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Referat
Formanden bød velkommen til Anette Westphal.
1. Indlæg af Anette Westphal (AW) om Processen i forhold til at implementere personcentreret omsorg på seniorcentrene
Projektgruppen har fået 2 år til at implementere den ny tankegang. Implementeringen har
stor politisk bevågenhed. AW fortalte om, hvordan projektgruppen har planlagt implementeringen:
Fase 1 indeholder både en undersøgelse samt en orientering. Her bliver først ledergruppen
interviewet. Den 18. april holdes der møde med Beboer- og Pårørenderådene. Herefter afholdes en lederudviklingsdag, hvor den overordnede leder fra Pilehuset i Københavns
kommune vil dele af sin store erfaring. Fase 1 afsluttes omkring sommerferien.
Fase 2 Medarbejderne bliver først orienteret om konceptet, og herefter
skal de kompetanceudvikles. Projektgruppen vil støtte sig op ad Bakkegården, der har beskrevet, hvordan det forventes, at medarbejderne agerer. Projektgruppen vil samtidig være i
tæt samarbejde med demensrejseholdet.
Der er afsat ½ mil kr. på indretningen af seniorcentrene til at understøtte processen. Der er
rettet kontakt til den arkitekt, der indrettede cafeen på Rosenlund om gode ideer.

Spørgsmål og svar:
Hvordan følger vi op på processen?
AW: Demensrejseholdet har nøglepunkter, som projektgruppen kan måle på.
Personcentreret omsorg bør indføres i både i det kommende reviderede tilsynskoncept og i
kvalitetsstandarderne!
AW: Visitationen er allerede i processen, her bliver der nedsat en arbejdsgruppe.
Seniorrådet påpegede, at det er vigtigt, at personalegruppen er tæt på implementeringen af
konceptet, og det kan læses i Fagbladet fra FOA, at de er meget optaget af ideen. Samtidig
forventer Seniorrådet, at implementeringen vil betyde, at medarbejderne skal bruge mere tid
på den enkelte beboer, for at projektet kan blive en succes. Centerleder Mette Thoms fra
Bakkegården har givet udtryk for, at en større motivation blandt medarbejderne og anden
prioritering af arbejdet vil betyde, at kan nå målet uden en forøgelse af arbejdsstyrken.
Spørgsmål vedr. beboerne: Det er vigtigt at høre beboerne, før konceptet er helt implementeret.
AW: Der er ikke planlagt interview med beboere. Projektgruppen har lænet sig op ad en
antropolograpport, som AW vil finde frem og sende til Seniorrådet.
For at udbrede kendskabet til personcentreret omsorg, vil AW deltage på Rosenlunds årsmøde for beboere og pårørende og her holde et indlæg om konceptet.
Seniorrådet takkede Anette Westphal for god information, og udtrykte ønske om at følge
udviklingen.
2. Godkendelse af referatet fra Seniorrådsmøde 29. feb. og 7. mar.
Referaterne godkendt
3. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
4. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Ingen meddelelser
5. Rådets økonomi (vedhæftet)
Formanden berettede at der endnu en gang havde været et par fejlkonteringer, som er blevet
rettet.
6. Formødet med Trine Græse (CEA) Afholdt 1. april 2016.
Her blev der talt om mødet med Seniorudvalget. Seniorrådet har 1½ time.
CEA redegjorde for Seniorrådets udfordringer med sekretærfunktionen (fem forskellige
sekretærer på to år og ingen udpegede reserver ved fravær). Der er bevilget 10 timer om
måneden til sekretær. CEA deltager i et møde for at tune processer og arbejdsgange og forbedre beskrivelser.
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7. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 7. apr.
- 20. SEUs møde med SR.
Temaet er værdighedspolitikken, se punkt 8.
- 21. Budgetønsker fra råd og styrelser.
Behandles på maj mødet i SEU.
- 22. Udvidelse af målgruppe for klippekortsmodel.
Seniorrådet er rystet over, at Forvaltningen tilsyneladende alt for sent er blevet opmærksom
på, at ordningen ikke er blevet tilfredsstillende udnyttet i 2015, og at man derfor har måttet
returnere 500.000 kr. (burde have været nævnt i Forvaltningens oplæg).
