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09. januar 2019

Referat af Seniorrådets møde 7.januar 2019
14.30-15.30 Møde med Enhed for Velfærdsteknologi.
16.00-16.15 Besøg af borger blev aflyst.
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt, idet der blev dispenseret fra reglen om, at dagsordenen skal udsendes 7 dage inden mødet, idet denne blev udsendt 2. januar 2019. Der blev tilføjet et ekstra
punkt om høring om kvalitetsstandarder som et nyt punkt 5.a.
HJ blev valgt til ordstyrer i BM’s fravær.
Borgeren, som havde bedt om at mødes med Seniorrådet, har meldt afbud til mødet. Hun har
takket formanden for en lang telefonsamtale. Formanden har svaret borgeren pr. brev cc. til
Seniorrådet.
Ad 2. Godkendelse af referat fra den 3. december 2018
IM fortalte, at Byrådsmedlem Lars Abel har reageret på referatet idet det fremgik, at ”Døves
Vaskeri er blevet opkøbt, og derfor ikke længere eksisterer”.
Lars Abel har oplyst, at dette ikke er korrekt. Døves Vaskeri eksisterer fortsat og som tidligere i
regi af CFD (tidl. Center for Døve) på Oktobervej. Døves Vaskeri udfører fortsat vaskeriopgaver
mv.
Ad 3. Referater fra diverse udvalg
IM oplyste, at de tilstedeværende på det seneste fælles Bruger- og Pårørenderådsmøde gerne
ville slå et slag for, at seniorrådet bliver repræsenteret i de øvrige Bruger- og Pårørenderåd.

