og borgeren
måtte tage hjem fra højskoleopholdet før tid. Borgeren havde også set på en aflastningsplads
på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården, og besluttet, at dér skulle hendes mand ikke hen.
Formanden er blevet orienteret om en dement borger på Kildegården, der havde fundet en
åben bagdør og var gået ud om natten. Herle Klifoth (HK) har tilbudt familien et møde. Formanden afventer mødet og retter derefter henvendelse til HK.

Seniorrådet har hørt en del kritik om Kildegården gennem tiden, og der har været sat tiltag i
gang, hvilket den nye leder Anita Haag har informeret Seniorrådets om på et møder i 2017.
Formanden har fået en henvendelse angående muligheden for vegetarkost på Seniorcentrene.
HK har svaret, at man sagtens kan få vegetarkost på Seniorcentrene.
TO oplyste, at han havde været med referencegruppen for sundhedshuset i Gladsaxe på tur til
Sundhedshuset i Tåstrup. Det hedder De Handicappedes Hus. Det er et flot hus, og de havde
fået en masse at vide om de mange tiltag for døve og blinde osv.
Ad 5. Rådets økonomi
BM oplyste, at det ser fint ud. Der er penge i overskud, der overføres til næste år.
Ad 6. Formødet med Dorthe Wichmand Müller
IM og BM har afholdt formøde med Dorte Wichmann Müller, formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (SRU). Fremover bliver formøderne afholdt klokken 8.00 mandag morgen
samme dag som Seniorrådets møde afholdes. Hun er indstillet på at fortsætte det gode samarbejde mellem udvalget og Seniorrådet.
Seniorrådet får en invitation til at deltage SRU’s møde 3. maj 2018 med efterfølgende middag.
Formandskabet foreslog gruppearbejde ligesom sidste møde med Seniorudvalget. Forslag til
emner til gruppearbejdet kommer på seniorrådets dagsordenen inden.
Ad 7. Drøftelse af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til dets møde den 8. februar
Sundhedspolitikken: Der lægges op til, at denne fremover skal være mere beskrivende. Seniorrådet får Sundhedspolitikken til høring i efteråret. Seniorrådet drøftede Seniorrådets rolle ift.
sundhedsdelen nu, hvor udvalgets ressortområde har ændret sig og nu også omfatter sundhedsområdet.
SRU formanden er meget engageret i sundhedsområdet og det er positivt. Der er kommet flere
nye medlemmer og dermed nye øjne på sagerne.
Akutfunktionen: Der er fortsat problemer med, at patienter udskrives fra hospitalet sent onsdag og sent lørdag. Det er uklart for Seniorrådet, hvilke opgaver akutfunktionen skal løse. AV
orienterede om, at intentionen er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser via kontakt til
egen læge inden 1813 tilkaldes. 1813 kan også kontakte akutfunktionen. Intentionen er, at der
skal kunne foretages kvalificeret sygepleje ude i hjemmet, så indlæggelser og genindlæggelser
forebygges. Det er et lovkrav, at alle kommuner skal have en akutfunktion. Borgeren har ikke
direkte kontakt til akutfunktionen, kontakten vil gå gennem hjemmeplejen, 1813 eller egen
læge.
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Til Jernbanen: På Bakkegården er nogle bygninger ikke kommunens egne men lejede. Disse
bygninger vil kommunen gerne overtage.
Ad 8. Godkendelse af sammenskrivning af høringssvar på tilsyn på seniorcentrene
Nummereringen skal fjernes. Generelle iagttagelser som indledning øverst og derefter punkter
nedenunder. Gentagelser fjernes. AV og CEA tilretter.
Ad 9. Godkendelse af tilbagemelding på høring vedr. Kvalitetsstandarder 2018, Indsatskataloget 2018 og Tilsynspolitik 2018 Sundhed og rehabilitering
Alle tre grupper harskrevet ind i det tilsendte skema, Resultatet blev godkendt. Formanden
samler og sender det endelige til sekretæren.