Er medarbejderne og borgerne blevet ordentligt orienteret?
Burde der ikke have været kvartalsopgørelser for timer og beløb?
Hvordan vil kommunen informere de nye målgrupper?
Hvorfor er netop disse grupper udvalgt?
- 23. Temaer til Kvalitetsstandarder:
Generelt en meget seriøs og overskuelig behandling af høringssvarene. Vi vender tilbage
med kommentarer til enkelte punkter.
Kvalitetsstandarderne må radikalt reorganiseres, så de tager højde for satsningen af personcentreret omsorg ved at fokusere på den enkelte borgere ikke på de mange forskellige enkeltydelser.
Hvordan kan det være at man afviser Seniorrådets budgetønske om kørsel tre gange ugentligt til fritidsaktiviteter, når netop det vil øge det sociale netværk? Svarene, når der er forslag
om mere kørsel, bør uddybes og ikke kun med, at Forvaltningen mener, at kommunens kørsel er dækkende!
Man blander på Rosenlund demente og psykisk syge. Er dette hensigtsmæssigt og har de
rette medarbejdere de rette kvalifikationer?
Bør optræning af hjerneskadede ske på regionsniveau (lå tidligere på amtsniveau) i stedet
for hos kommunerne?
- 24 Opfølgning på kommunestrategien
Meget små afvigelser i forhold til målene - er målene ambitiøse nok?
- 25 Kontinuitetsmåling
Rimeligt, at springe et kvartal over pga. konkursen i den private hjemmepleje.
- 26. SEUs studietur
Om muligt vil Seniorrådet gerne mod egenbetaling deltage i besøget til den hollandske demenslandsby.
8. Høring om Kommunens Værdighedspolitik
Seniorrådet er meget utilfreds med det udkast til udformningen af politikken, som er sendt i
høring. Seniorrådet mener, at man reelt burde starte på ny, da politikken er dårligt formuleret, savner nerve og empati og bruger alt for mange ord. Anbefalinger og løsninger er rodet
sammen, og ansvaret lægges i for høj grad ud til pårørende og frivillige.
Høringssvar senest den 18. april. Diskuteres på mødet mellem SEU og SE.
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9. Gennemgang af rapporteringsskemaer fra prøvespisninger på pensionistcaféerne og udbragt middag til hjemmene (SF+TO)
SF har været på Rosenlund, en fin oplevelse. Her kan man få suppe hver dag for 12 kr.
SF havde fået leveret mad fra Det danske Madhus, forretten var ganske fin, resten var ikke
særlig spiseligt, og der manglede information om, hvordan man skal tilberede maden.
TO havde fået mad fra den Private kok, og var meget tilfreds med både smagen og udseendet. Der var god information om tilberedning.

10. Status på Busforbindelse til Telefonfabrikken (CEA)
På mødet med Trafik- og Teknikudvalget (TTU)var der ingen lydhørhed, og der kom ingen
forslag til løsning af problemet. Det lykkedes ikke at få Økonomiudvalget overbevist om, at
sagen burde returneret til TTU. Problemet debatteres på Seniorrådets temadag.
11. Seniorrådets deltagelse på fællesmøder med Beboer- og Pårørenderådene
IM vil fremover alene repræsentere Seniorrådet på fællesmøderne.
12. Stof til Gladsaxe Bladet
Eventuelt opfølgning på Temamødet Seniorbofællesskaber.
13. Stof til 60+
Forslag til tema: Sundhed og Senior
Hvad beskæftiger Beboer- og Pårørenderådene sig med?
14. Referater og evaluering af møder
- Workshop om Værdighedspolitik 1. mar. (Alle)
Veltilrettelagt. Desværre var der ikke mange af kommunens borgere tilstede.
- Borgmesterens time 7. mar. (Alle)
- Temamøde om Arv og Testamente 9. mar. (Alle - tovholdere: BM+CH)
Rigtig godt møde, stor tilslutning, god foredragsholder. Dog var AV udstyret ikke tilfredsstillende. BP havde skrevet om mødet på Facebook ”2860 Søborg”, og havde
fået 30 ”likes”. Man kunne ønske sig mere struktur på mødet, så tilhørerne var informeret
om, at der først var indlæg og derefter tid til spørgsmål.
