Seniorrådet i Gladsaxe
v/ formand Carl-Erik Andersen
Rådhus Allé, 2860 Søborg
Formanden træffes på telefon 40 19 54 43
Formandens e-mail: carl.e.andersen@gmail.com

22. februar 2016

SENIORRÅDET I GLADSAXE:
Carl-Erik Andersen (formand) CEA
Inge Mandrup (næstformand) IM
Sussi Frølich (SF)
Charlotte Helsted (CH)
Bjarne Mogensen (BM)
Tommy Olsen (TO)
Birgit Poulsen (BP)
Møde i Seniorrådet mandag 8. februar 2016 kl. 15.30 – 18.30 i lokale 3607
Referat:
1. Demenspårørendegruppens spørgeskemaundersøgelse v/centerchef Birthe Søndergaard (BS)
Formanden bød velkommen til BS, som fortalte om det flotte resultat af spørgeskemaundersøgelsen blandt deltagere i demenspårørendegruppen. Flere skriver, at de er glade for at møde andre i samme situation, at der drøftes gode emner, og at de har glæde af at komme i
gruppen. Der er stort fremmøde, og det er netværksskabende.
Det har tidligere været svært at finde frem til tilbuddet via kommunens hjemmeside, og en
borger udtrykt utilfredshed overfor Rådet og tilsluttet sig en gruppe i Lyngby-Tårbæk i stedet. Ulla Baden har sat flere søgeord ind, der matcher tilbuddet, men BS vil gå videre med
det og få endnu flere søgeord relateret til tilbuddet.
Til spørgsmålet om frivillige kunne oprette en tilsvarende gruppe, foreslog BS, at man kontakter De Frivilliges Hus.
Formanden takkede BS for TCGs hjælp med midlertidige lokaler til Fredagsklubben, der
blev ”hjemløse” efter branden på Søborg Torv natten til 26. jan.
Der blev spurgt til de borgere fra Egegården, der midlertidigt er flyttet til TCG som konsekvens af vandskaden på Egegården i november 2015. BS oplyste, at borgerne nu har fundet
sig til rette, og dele af det kendte personale fra Egegården er flyttet med til TCG. Det ser ud
til alle kan flytte tilbage i april 2016.
Seniorrådet drøftede kort baggrunden for, at der i de nye kvalitetsstandarder står, at borgere
på midlertidige pladserne TCG ikke længere selv kan vælge det center, de helst vil flytte til,
men får tilbudt plads på det center, der først har ledig plads. Dette er nødvendigt, da de midlertidige pladser skal frigives til øvrige borgere så hurtigt som muligt.
TCG blev rost for den dejlige mad, caféen serverer.
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2. Godkendelse af referatet fra Seniorrådsmødet 4. jan. 2016
Godkendt.
På ét af de førstkommende møder skal Seniorrådet beslutte, hvad de ønsker i forhold til Facebook.
3. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt, idet det blev oplyst, at det er et krav, at dagsordenen skal udsendes i pdf.

4. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Formanden udtalte mindeord over Rådets tidligere formand, Freddy Hilstrøm. BM, TO og
CEA deltog i begravelsen for Seniorrådet.
Rådet har modtaget en mail om de reducerede åbningstider på TCG for seniorfitness. Seniorrådet har tidligere gået ind i en lignende sag i sidste valgperiode.
Borgere, der visiteres til træning har fortrinsret til faciliteterne. Formanden kontakter Herle
Klifoth, som efterfølgende har meddelt, at der vil være åbent fra 14-18 i weekenderne.
CH har været i De Frivilliges Hus og talt med lederen, Trine Sandberg Ladegaard og tilbød,
at Seniorrådet kunne komme ned og fortælle om dets arbejde, hvilket Trine takkede ja til.
CEA og TO har været til møde om frivillige på Bakkegården arrangeret af Ældresagen. Det
er vigtigt for Seniorrådet, at de frivillige ikke overtager de ansattes arbejdsfunktioner, men
kun er et supplement til opgaver, som ellers ikke vil blive udført.
