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Referat af Seniorrådets møde 8. oktober 2018
Besøg af borger
CEA bød velkommen til Birthe Callesen. Hun er formand for Aktivitetsklubben, der holder til på
Rosenlund. Hun fortalte, at de ældre skal søge om kørsel til aktiviteter, som de allerede er bevilget kørsel til, således at de skal søge både i foråret og i efteråret. Hun spurgte, hvorfor de
skal søge igen, når de én gang har fået bevilget kørsel. CEA oplyste, at Seniorrådet har taget sig
af dettefor 3 år siden og fik løst problemet, derfor kommer det bag på Seniorrådet, at dette
igen er gældende. AV oplyste, at det også gælder borgere, der holder sommerferie fra Seniorgymnastikken.
Birthe Callesen sagde videre, at de midlertidige pladser på Kildegården er det mest triste sted,
der er ingen farver eller malerier. Når der en gang skal males om, så ville det være godt med
nogle farver. Formanden svarede, at dette har Seniorrådet også hørt før, og at Seniorrådet har
fået tilsagn om, at Kildegården bliver renoveret løbende.
Ofte er der for få møbler sat frem til Aktivitetsklubben på Rosenlund, og så må de selv slæbe
møblerne, der er meget tunge og beskidte. Formanden fortalte, at Rosenlund er i gang med at
renovere lokalerne, og der er udarbejdet designmanual for caféen, så den står for tur. TO
spurgte, om de flytter møblerne hver gang? Birthe Callesen svarede, at de flytter dem ca. hver
anden gang. Aktivitetsklubben må bede de blå mænd om at flytte møblerne, og formanden går
videre med dette til lederen på Rosenlund.
Formanden følger op på de tre emner, som Birthe Callesen har rejst. Seniorrådet vil gerne
melde ud, at der er mulighed for, at borgere at komme på besøg på Seniorrådets møder.
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra den 10. september 2018 på Rosenlund
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Referater fra diverse udvalg 60 plus, Bruger-pårørende råd, Sundhedshuset, NØ regionen, Regionsrådet, Danske Ældreråd, Vest regionen
OJ holder møde med lederen af lokalradioen angående, at han vil skrive en artikel til 60+
blandt andet om frekvensen, som lokalradioen sender på.
IM og AV har kontaktet Bakkegården angående deres Eden godkendelse, fordi de gerne vil på
studiebesøg og se i praksis, hvordan Bakkegården praktiserer Eden.
OJ oplyste, at sundhedshuset skulle have været behandlet på et Økonomiudvalgsmøde, men
punktet blev udsat pga. tidspres. Det handler om arkitektkonkurrencen, og punktet var derfor
lukket. Det er svært at gennemskue, hvor tingene bliver besluttet. CEA sagde, at man afventer
en rapport med anbefalinger fra forvaltningen angående, hvad huset skal bruges til. Kommunen havde troet, at man kunne disponere over lokalerne fra Domsstolsstyrelsen, men nu skal
lokalerne anvendes pga. genoptagelsen af Tibetsagen.TO videresender en rapport om sundhedshuset til Seniorrådet.
NØ-regionen. CEA havde været til møde. Kommunerne i NØ samarbejdet forventer ikke nedskæringer på ældreområdet, hvilken er en positiv overraskelse. Finn Kamper vil deltage i møderne fremover.
IM har været til Regionsrådsmøde, der var oplæg om puljer og om tilsyn. Der er slides fra mødet, som IM sender ud til Seniorrådet. Finn Kamper havde sagt, at Danske Ældreråd bør være
mere udfarende. Der er ikke hjemmel for at kræve betaling for mad mv. på akutpladserne. Ministeriet er enig i dette.
Vest regionen holder møde 19. november IM, HHJ og AV deltager i mødet. IM sender dagsordenen til Seniorrådet til orientering.
BM har været til konference arrangeret af Seniorrådet i Lyngby om seniorbofællesskaber. Der
var en medarbejder til stede fra DAB, en medarbejder fra REALDANIA, der fortalte om de udviklingstiltag, som de har arbejdet med, og en fremtidsforsker, der havde en meget teoretisk
fremlæggelse. BM vil gerne afholde en konference om Seniorbofællesskaber i Gladsaxe. Han
går videre til Glad Senior med dette.
Ad 4. Rådets økonomi (vedlagt) v/BM+CEA
Der var ingen bemærkninger til rådets økonomi.
Ad 5. Drøftelse af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til dets møde den 11. oktober 2018
Udbud af tøjvask og linnedservice. Der må gerne være flere leverandører, men ikke for
mange. Det var formanden enig i. BM havde foreslået en prækvalifikation på området, og formanden ville gå videre med dette. Det er forvirrende for borgerne, at priserne vil være forskellige i den foreslåede model, men det er fint, at der er få leverandører.
