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13. februar 2017

Til Seniorrådets medlemmer
Referat af møde i Seniorrådet mandag 6. februar 2017 kl. 15.30-18.30 i lokale 3607 (Bagsværdværelset).
Dagsorden
Ad 1. Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 2. jan.
Referatet blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af dagsordenen
Der var følgende tilføjelser til dagsordenen:
- Borgerhenvendelser om træningsfaciliteterne på Gyngemosegård
- Tyveri på Rosenlund
- Varmtvandssvømning i forbindelse med ombygning af svømmehallen samt
- Indholdet af marts nummeret af 60+
Ad 3. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Møllegårdens Beboer- og pårørenderåd har besluttet, at de gerne vil have en observatør fra Seniorrådet med til deres møder. TO får denne opgave.
Formanden har talt med formanden for Ældresagen i Gladsaxe, der har oplyst, at man planlægger
at afholde et borgermøde med politikerne i slutningen af året (før kommunalvalget i november).
Seniorrådet ønsker at være med blandt publikum for at kunne stille spørgsmål til politikerne.
Ad 4. Rådets økonomi (vedhæftet)
Det er en fejl, at kontingentet til Dansk Ældreråd for 2017 er betalt i 2016 i stedet for 2017. Derfor
skal der ikke betales kontingent i 2017. Det betyder, at der er et mindre underskud på budgettet
for 2016, som overføres til 2017.
Ad 5. Formødet med Trine Græse
Aftalt møde med Seniorudvalget 9. marts 2017 klokken 16.30 med efterfølgende spisning. Trine
Græse har læst Seniorrådets strategioplæg om indretning af fremtidens plejehjem. Hun er enig i, at
det er en god idé at arbejde i grupper på mødet. Mødet vil blive indledt af Herle Klifoth og Anette
Westphal, og derefter vil der være gruppearbejde.
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I maj 2017 kommer der bl.a. en sag i Seniorudvalget om det fremtidige behov for pladser på seniorcentrene.
BM melder afbud til mødet. BP og SF melder afbud til middagen.
Folketinget har afsat midler til, at kommunerne kan få tilskud til at etablere decentrale køkkener.
Da Gladsaxe allerede har decentrale køkkener, bør det imidlertid undersøges, om puljen kan bruges til renovering af eksisterende køkkener.
Ad 6. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 9. feb.
Der er stort set kun orienteringssager på dagsordenen.
Der er startet 3 nye projekter inden for velfærdsteknologi bl.a. Sensorplaster og tryghedssensorer.
Man skal være meget opmærksom på, når borgerne bliver overvåget, og om det er i strid med persondataloven. CEA vil henvende sig til Velfærdsteknologi og bede om yderligere oplysninger om
projekterne.
Formanden har udtrykt tilfredshed med, at Seniorrådets forslag om, at der bør være en visitatorfunktion i Sundhedshuset i forbindelse med præsentationen af velfærdsteknologi, indgår i det videre rapportarbejde.
Det fremgår af Tilsynspolitik 2017 punkt 3.2 om Brugertilfredshedsundersøgelser, at brugertilfredshedsundersøgelsen af de leverede ydelser i hjemmeplejen skal sendes i høring i Seniorrådet inden
politisk behandling. Dette er ikke sket. Seniorrådet ønsker endvidere to-årige brugerundersøgelser.
Sammenligningen på landsbasis viser, at tilfredsheden med Hjemmeplejen i Gladsaxe ligger forholdsvist lavt. Seniorrådet mener, at ambitionsniveauet er for lavt, når kommunens egne krav er
tæt på at være opfyldt. Tilfredsheden er faldet svagt på alle parametre, der omhandler personlig
pleje, tilfredshed med maden og antallet af hjælpere. Tilfredsheden med personalets venlighed er
steget. Seniorrådet ønsker, at målsætningen kommer til at ligge på niveau med landsgennemsnittet.
En del borgere holder sig hjemme og venter på hjælp, der kommer mellem 8 og 16. Det er muligt at
aftale et kortere tidsrum.
Da de to eksterne madleverandører er slået sammen, så bør der findes en yderligere leverandør.
Samling af træningstilbud på træningscenter Gladsaxe, Kildegården. Seniorrådet har fået en henvendelse fra borgere, der benytter træningsudstyret, om at det er blevet fjernet, fordi det er besluttet at centralisere genoptræningen. Træningsudstyret er nu bragt tilbage til Gyngemosegård.
Seniorrådet afventer rapport om centraliseringen.
Der sendes brev til Seniorudvalget om tilfredshedsundersøgelserne og centraliseringen.
Ad 7. Høring om kvalitetsstandarder (frist 17. feb.)
Formanden takkede for bidragene fra Seniorrådsmedlemmerne. Bidragene sendes til GU, der sætter dem i skemaet.
Ad 8. Høring om tilsynsrapporter (frist 8. feb.)
Formanden takkede for bidragene. Seniorrådet vil gerne have 5 karakterer fremover. Der var tilkendegivelser om, at det var meget let at bruge skemaet, som dog ikke kan udfyldes med vore
IPads, men kræver PC.