Rådet har i forbindelse med branden på Søborg Torv kontaktet formanden for Fredagsklubben, Jørgen Kondrup, som stod uden lokaler til sine 150 medlemmer og tilbudt Seniorrådets
hjælp.
CH har været i kontakt med Borgerservice efter infoskranken er taget ned.
Hendes oplevelse er, at kommunen signalerer ligegyldighed, når alle skal stå i samme kø og
vente på ”værtinden”. CEA har tidligere oplevet at blive stoppet på trappen, da han ikke
havde henvendt sig til ”værtinden,” inden han gik op til sit møde. Seniorrådet vil drøfte
tidsbestillingssystemet med borgmesteren på det halvårlige møde.
Seniorrådet har fået tilsagn fra den tidligere formand for det nu nedlagte Beboer- og Pårørenderåd på Hareskovbo, Ole Palmhøj om at deltage i fællesmøderne med rådene på de øvrige seniorcentre og Seniorrådet. Da TCG heller ikke længere har noget Beboer- og Pårørenderåd, vil centerleder Birthe Søndergaard rejse spørgsmålet om udpegningen af en repræsentant til fællesmøderne på det førstkommende borgermøde.
Rådet har henvendt sig til Herle om valget til Seniorrådet i 2017. Ansvaret for valget ligger
fortsat i Social- og Sundhedsforvaltningen, som vil medvirke til en undersøgelse af de forskellige valgformer med beskrivelse af fordele og ulemper, således at en beslutning kan
træffes i løbet af efteråret.
5. Rådets økonomi
Regnskabsåret 2015 er nu afsluttet, og der var et overskud på 8.889 kr. der er overført til
2016. Det skyldes kontingentet til Danske Ældreråd, der ikke længere bliver forudbetalt.
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Rådet har nu fået registreret, hvilke SIM-kort, der tilhører de enkelte medlemmer. Det viser
sig, at de ekstra små beløb, der er opkrævet på regningerne, er sket i forbindelse med anvendelse af mobildata i udlandet. Mobildata under Indstillinger skal være slået fra, når man er i
udlandet (der må ikke stå 3G eller 4G blandt symbolerne i øverste venstre hjørne).
6. Formødet med Trine Græse
Der var ingen meddelelser i denne omgang. Diskussionen var en uddybning af Seniorudvalgets dagsorden.
7. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 11. feb.
Status på arbejdet med velfærdteknologi på Seniorudvalgets område:
Leder af Enhed for Velfærdsteknologi, Anne Skjoldan, skal inviteres til ét af Seniorrådets møder i maj eller juni for at holde et indlæg svarende til det, hun afholder for Seniorudvalget.
Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor landets kommuner hver især afprøver velfærdteknologiske løsninger. Der burde være et landsdækkende center - ikke kun et klyngekomnunesamarbejde - hvor man afprøver tingene og deler erfaringerne. Alternativt kunne man
fra centralt hold oprette en hjemmeside, hvor man indrapporterer resultater af afprøvninger.
Seniorrådet drøftede muligheden for at afholde et temamøde med/om velfærdsteknologi og
inddrage Seniorshoppen
Tilsyn på Seniorcentre 2015
Det er godt, at kommunen erkender, at det kommunale tilsyn skal til eftersyn, og at Seniorrådet skal inddrages. Seniorrådet ønsker en indsigt i konsekvenserne af de mangler, tilsynsrapporterne påpeger på seniorcentrene.
Magtanvendelse 2015 på Seniorudvalgets område
Det er ledelsens opgave at sikre, at instruktionen i brugen af magtanvendelse til personalet er udførlig og korrekt. Vi savner en verbal beskrivelse af udviklingen i tallene over tid
ved brug af magtanvendelse i de årlige opgørelser.
Reviderede målsætninger for antal hjælpere 2016
Det er svært at bevare overblikket og gennemskue konklusionen i sagsfremstillingen. Måden man opgør antallet af hjælpere på er uigennemskuelig.