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Personcentreret indretning på Seniorcentrene
Der prioriteres i forhold til, hvor mange midler der er afsat. Det er de lokale Beboer- og Pårørenderåd, der beslutter, hvad der skal prioriteres. Cafeen og Foredragssalen på Rosenlund er
ikke så hyggelige. Det var ærgerligt, at Seniorrådet ikke spiste i caféen, da Seniorrådets møde
blev afholdt på Rosenlund.
Frisør på Kildegården
IM sagde, at der er for få beboere til at opretholde en frisør på Kildegården. Der er mange billige frisører på Søborg Hovedgade, og man kan diskutere, om det er en kommunal opgave.
Ansøgning til Puljen ”Tilskud til sociale formål”
Indstillingen er fornuftig.
Ventetid på genoptræning
SRU formanden og Seniorrådet var enige om, at det ikke er tilstrækkeligt, at den indledende
samtale opfylder forpligtelsen i forhold til at starte genoptræningen inden for 7 dage. Der kommer mere reelle tal for ventetiderne efterfølgende. Al genoptræning er blevet flyttet fra hospitalerne til kommunerne for ca. 5 år siden. Digitale træningsredskaber bruges også, og dette er
en god idé. Der er mange, der er glade for at kunne træne, når det passer dem.
Kulegravning af ældreområdet
IM opfordrede Seniorrådet til at læse den del af rapporten, der handler om ældreområdet, da
der står meget, som Seniorrådet har talt om fx tid til dokumentation. Rapporten er også visionær. Side 37-96 vil være relevant at læse. AV oplyste, at man dokumenterer de oplysninger,
som er vigtige i forhold til at få et helhedsbillede af borgerne. Der er også blevet luget ud i, at
man registrerer de samme oplysninger flere steder.
IM og AV ser nærmere på rapporten og fremlægger det vigtigste for Seniorrådet.
Demensvenlig bydel
Forvaltningen har fået en henvendelse fra de handlende. Det er meget fint.
Nye datoer for udvalgsmøderne i 2019
Der kommer nye datoer for udvalgenes møder i 2019. Seniorrådet vil gerne holde møde 7. januar 2019 fra 13.30-16.30 om formiddagen, nu da SRU mødet flyttes til 9. januar 2019. Mødet
21. december aflyses dermed.
IM har udarbejdet forslag til nye datoer for Seniorrådets møder i 2019. Datoerne skal godkendes på næste Seniorrådsmøde.
Seniorrådet sender ikke bemærkninger til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden.
Ad 6. Emner til drøftelse med Leder af Visitationen 5. november 2018
Seniorrådet sender en mail til Leder af Visitationen Sofie Seemann inden mødet.
Emner:
Takt og tone ved visiteringsbesøg
Logistikken, når borgerne får meget hjælp
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Hvad er forskellen på Visitationen og de Forebyggende hjemmebesøg ved 75 år?
Ad 7. Møde med Trafik og Miljøudvalget i efteråret -opfølgning
CEA har foreslået Trafik- og Miljøudvalget, at Seniorrådet deltager i udvalgets møde i januar,
fordi det ikke kan lade sig gøre i efteråret.
Gratis flekstur til Telefonfabrikken. Kun halvdelen af de afsatte 400.000 kr. bliver anvendt i
2018. Udvalget vil gerne afsætte midler igen i 2019. Seniorrådet diskuterede, om ordningen
kan promoveres yderligere. Der er en stor plakat på Telefonfabrikken, og det står også på kommunens hjemmeside. Det kan annonceres i Gladsaxebladet igen. CEA går videre med dette.
Service bus 160 kører kun uden for normal myldretid, da det er en pensionistbus. Seniorrådet
får udkast til busplaner tilsendt inden vedtagelsen. Der kommer en mindre bus, der kører hele
dagen med halvtimesdrift. I den forbindelse bliver 160 nedlagt i sin nuværende form.
IM har haft kontakt med Ole Skrald angående gelænderet, der forsvandt efter renoveringen af
svømmehallen. Ole Skrald har givet besked videre til teknisk afdeling for at få sat gelænderet
op igen.
BM oplyste, at en borger har gjort opmærksom på, at pensionistprisen for månedskort til
svømmehallen i Gladsaxe er betydeligt højere end i de omkringliggende kommuner. Der er
kommet depositum på et armbånd, som man skal have for at benytte svømmehallen. BM tjekker priserne hos nabokommunerne på deres hjemmesider.