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I høringssvaret vil Seniorrådet tilkendegive, at de kommunale tilsynsrapporter generelt er meget
positive, men at det er uheldigt, at de er for rosenrøde i forhold til rapporterne fra Tilsynet med Patientsikkerhed, hvor der specielt er diskrepans for Rosenlund.
Ad 9. Indkaldelse af budgetønsker til Budget 2018-21 (frist 14. mar.)
Seniorrådet har møde med Borgmesteren 6. marts 2017, hvor budgetønskerne vil indgå i diskussionen.
Seniorrådet besluttede at prioritere
- Syn og hørelse
- Transport til Telefonfabrikken og
- Underholdningspakken (værksteder m.v. tilføjes)
som budgetønsker.
Ad. 9. Prøvespisninger, herunder kontakt til Din Private Kok
De to eksterne madleverandører er slået sammen. TO vil oprette en fast aftale om at få leveret
mad én gang om ugen eller hver 14 dag for at følge med i madens kvalitet.
Ad. 10. Stof til Gladsaxe Bladet
Gladsaxe Bladet skal inviteres til temamødet om Se og Hør.
Ad 11. Stof til 60+
Artiklerne til marts nummeret af 60+ er på plads og er godkendt af Seniorrådet. Det skal sikres, at
Seniorrådet er med inde over forkortelser af artiklerne osv. Seniorrådet ønsker at se det endelige
layout. Der er stor forskel på Jespers Nicolaisens oplæg, og den plads, som Seniorrådet havde regnet med. Redaktionsgruppen vil bede om et møde med redaktørerne, så der kan tales om indholdet ud fra en journalistisk synsvinkel. BM tager kontakt.
Indholdet er godkendt af Seniorrådet med de ændringer, der er meldt ind. Næste gang skal det
være afstemt, hvornår Seniorrådet ser artiklerne, inden aflevering til 60+.
Borgerhenvendelser
En pårørende har henvendt sig om tyveri af en jakke på Rosenlund. Tyveri skal anmeldes til politiet,
og Forvaltningen kan ikke agere detektiver, men nogle gange kan et Seniorcenter måske se nogle
mønstre i tyverierne, der gør, at de kan gribe ind. På Seniorcentrene sker det, at beboernes ting bliver væk og tøj forsvinder i vask. Kommunen kan ikke erstatte jakken, fordi både beboernes indboforsikring og kommunens forsikring kun træder i kraft, når der er synlige tegn på indbrud. Beboerne
låser typisk ikke dørene, når de går i fællesrummene. Derfor er det nærmest umuligt at få erstattet
ting, der forsvinder. Seniorcentrene opfordrer beboerne til ikke at tage værdifulde ting med, når de
flytter ind. En løsning med en nøglebrik og automatisk låsning af døren, når beboerne går ud, bør
indføres på Seniorcentrene.
En borger har henvendt sig til Seniorrådet, fordi der var blevet flyttet træningscykler fra fitnessrummet på Gyngemosegård. Efter at Seniorrådet har rettet henvendelse til forvaltningen, er cyklerne
stillet tilbage.
Der er usikkerhed om, hvordan det skal gå med vandgymnastikken, mens Gladsaxe Svømmehal skal
renoveres. BM skriver til formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Katrine Skov om dette.
Ad 12. Referater og evaluering af møder.
- Redaktionsmøde 60+ 5. jan. (CH+BP+BM) Se ovenfor.
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- Møde med overtandlæge Liselotte Harild og projektleder Kamilla Skovholm Aybar om implementering af undervisningsprogrammet for mund- og tandhygiejne 3. feb. (CEA+CH+IM) Kamilla går på
barsel, og Huda Masri fra omsorgstandplejen vikarierer for hende. De skal i gang med at screene
beboerne for anden gang, og de er sikre på, at hygiejneniveauet er forbedret. Næste møde er 26.
juni 2017.
Ad 13. Planlægning af møder
- Status på kontakt til grupper med ikke-etniske danskere (GU)
GU orienterede om et møde med pakistanere i Høje Gladsaxe, der viste interesse for at holde et
møde med Seniorrådet. Abbas Razvi fra Forebyggelsescentret har formidlet kontakten, han fungerer som tolk og holder fast i gruppen med henblik på at holde et møde i foråret.
- Møde i NØ-Regionen 7. feb. (CEA+TO) Referat sendes.
- Temadag i Danske Ældreråd om tilsyn 27. feb. (Tilmelding senest 15. feb.)
IM, CH, CEA, SF deltager. GU tilmelder.
- Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd 27. feb.
CEA og IM deltager.
- Møde med borgmesteren 6. mar. (Alle)
Følgende emner blev foreslået debatteret:
- De tre budgetønsker (se ovenfor)
- Derudover vil Seniorrådet tage op med Borgmesteren, at det nærmest er umuligt at placere dagligvarebutikker uden for hovedgaderne. Dette er dårligt for de ældre, der ikke kan
bevæge sig langt. Man bør ikke kun lytte til dem, der råber højest.