Når man skifter modellen ud undervejs, bliver det svært at sammenligne resultaterne. Man
burde have opfyldt målkravene og korrigeret måden, man nåede dem på, ikke ændret målkravene, så man pludselig opfylder dem. Intet tyder på, at forholdene er blevet bedre for den
enkelte borger. Seniorrådet er skeptisk over for den manglende opfyldelse af målkravene.
Det er positivt, at antallet af primære hjælpere pr. borger skæres ned, men hvad konsekvensen af dette er, er svært at gennemskue. Der bør være et fast tidsinterval, hvori den primære
hjælper som minimum skal komme i borgerens hjem.
Det er problematisk, at man i den nye opgørelse ikke skelner mellem borgere, der har brug
for kompleks hjælp og dem, der modtager rengøring. Det er vigtigt, at der hos borgere, der
modtager hjælp til komplekse sager, er kontinuitet.
Forlængelse af kontrakt med privat leverandør af praktisk hjælp, personlig pleje, nødkald og
ikke-kompleks sygepleje
Næste gang der er udbud på hjemmehjælp, bør man foretage en prækvalifikation og derefter
indhente referencer, der så kontaktes. Seniorrådet stiller spørgsmålstegn ved, at kommunen vil forlænge et samarbejde med et firma, der ikke kan levere det, de skal, uden tæt op-
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følgning fra kommunen. De har ikke levet op til de krav, der er til leveringen af kompleks
sygepleje og nødkald og det er meget alvorligt.
Ved et nyt udbud ønsker Seniorrådet fortsat to private firmaer og en prækvalifikation.
Tids- og procesplan for udarbejdelsen af værdighedspolitikken for Gladsaxe Kommune
Rådet har læst det brev, Sundheds- og Ældreminister, Sophie Løhde har sendt ud
om værdighedsmilliarden. Heraf fremgår, at midlerne skal være udover de allerede vedtagne
budgetter og anvendes til nye tiltag. Det ser dog ikke ud til, at Gladsaxe Kommune arbejder
ud fra, at værdighedspengene skal være ekstra penge, der kommer ældre borgere til gode. Seniorrådet vil følge sagen tæt.
Det årlige møde med Seniorudvalget kunne handle om værdighedspolitikken.
Danske Ældreråd har inviteret til temamøder om værdighedspolitikken, men det kan blive
svært at finde en dato, der passer og som ligger før kommunens Workshop om værdighedspolitikken.
Seniorrådet vil forsøge at rykke mødet med borgmesteren 29. feb. til 16.30-17.30 i stedet,
således at rådet kan nå at deltage i heldags temamødet.
CH skriver ud til Beboer- og Pårørenderådene, så de kan forberede sig på deltagelse
i workshoppen om værdighedspolitikken.
Uddannelsesaftaler med SU-berettigede voksenelever
Det støtter Seniorrådet op om.
Formanden udfærdiger udkast til brev til Seniorudvalgets medlemmer.
8. Udarbejdelse af kommunens Værdighedspolitik
Drøftet under punkt 7
9. Høring om Kvalitetsstandarder, Indsatskatalog og Tilsyn (Høringsfrist 26. feb.)
Seniorrådet besluttede, at høringen skal ske via de arbejdsgrupper, Seniorrådet har nedsat.
De to grupper Sundhed og Forebyggelse samt Seniorcenter og Hjemmepleje vil se på materialet. Bemærkninger til høringen sendes til de øvrige medlemmer senest 24. feb., så de har
muligheder for at godkende gruppernes høring. Det aftales indbyrdes, hvordan materialet
deles op mellem medlemmerne af de to arbejdsgrupper. SHU har behandlet sagen 3. feb.,
som det kan være interessant at inddrage i arbejdet med høringssvaret.
10. Gennemgang af rapporteringsskemaer fra prøvespisninger på pensionistcaféerne
og udbragt middag til hjemmene (SF+TO)
SF har spist på Egegården. Det var god og velsmagende mad, med blomster på bordene og
pynt. Der er dog stadig tvivl blandt personalet om, at Seniorrådet prøvespiser gratis på seniorcentrene.