Ad 8. Forslag til temaer til Seminar den 30. oktober kl. 9-17 på Søgård
Emner:
Evaluering af seniorrådets arbejde i første halvår.
Oplægsholder på seniorrådets kommende temamøder.
Det blev besluttet at invitere Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgsformanden Dorthe Wichmand Müller og høre om hendes program for arbejdet i udvalget. IM kontakter hende med en
invitation.
Der var et ønske om at høre mere om hjerneskadekoordinatorernes arbejde. Dette kunne fx
foregå på et ordinært Seniorrådsmøde. Der er koordinatorer på mange områder bl.a. diabetes
og KOL.
BM har udsendt et dagsordensforslag til Seniorrådet, som indeholder en liste over emner, som
Seniorrådet har diskuteret i løbet af året. Synlighed skal være et punkt på dagsordenen. Det
skal også drøftes, hvordan Seniorrådet opnår resultater.
Hvis Seniorrådet har yderligere forslag, bedes disse fremsendes til BM inden for en uges tid.
Ad 9. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
IM har fået en henvendelse fra en borger, der har henvendt sig pr. mail til visitationen. Visitatireplicerede med et automatisk svar om, at de vendte tilbage, hvis de fandt det relevant. Dette
tages op med Ledende Visitator.
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IM fortalte videre, at der er lang ventetid både på at få tid til ørelægen og til at få selve høreapparatet. Regionsældrerådet går videre med dette.
IM har fået en henvendelse fra en borger, der ikke kan tåle smagsforstærkere i maden, og
dette findes i nogle madvarer på seniorcentrene. Herle har lovet at undersøge dette nærmere.
IM har også fået en henvendelse fra en borger, der skal vente længe på en scooter fra Hjælpemiddelcentralen. Denne henvendelse er gået videre til Herle. Der er også kommet en henvendelse angående en tandlægeregning, der ligeledes er sendt videre til Herle.
BM har skrevet til Seniorrådet angående den planlagte analyse angående, hvordan man kan
imødegå udgifterne ved det stigende antal ældre. En fremtidsforsker har oplyst, at antallet af
offentligt ansatte, der går på pension er lig med de årgange, der bliver født i dag, så der må ske
noget, hvis velfærden skal opretholdes. De ældre har også stigende forventninger til velfærden. Denne snak kan Seniorrådet tage med SRU formanden.
Ad 10. Evaluering af Gladsaxedagen den 25. august 2018
Bordene kom meget sent, da folk allerede var begyndt at komme. Dette har IM meldt ind. Placeringen var fin, og det var naboerne også bl.a. Ældre Sagen. Det begyndte først at regne, da
folk var gået hjem igen.
Ad 11. Evaluering af mødet med Borgmesteren vedr. Budget
Det var et godt møde, og Seniorrådet fik hendes ord for, at hun ikke ønsker, at frivillige skal
løfte ældreplejen fremover. Der er en frivilligpolitik i Gladsaxe, så der er regler for, hvilke opgaver de frivillige må løse.
Ad 12. Tilmelding til diverse møder
Danske Ældreråd:
Ældrepolitisk Konference den 15. november 2018 kl. 10.10-16
Vingstedcentret
”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringen.”
Tilmeldingsfrist den 5. november 2018, pris 1.100,00 TO, IM deltager
Videncentret for Værdig Ældrepleje:
Åbningskonference den 29. november 2018 kl. 8.30-15.40
Park Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart,
”Hvordan skaber vi mere værdighed i ældreplejen?” BM, IM, OJ står på venteliste
Tilmeldingsfrist den 6. november 2018, pris gratis
Vestegnstræf, inviteret af Glostrup Ældreråd
Den 19. november 2018 9.30-15.30
Max 3 deltagere IM, HJ, AV deltager
Ad 13. Eventuelt
Det fremgår af referatet af NØ Regionens møde, at regeringen har foreslået at droppe tilsynsrapporterne. Ældreministeren har også foreslået at droppe Kvalitetsstandarderne, og at der
kun skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg til udsatte ældre.
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I Gladsaxe afholdes kommunale tilsyn ud over tilsynene fra centralt hold. De utilsigtede hændelser kan udløse et embedslægetilsyn.

Ordstyrer: Bjarne Mogensen (BM)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet
Formand Inge Maria Mandrup

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

6

Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2018:
8/10,5/11,3/12
Seniorrådsmøder 2019:
7/1, 4/2, 4/3, 8/5,8/4, 13/5, 3/6,26/8, 23/9, 7/10, 18/11, 16/12
- Gladsaxedag den 24. august 2019
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møder 2018:
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2019:
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)
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?
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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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