Formanden for det fælles Bruger- og Pårørenderåd vil skrive ud og opfordre til, at Seniorrådet
får observatørstatus i de øvrige råd og fortælle om, hvilken værdi dette har for arbejdet.
Ved en fejl er to artikler ikke kommet med i det seneste nummer 60+ bl.a. OJ’s artikel om Radio Gladsaxe. Artiklerne bliver bragt i næste 60+. OJ efterlyste input til det kommende redaktionsmøde. CEA vil skrive om linje 160, dette må dog vente til efter Seniorrådets møde med Trafik- og Teknikudvalget. IM har fået et par henvendelser om Seniorrådets bagside i 60+ angående, at sproget er lidt for akademisk, det vil Seniorrådet tage i betragtning fremover.
Der er mange ældre, der dater over nettet. OJ foreslog at skrive nogle gode råd om dette og
om, hvad man skal være opmærksom på ift. eventuelle faldgruber. Dette kunne evt. være i
samarbejde md Ældre Sagen.
Der er blevet annonceret fint for gratis flekstur til Telefonfabrikken. CEA følger op på, at dette
fortsætter.
Ad 4. Rådets økonomi v/BM+CEA
Der vil være plads til, at nogle flere Seniorrådsmedlemmer deltager i fx Danske Ældreråds konference på Nyborg Strand i 2019.
Ad 5. Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd
CEA oplyste, at der sandsynligvis kun er én kandidat til posten som det lokale medlem af Danske Ældreråd, og at der bliver nok tale om genvalg.
Ad 5.a. Kvalitetsstandarder, indsatskatalog og tilsynspolitik v. IM
Kvalitetsstandarderne fordeles til kommentering.
Indsatskataloget: CEA og OJ
Kvalitetsstandarderne: IM og HJ
Boliger: BM
Hjælpemidler: BM, AV og TO
Alle input til BM, der samler og leverer samlet svar på høringen.
Seniorrådet ønsker at give en skriftlig tilbagemelding. Der er ikke ønske om et møde med forvaltningen om dette 4. februar.
Ad 6. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
CEA fortalte, at det i øjeblikket ikke er muligt at se Rosenlunds menuer på internettet. IM tager dette med til møde på Rosenlund.
IM oplyste, at der har været meget aktivitet fra Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen angående forskning om demens mv. blandt andet med hensyn til at begrænse medicinforbruget
hos borgere med demens. Hun opfordrede til, at Seniorrådet kigger på rapporterne på ministeriets og styrelsens hjemmesider. Indholdet kan fx diskuteres med Sundheds-og Rehabiliteringsudvalget.
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Der er afsat 150 mio. kr. til uddannelse af sundhedspersonalet. Man ønsker at tage ufaglærte i
praktik, fordi så mange elever på sundhedsuddannelserne falder fra i praktikforløbet.
AV oplyste, at Gladsaxe Kommune har ansat tre medarbejdere i hjemmeplejen, der skal være
brobyggere og skabe kontakt til borgere og pårørende. De skal også hjælpe medarbejderne
med at være opmærksomme på borgernes konkrete behov.
AV deltager i en workshop om de pårørendes behov 4. februar 2019.
Midtvejsmøde i Ældre Sagen afholdes 19. november 2019 klokken 19.00 i Rådhuskælderen.
Møde på Hovedbiblioteket 6. februar med deltagelse fra Handicaprådet. Dette bliver annonceret efterfølgende.
Ad 7. Forslag og prioritering af Gæster til seniorrådsmøderne i 2019:
- Forslag/emner:
Lederen af hjemmeplejen Anne Kristensen (evt. til møde i efteråret.)
Hjerneskadekoordinator
Velfærdsteknologiafdelingen (den 7.1-2019 kl. 14.30-15.30)
Sundhedsreformen v/Sundhedschef Steen Rank Petersen (den 04.02.2019 kl.
15.30-16.30) Eventuelle ønsker til yderligere emner bedes fremsendt snarest.
Frivillighedspolitik v/ ældrekonsulent Ea lykke Elsborg (den 4.3 2019 kl. 14.3015.30)
Lederen af akutteamet (evt. til mødet i juni).
Hvordan vil Gladsaxe kommune kunne dække personalebehovet til hjemmepleje
og seniorcentre, når vi ser 5 år frem i tiden? v/ chef for Sundhed og Rehabiliterings afdelingen (aftalt det bliver sammen med et kvartalsmøde, dog med udvidelse af mødet til en time (den 02.05.2019 15.30-16.30)
Seniorrådsmødet 29. april 2019 flyttes til torsdag 2. maj 2019, da der er konference i Ældrerådet på Nyborg Strand 29. og 30. april 2019. IM kontakter evt. SRU formanden.
Seniorrådet venter til efteråret med at besøge Seniorcentrene, da der er inviteret gæster til
møderne i foråret.
Ad 8. Debat om Rapport: ”Kulegravning af ældrepleje- og dagtilbudsområdet”
Udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen september 2018. Afsnit 3 Ældreplejeområdet s 37-99.
Seniorrådet anerkendte det store arbejde, som AV og IM har gjort. Det er en oversigt over relevante pointer fra rapporten, som Seniorrådet kan bruge i det efterfølgende arbejde, og som
kan bringes op i dialog med politikerne.
CEA spurgte til, at der står i rapporten, at sygeplejerskerne bruger unødig meget tid på at tale
medicin med den praktiserende læge. AV oplyste, at medicinlisterne ikke altid er opdaterede,
selvom de burde være det. Den praktiserende læge skal have medicinlisten fra hospitalet.
OJ spurgte til forkortelser: Hvad er friplejeboliger? Det er private seniorboliger og private plejehjem. SSH og SSA: Social- og Sundhedshjælpere og -assistenter. ATA tid: Ansigt-til-ansigt-tid.
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ATA-tiden kan øges for hjælpere og assistenter. Der er dog også behov for koordinering, og
dette tager tid.
Ad 9. Tilmelding til diverse møder
- Trafik- og Teknikudvalget inviteret til møde den 14. januar kl. 17-19. Alle er tilmeldt til mødet
med efterfølgende middag.
- Danske Ældreråd
- Temadage Foråret 2019 Emne: Interessevaretagelse, kommunikation og budgetlægning
Torsdag den 7. marts Region Hovedstaden, Allerød, kl. 9-15.25. pris 850 kr. CEA, AV, TO og
IM deltager. (BM skal spørges, om han også ønsker at deltage). GU tilmelder.
-Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 29. april 2019 Hotel Nyborg Strand med
overnatning til Ældrepolitisk konference den 30. april 2019. HJ, IM, OJ og BM deltager. GU tilmelder.
Ad 10. Eventuelt
Intet.
Ordstyrer: Bjarne Mogensen (BM)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet
Formand Inge Maria Mandrup

Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2019:
4/2, 4/3, 1/4, 29/4, 17/6, 2/9, 30/9, 28/10, 25/11
- Gladsaxedag den 24. august 2019
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2019:
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?
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Arbejdsgrupperne:
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA)
Danske Ældreråd (BM, IM)
Trafik(CEA)
Hjemmeplejen, dagcentre (AV+IM)
Mad (TO+HJ)
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
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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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