- Møde i Rosenlunds Beboer- og Pårørenderåd 14. mar. (IM)
Referatet bliver sendt til Seniorrådet.
- Møde i NØ-Regionen 29. mar. (CEA+CH)
Referatet bliver sendt til Seniorrådet. Meget nyttigt med erfaringsudveksling.
15. Planlægning af møder
- Fællesmøde med Seniorudvalget 7. apr. Hovedtema: Værdighedspolitik (Alle)
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- Internt seminar på Højgård 11. apr. med indlæg af Susanne Palsig om seniorbofællesskaber.
- Repræsentantskabsmøde og konference på Nyborg Strand i Danske Ældreråd 2.-3. maj.
Her deltager CEA, IM og SF.
- Temamøde om seniorbofællesskaber (Alle - tovholder BM), dato er fastsat til 23. maj kl.
19
- Indlæg på Seniorrådsmøde af chefen for Borgerservice Mark Korshøj Jensen? Ikke prioriteret.
- Indlæg på Seniorrådsmøde af borgerrådgiver Preben Rohde, CEA indbyder til mødet 20.
juni
- Demensteater til efteråret (Alle) Der findes et rejsende teater i Viborg, som tredje mulighed.
16. Emner og tovholdere til kommende temamøder
Diskuteres på seminaret.
17. Opfølgning
- Indvandrerstatistik (CEA)
- Interview i Gladsaxe Bladet (CEA+IM)
- Henvendelse til Finansrådet om placering af hæveautomater (CEA)
- Telefonkontakt til foreningerne (CH+BP)
- Facebook (Alle)
18. Eventuelt
Spørgsmål til afd. for Velfærdsteknologi: Kan der ikke findes en anden betegnelse
for ”ble” til voksne mennesker.
På Rosenlund er det kutyme, at man må bruge lokalerne til begravelseskaffe. Seniorrådet
mener, at det var en god ide, da andre beboere derved kan få lov til at tage ordentligt afsked
med en afdød.
KALENDER (kun til orientering)
- Redaktionsmøde 60+ 21. apr. (BM+CH+BP)
- Fællesmøde med Beboer- og Pårørenderådene 25. apr. (IM)
- Seniorrådsmøde 17. maj med indlæg af Anne Skjoldan om Velfærdsteknologi (Alle)
- Deadline for artikler til 60+ 19. maj (CEA)
- Temamøde om Seniorbofællesskaber 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)
- Besigtigelse af Hareskovbo (CEA+IM+CH+SF+TO)
- Reserveret temamøde 20. jun. (Alle)
- Seniorrådsmøde 22. aug. (Alle)
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- Redaktionsmøde 60+ 25. aug. (Alle)
- Gladsaxedagen 27. aug. (Alle)
- Reserveret Borgmesterens time (ekstraord. seniorrådsmøde) 29. aug. (alle)
- Fællesmøde med Beboer- og Pårørenderådene 5. sep. (CEA+IM)
- 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)
- 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+BP
Trafik: SF+BP
Yngre 60+'ere og seniorboliger: BP+CH+BM
TEMAMØDER 2016 (Foreløbig plan):
- Seniorbofællesskaber 2. kvt.
- Workshop for seniorforeninger 2. kvt.?
- Livet i den tredje alder 3. kvt.
- Døden 4. kvt.
- Demensteater i efteråret
EMNEIDÉER TIL TEMAMØDER:
- Kommunens sundhedspolitik med fokus på 60+ evt. med Trine Græse
- Hjemmehjælpen
- Ensomhed
- Vi bliver ikke yngre - Henning Kirk / Lone Kühlmann
- Demens og dens konsekvenser
- Dialogmøde med 60+'ere i kommunen
- Fremtiden for Senior-Gladsaxe (oplæg fra CH+BP+BM om de unge 60+ere)

Med venlig hilsen
På vegne af Seniorrådet
Carl-Erik Andersen (Formand)
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