TO har spist på TCG og det var meget fint.
11. Stof til lokalaviserne
Intet til referat
12. Stof til 60+
Intet til referat
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13. Referater og evaluering af møder
Møde med overtandlæge Liselotte Harild (LH) og projektleder Kamilla Skovholm Aybar (KSA) om implementering af undervisningsprogrammet for mund og
tandhygiejne (CEA+CH+IM)
LH fortalte, at de afsatte penge skal deles mellem beboere på seniorcentrene og udsatte borgere. Man vil benytte københavnermodellen og få sparring fra en overtandlæge i Roskilde. Alle beboere på Seniorcentrene screenes og behandles. En gruppe medarbejdere på
hvert seniorcenter, vil blive undervist og er ansvarlige for, at handlingsplanen for hver beboer følges. KSA laver en planche til seniorcentrene og en artikel til 60+.
Der er et nyt opfølgningsmøde 24. maj.
Liselotte var meget glad for den fokus, projektet har fået fra politisk hold – det var endda
nævnt i borgmesterens nytårstale
Redaktionsmøde 60+ 7. jan. (BM+CH+BP)
På mødet blev det blev drøftet, at det var uheldigt, at julenummeret handlede om sygdom og
ulykker. BM og CH har skrevet nogle flotte artikler til næste nummer.
Fællesmøde med Beboer- og Pårørenderådene 11. jan. (CEA+SF)
Beboer- og Pårørenderådene på Egegåden og Møllegården havde misforstået tilbuddet fra
Seniorrådet om at deltage med en observatør. Det er sandsynligt, at man næste år beslutter
sig for deltagelse af Seniorrådet.
14. Planlægning af møder
Møde med OK-Klubberne 16. feb. (CH)
CH og IM deltager.
Fællesmøde med Trafik- og Teknikudvalget 22. feb. (Alle)
Seniorrådet er blevet bedt om at komme med eksempler på dårlige lysforhold og ujævne fortove. Medlemmerne af Seniorrådet blev opfordret til at fremkomme med iagttagelser. SF skaffer eksempler fra problemer med tilgængelighed i forbindelse
med fjernvarmearbejdet. CEA svarer TTU.
Borgmesterens time 29. feb. (Alle)
Efterfølgende rykket til 7. mar.
Udbud skal drøftes under Eventuelt.
Temamøde i Danske Ældreråd om Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og
dighedspolitik i ældreplejen 2. mar. (Alle minus BM)
Efterfølgende flyttet til 29. feb., dvs. før workshoppen 1. mar.

vær-

Temamøde om Arv og testamente 9. marts (Alle - Tovholdere: BM+CH)
Plakat skal ligge klar tre uger inden til udsendelse. BM laver udkast til plakat. CH laver
tidsplan.
Sekretariatet skal være opmærksomme på, at arbejdsgangen skal følges. Indbydelser
skal sendes ud 17. feb..
Internt seminar på Højgård 11. april (Alle)
IM laver udkast til agenda, som tages op på mødet 29. feb. CEA tager kontakt til Susanne
Palsig og hører, om hun vil deltage som oplægsholder vedr. seniorbofællesskaber.
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Demensteater efteråret (Alle)
Intet til referat
15. Emner og tovholdere til kommende temamøder
Intet til referat
16. Opfølgning
Indvandrerstatistik (CEA)
Intet til referat
Interview i Gladsaxe Bladet (CEA+IM)
Intet til referat
Henvendelse til Danske Ældreråd om placering af hæveautomater (CEA)
Danske Ældreråd har ingen kontakter, de kan benytte, så CEA skriver til Finansrådet. I brevet inkluderes et ønske om afskærmning for sol, når automaterne sidder udenfor.