Ad 10. Høring om Nyt Bynet, busbetjening i Gladsaxe Kommune samt borgermøde 6. februar?
CEA aftaler et møde med forvaltningen til at orientere seniorrådet. Der er borgermøde 6. februar, hvor blandt andet IM, CEA, HJ, TO deltager. CEA vil der bl.a. fremføre, at busbetjeningen
af Seniorcentrene ikke er prangende.
Ad 11. Budgetønsker
Seniorrådet sender hvert år tre budgetønsker til forvaltningen. Der har været nogle gengangere i ønskerne gennem årene. f.eks. Grundig rengøring, som er blevet afskaffet, Tur-indkøb,
der kun blev anvendt af 9 personer. Ordningen er nu indført på plejecentrene og kan nu anvendes kollektivt, Det er vigtigt, at der informeres om ordningerne.
Vedr. Mund- og tandhygiejne, er der et ønske om midler til vejledning af aftenvagterne, dagpersonalet er blevet oplært i mund- og tand hygiejne, men aftenpersonalet ikke.
Seniorrådet holder møde to gange om året med Borgmesteren, en gang i foråret og i forbindelse med Gladsaxedagen og fremlæggelsen af Borgmesterens budgetoplæg.
Sekretæren kontakter Byrådssekretariatet angående om borgmesteren kan deltage på Seniorrådets møde i april.
Seniorrådet tænker over forslag til budgetønsker til næste møde.
Ad 12. Stof til Gladsaxe Bladet
Gladsaxebladet tager sædvanligvis alle Seniorrådets artikler, men de seneste par gange er artiklerne dog ikke blevet optaget. 60+ duer ikke så godt til nyheder på grund af, at der kun er tre
udgivelser om året.
Seniorrådet vil minde borgerne om at anvende Flekstur til Telefonfabrikken. Når ordningen endelig er blevet etableret, er det vigtigt at borgerne bruger den.

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

3

Seniorrådet vil gerne skrive i Gladsaxebladet oftere for at være mere synlige.
Ad 13. Stof til 60+
Intet.
Ad 14. Nye tiltag (fra Ældreministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed mv):
- Diætist til hjemmeboende, småt spisende seniorer,
- Dødshjælp, det er en vågekoneordning/omsorg til døende
- Genoptræning – ventetiden på iværksættelse,
- Uanmeldt tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed til at holde øje med sociale- og
plejefaglige forhold i hjemmeplejen og på plejehjem, samt et rejsehold der kan
råde og vejlede steder med udfordringer. IM spørger Herle, hvornår der etableres
tilsyn i Hjemmeplejen.
- Rapport om normeringer på Danske plejecentre (VIVE 2017), FOA og Ældresagens
rapport om natbemanding på seniorcentrene. Den er ikke valid, og derfor har Seniorrådet ikke reageret kraftigere overfor kommunen. Undersøgelsen har ikke fortjent at blive blæst så meget op i dagspressen.
IM udarbejder en liste over de hjemmesider mv. hvor hun finder information.
Ad 15. Referater og evaluering af møder
Intet.
Ad 16. Eventuelt
Seniorrådet behøver ikke at sende deres interne korrespondance c.c. til sekretæren. Kontakten
til sekretæren bør gå gennem formandskabet.
Punkterne angående hvordan Seniorrådet vil agere i medierne samt bagsiden af 60+ skubbes
til næste møde. Initiativer og overfald på ældre samt hvordan kan vi få seniorer med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i arrangementer v. OJ.
Ad 17. Temamøder –fra 31.01.2018
Seniorrådet skal gerne afholde to temamøder i foråret. To personer skal gerne stå for arrangementet og TO står for lokaleleje mv. Når Seniorrådet ved, hvad emnet skal være, skal det
mangfoldiggøres til seniorerne i kommunen. (Jf. Sædvanlig forretningsgang.)