- Lukning af svømmehallen
- Fitnessmuligheder efter centralisering af genoptræningen
- Seniorrådet ønsker, at 60+ udkommer 4 gange om året i stedet for 3
CEA skriver til borgmesteren.
- Møde med Trafik- og Teknikudvalget 6. mar. (Alle)
- Temamøde Se & Hør 29. mar. (Alle)
Tidspunktet 19-21 er ikke godt, fordi målgruppen er svære at få til aftenmøder. TO kontakter medlem af Handicaprådet Jan Agerholm om man kan nå at ændre tidspunktet til dagtimerne.
- Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd på Nyborg Strand 24. apr. og konfrence i Danske Ældreråd på Nyborg Strand 25. apr. (Tilmelding senest 13. mar.)
CEA, IM og SF deltager. Der skal vælges mellem to seminarer. Ghita skriver ud og tilmelder.
- Arrangement om Velfærdsteknologi 5. maj 2017. Afbud fra BM. (Deltagelse af to rådsmedlemmer
i ét eller to planlægningsmøder: TO og CH deltager. GU kontakter Enhed for Velfærdsteknologi.
- Temamøder 2017 (Alle)
Tilbud om foredrag af Peter Møller med titlen: Fra kræftsyg til ekstremidræt (evt. sep.) Udsat.
Ad 14. Opfølgning
- Forslag sendt til Trine Græse med forslag til diskussionsemner på det årlige møde med Seniorudvalget. Er nu aftalt.
Ad 15. Eventuelt
KALENDER (kun til orientering)
- Regionsældrerådsmøde 15. feb. (CEA+TO)
- Temadag i Danske Ældreråd om Tilsyn 27. feb. (IM+CH+SF+CEA)
- Valg til Danske Ældreråds bestyrelse 27. feb. (IM+CEA)
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- Seniorrådsmøde 6. mar. (Alle)
- Møde med borgmesteren 6. mar. (Alle)
- Møde med Trafik- og Teknikudvalget (Alle)
- Møde med Seniorudvalget 9. mar. (Alle minus BM)
- Temamøde Se & Hør 29. mar. (Alle)
- Seniorrådsmøde 3. apr. (Alle)
- Valgorienteringsmøde 18. apr. (Alle)
- Redaktionsmøde 60+ 20. apr. (CH+BP+BM)
- Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 24. apr. (CEA+IM+SF)
- Konference i Danske Ældreråd 25. apr. (CEA+IM+SF)
- Valgorienteringsmøde 26. apr. (Alle)
- Internt seminar på Højgård 27. apr. (Alle)
- Seniorrådsmøde 2. maj (Alle)
- Arrangement om Velfærdsteknologi 5. maj (Alle minus BM)
- Deadline 60+ 16. maj. (CH+BP+BM)
- Møde i NØ-Gruppen 17. maj (CEA+IM)
- Seniorrådsmøde 6. jun. (Alle)
- Redaktionsmøde 60+ 22. jun. (CH+BP+BM)
- Møde med Tandplejen 26. jun. (CEA+IM+CH)
- Seniorrådsmøde 14. aug. (Alle)
- Deadline 60+ 15. aug. (CH+BP+BM)
- Gladsaxedagen 26. aug. (Alle)
- Seniorrådsmøde 11. sep. (Alle)
- Møde i NØ-Gruppen 13. sep. (CEA+IM)
- Valgpræsentationsmøde 19. sep. (Alle)
- Valgpræsentationsmøde 25. sep. (Alle)
- Seniorrådsmøde 9. okt. (Alle)
- Valgbestyrelsesmøde 27. okt. (Alle)
- Seniorrådsmøde 13. nov. (Alle)
- Seminar på Højgård for det nye Seniorråd 30. nov.
- Konstituerende møde for det nye Seniorråd 5. dec.
- Møde i NØ-Gruppen 7. dec. (CEA+IM)
- Seniorrådsmøde 11. dec. (Alle)
- Redaktionsmøde 60+ 14. dec. (CH+BP+BM)
- Deadline 60+ 12. jan. (CH+BP+BM)

ARBEJDSGRUPPER:
Borgerservice: CEA+IM
Budget: CEA+BM
Foreninger: CH+BP
Gladsaxedagen: IM+TO
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
Valg 2017: CEA+IM+TO
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TEMAMØDER 2017 (Foreløbig plan):
”Se og Hør” 29. mar.
Trafik og tilgængelighed maj
Betalt oplægsholder fx. ”Vi bliver ikke yngre” sep.
Visitation og forebyggende hjemmebesøg okt.
EMNEIDÉER TIL TEMAMØDER:
- Workshop for seniorforeninger
- Livet i den tredje alder
- Døden
- Kommunens sundhedspolitik med fokus på 60+ evt. med Trine Græse
- Hjemmehjælpen
- Ensomhed
- Demens og dens konsekvenser
- Dialogmøde med 60+'ere i kommunen
- Fremtiden for Senior-Gladsaxe (oplæg fra CH+BP+BM om de unge 60+ere)

Referent: Ghita Uldbæk (GU)
Dirigent: Sussi Frølich (SF)

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet
Formand Carl-Erik Andersen
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