Telefonkontakt til foreningerne (CH+BP)
BP har fundet telefonnumre, og listen deles op mellem BP og CH
17. Eventuelt
Der blev foreslået et temamøde om seniorbofællesskaber evt. med Susanne Palsig
Et årligt møde med SHU skal planlægges. CEA tager en snak med Susanne Palsig om dette,
hvis hun deltager i seminaret på Højgård.
KALENDER (kun til orientering):
- Møde i Regionsældrerådet 9. feb. (CEA+TO)
- Besigtigelsestur til Egegården og Møllegården 11. feb.(CEA+IM+CH+SF+TO)
- Møde i Bakkegårdens Beboer- og Pårørenderåd 23. feb. (evt. CEA)
- Seniorrådsmøde 4. apr. Indlæg v/Anette Westphal: Processen i forhold til at implementere
personcentreret omsorg på seniorcentrene (Alle)
- Evt. fællesmøde med Seniorudvalget 7. apr. Hovedtema: Værdighedspolitik? (Alle)
- Redaktionsmøde 60+ 21. apr.(BM+CH+BP)
- Fællesmøde med Beboer- og Pårørenderådene 25. apr. (CEA+IM)
- Repræsentantskabsmøde og konference på Nyborg Strand i Danske Ældreråd 2.-3. maj (?)
- Reserveret temamøde 11. maj (Alle)
- Seniorrådsmøde 17. maj (Alle)
- Deadline for artikler til 60+ 19. maj(CEA)
- Reserveret temamøde 23. maj (Alle)
- Møde med overtandlæge Liselotte Harild og projektleder Kamilla Skovholm Aybar om
implementering af undervisningsprogrammet for mund- og tandhygiejne 24.
maj (CEA+CH+IM)
- Seniorrådsmøde 6. jun. (Alle)
- Reserveret temamøde 20. jun. (Alle)
- Seniorrådsmøde 22. aug. (Alle)
- Redaktionsmøde 60+ 25. aug.(BM+CH+BP)
- Gladsaxedagen 27. aug. (Alle)
- Fællesmøde med Beboer- og Pårørenderådene 5. sep. (CEA+IM)
- Møde i Bakkegårdens Beboer- og Pårørenderåd 6. sep. (evt. CEA)
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- Seniorrådsmøde 12. sep. (Alle)
- Seniorrådsmøde 10. okt. (Alle)
- Deadline for artikler til 60+ 19. okt.(CEA)
- Fællesmøde med Beboer- og Pårørenderådene 14. nov. (CEA+IM)
- Seniorrådsmøde 21. nov. (Alle)
- Møde i Bakkegårdens Beboer- og Pårørenderåd 29. nov. (evt. CEA)
- Seniorrådsmøde 12. dec. (Alle)
ARBEJDSGRUPPER:
Borgerservice: CEA, IM
Budget: CEA, BM, IM
Foreninger: CH, BP
Mad: SF, TO
Presse og 60+: BP, CH, BM
Seniorcentre og hjemmepleje: TO, CH
Sundhed og forebyggelse: IM og BP.
Trafik: SF, BP
Yngre 60+'ere og seniorboliger: BP, CH, BM

TEMAMØDER 2016 (FORELØBIG PLAN):
- Arv og testamente 9. mar.
- Workshop for seniorforeninger 2. kvt.
- Livet i den tredje alder 3. kvt.
- Døden 4. kvt.
- Demensteater i efteråret
EMNEIDÉER TIL TEMAMØDER:
- GK Sundhedspolitik med fokus på 60+ - evt. med borgmester og/eller Trine Græse
- Hjemmeplejen
- Ensomhed
- Vi bliver ikke yngre - Henning Kirk/Lone Kühlmann
- Demens og dens konsekvenser
- Et dialogmøde med 60+ i Gladsaxe
- Fremtiden for Senior-Gladsaxe (oplæg fra CH+BP+BM om de unge 60+'ere)
- Hørelse
- Seniorbofællesskaber med Susanne Palsig
Referent: Silke Spence
Dirigent: Sussi Frølich
Med venlig hilsen

Carl-Erik Andersen Formand for Seniorrådet
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