Emner til temamøder:
Seniorrådet diskuterede følgende emner:
-Workshop for seniorforeninger: Seniorrådet har forsøgt at få et samarbejde med seniorforeningerne og har bl.a. spurgt, om de var interesserede i at have en stand til et arrangement
som en ”foreningsdag” som borgerne kunne besøge Interessen har ikke været stor. De er jo
præsenteret på Gladsaxedagen.
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-Gerne et oplæg fra en kendt person om et relevant emne. Seniorrådet har tidligere fået ekstra
midler fra Børne- og Kulturforvaltningen til en teaterforestilling.
-Trafik er også altid et trækplaster.
-Arv og testamente bør holdes én gang i valgperioden.
-Døden, (nb andre foreninger tager sig også af dette)
-Velfærdsteknologi.
-Demens og dens konsekvenser evt. ved en demenssygeplejerske. (Obs. Der er dog mange arrangementer om dette ved Forebyggelsescentret)
Seniorrådet besluttede at gennemføre følgende arrangementer i foråret:
1. Livet i den tredje alder. Livet i den tredje alder kan rumme mange facetter
2. -Kommunen kan sende en relevant person til at fortælle om de mange aktiviteter for
seniorer.
3. Lederen af sundhedscentret har tidligere tilbudt at tale om Den almindelige aldringForslag at Seniorrådet vil invitere Ældreministeren til at fortælle og lægge op til en diskussion. IM inviterer Ældreministeren. AV og HJ varetager selve planlægningen.
4. Borgerrådgiveren inviteres til at fortælle om sin funktion (OJ, TO)
Ad 18. Arbejdsgrupper
De Seniorrådsmedlemmer, der er ansvarlige for en arbejdsgruppe, har til opgave at orientere
sig Seniorrådet om aktiviteter på områdetog sørge for, at Seniorrådet er opdateret på området.
Sundhedshuset (OJ, TO)
Trafik (CEA)
Sundhed, forebyggelse og rehabilitering (Alle)
Mad (TO, HJ)
Seniorcentre (IM, HJ)
Hjemmeplejen (AV)
Boligforhold for seniorer (BM)
Budget (BM, CEA)
Ad 19. Kalender kun til orientering
Kalender: til orientering:
- Tilmelding til Konference for nye seniorrådsmedlemmer, Danske Ældreråd den 26. februar – deltager AV, HJ, OJ – IM har tilmeldt
- Tilmelding til konference for formænd. - og næstformænd den 11. april (BJ, IM) IM har
tilmeldt
- Regionsældrerådsmøde den 22. februar 2018(dagsorden er udsendt tidligere til orientering (TO, IM)
- Møde i NØ-Regionen den? (AV, CE)
- Konference Danske Ældreråd den 7-8/5 2018
- Seniorrådsmøder 2018 (alle) (12/3,3/4,30/4,6/6,13/8,10/9,8/10,5/11,3/1 2018)
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Arbejdsgrupper:
1. Borgerservice
2. Budget (CEA, BJ)
3. Danske Ældreråd (BM, IM)
4. Trafik(CEA)
5. Mad (TO+HJ)
6. Nord Øst regionen (AV, CE)
7. Presse og 60 plus (BM, HH, OJ)
8. Regionsældreråd (TO, IM)
9. Referencegruppe Sundhedshus (OJ, TO)
10. Seniorcentre og hjemmeplejen(IM+?)
11. Sundhed- og forebyggelse Sundhed og rehabilitering(AV,IM?)Yngre 60ére og seniorboliger(BJ)
Emneidéer til Temamøder:
- Trafik og tilgængelighed
- Livet i den tredje alder
- Døden
- Kommunens sundhedspolitik med fokus på 60 plus
- Hjemmehjælpen
- Ensomhed
- Vi bliver ikke yngre (Henning Kirk/Lone Kuhlmann)
- Demens og dens konsekvenser
- Dialogmøde med 60 +ére i kommunen
- Borgerrådgiveren
- Velfærdsteknologi
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen
På vegne af Seniorrådet
Formand Inge Maria Mandrup
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