Seniorrådet i Gladsaxe
v/ formand Inge Maria Mandrup
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
Formanden træffes på telefon 61 40 30 16
Seniorrådets e-mail: seniorraadet@gladsaxe.dk

03.10.2019
Seniorrådet i Gladsaxe
MEDLEMMER:
Inge Mandrup, formand (IM)
Bjarne Mogensen (BM) Afbud
Carl-Erik Andersen (CEA)
Hanne Hvidtfeldt Jakobsen (HJ)
Otto Jarl (OJ)
Tommy Olsen (TO)
Anny Vestergaard (AV)

Referat af Seniorrådets møde 30. september 2019. Mødet blev afholdt på
Seniorcenter Møllegården, Bagsværd Møllevej 9, 2800 Lyngby
Kl. 15.30-16.45 leder på Seniorcenter Møllegården Jessie Lykke viste rundt og orienterede om
centeret.
Kl. 16.45-17.30 leder af Akutteamet Margret Ina Bjarnadottir orienterede om Akutteamets arbejde.
Akutteamet startede i april 2018. Lyngby-Taarbæk Kommune skulle oprindeligt have været med i
samarbejdet, men de sprang fra. Akutteamet består nu af Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner.
Der er 15 erfarne sygeplejersker med et sammenlagt bredt erfaringsgrundlag. Margret er stolt af deres
engagement og deres arbejde. Fra 2018 og til nu har der været over 3.000 henvisninger til Akutteamet.
De har et godt samarbejde med de praktiserende læger, 1813 og Gentofte-Herlev Hospital. De bliver
ringet op med en fortælling fx, at lægen mistænker en urinvejsinfektion, de tager ud og måler blodtryk,
temperatur mv. Efter aftale med lægen kan de tage blodprøver og evt. sætte en behandling i gang. De
medbringer behandling mod urinvejsinfektioner, Panodil og smertestillende gel, hvis der skal lægges
kateder.
Akutteamet har åbent hele døgnet, hele året rundt. Der er 3 vagtlag med flest henvendelser i
dagtimerne. I nattetimerne er der kun en enkelt sygeplejerske på arbejde, der er primært tale om
henvendelser fra 1813 om natten.
1 henvisning kan udløse mere end 1 besøg. De har været på besøg hos borgere 6.200 gange. Det er
typisk borgere, der bliver udskrevet fra Herlev-Gentofte Hospital til behandling i eget hjem, og
borgere, der ikke selv ønsker at forblive indlagt. Borgerne er meget glade for den sidste løsning.
Akutteamet kan altid ringe til hospitalet, der har ansvaret for borgerne.
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Sygeplejerskerne ringer ind til basen efter endt opgave, så de eventuelt kan blive dirigeret videre til
den næste borger. Responstiden er 2 timer, så der er ikke tale om ambulancekørsel. De hyppigste
årsager til henvendelser er vurdering af borgernes tilstand, infektioner, kateder mv. PLO er meget
begejstrede for dette. Der er også bekymrede borgere med psykiske problemer, hvor de tager et
vurderingsbesøg. De har mobilt udstyr til blodprøver.
Har dette medført en reducering i indlæggelser? Margret svarede, at de samtaler med lægen om,
hvorvidt der havde været tale om en indlæggelse, hvis Akutteamet ikke var rykket ud, men der er ikke
en model for statistik på dette. De har heller ikke adgang til journalerne. De noterer i nexus, hvor de
også har henvisningen fra lægen eller hospitalet.
Akutteamet har kun hjemmel til at udføre deres arbejde overfor borgere, der bor i Rudersdal, Gladsaxe
eller Gentofte. Det kan give visse vanskeligheder ift. borgere på ferie.
Hvordan skal Akutteamet evalueres? Der er udarbejdet en midtvejsevaluering pba.
projektbeskrivelsen. Rapporten er ved at blive færdigskrevet. Der er en skabelon for, hvad der skal
kigges på.
Margret kører rent med fastansat personale, der er ingen vikarer da personalet dækker hinanden i
ferier og ved sygdom mv.
IM takkede Margret for at fortælle om Akutteamet.
1.Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt. AV blev valgt som ordstyrer i BM’s fravær. CEA bad om et punkt om
kommunens budgetforhandlinger. Dette blev behandlet under punkt 3.
2. Godkendelse af referat fra den 2. september 2019
Referatet blev godkendt.
3. Gennemgang af dagsorden til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til 2. oktober
IM havde afholdt møde med SRU-formanden. Der skal nedsættes en projektgruppe, der skal se på
ensomhedsproblematikken. Man tager udgangspunkt i et projekt, der allerede er foretaget på Amager.
Der er kommet puljer til ældreområdet, særligt til aftenvagter mv. og flere penge til demensområdet.
Klippekortsordningen fortsætter både på Seniorcentrene og i hjemmeplejen. klippekortet kan fx
bruges til hovedrengøring.
Weekendlukning: Det er besluttet, at der kun skal være én cafe åben om lørdagen og én om søndagen.
Udvalget skal bestemme, hvilke caféer, der skal have weekendåbent.
Tematurene bliver brugerbetalt, og fly til Senioridræt er ikke længere en mulighed.
Brandsikkerhed: SRU-formanden kigger på sagen angående, at beboerne selv skal betale for
forbedringerne. Hun samler også op på alarmsystemet på Rosenlund. De pårørende har fortalt, at
beboerne venter længe på hjælp, når de ringer på nødkaldet.
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SRU-formanden undersøger, om udvalget ønsker at mødes Seniorrådet én gang mere i år og vender
tilbage.
Seniorrådet sender ingen bemærkninger til SRU’s dagsorden.
4. Høringssvar/debatemner
Punktet blev udsat.
5. Fremtidige møder med Borgmester eller udvalg
-dato og emner til evt. møde med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i efteråret
Punktet blev udsat.
6. Seniorrådets seminar 21. oktober
Afbud fra CEA til seminaret.
Spørgsmål til Social- og Sundhedsdirektør Ulrich Schmidt-Hansen som deltager kl. 14-15: Seniorrådet vil
bede Ulrich om at orientere om sin stilling, hans opgaver og tanker om fremtiden.
Spørgsmål til Tina Lundholm Petersen, Teamleder i Regnskabsteamet jf. mail af 23.09.2019: Seniorrådet
ønsker indsigt i budgettet, fx en pixiudgave af budgettet. ”Nye driftsaktiviteter” og ”nye og ændrede
anlægsudgifter”. Sker der en omfordeling? ”Finansforskydninger” hvad er det, en begrebsafklaring.
AV sender yderligere eksempler til GU, som sendes til Tina.
Tina skal spørges, om hun deltager i frokosten. TO kontakter hende.

7. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Punktet blev udsat.
8. Rådets økonomi v/BM + CEA (eftersendes)
Punktet blev udsat.
9. Forslag og prioritering af Gæster til seniorrådsmøderne i 2019:
- besøg på hjælpemiddelcentralen dato? En anden dag end rådsmøderne?
- besøg af vågekonelederen – Helene Nejst. IM spørger, om hun kan komme 28.10.2019.
10. Referater fra diverse udvalg
Borgerservice:
Bruger- og pårørenderåd:
-Møde i det fælles Bruger pårørende råd i Gladsaxe den 9.9.2019 (v. TO og IM) Punktet blev udsat.
Danske Ældreråd:
-Møde den 16.9.2019 for Formænd og næstformænd i Allerød (IM) Punktet blev udsat.
NØ-regionen:
-Møde d 5. september (IM) Punktet blev udsat.
NV-regionen:
-Næste møde i Vest regionen er i Høje Taastrup (datoen kendes ikke endnu).
Omsorgstandplejen:
Regionsældrerådet:
-Datoer (19/9,14/11) (TO og IM) Slides fra mødet blev delt ud til Seniorrådet.
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Temamøder:
-Evaluering af Temamøde:
-17. september 2019 (TO) Kildegården kl. 14 Emne: Livstestamente og fremtidsfuldmagt, v/
Therkildsen – advokater
Planlagte Kommende temamøder
2. december 2019 (TO) Kildegården kl. 14 Emne: Kunsten at blive 100 år v/Henning Kirk
Foråret 2020(HJ) Kildegården kl. 14
Emne: Fremtidsfuldmagt, behandlingstestamente mm. v/Faglige seniorer
Ældresagen
Orientering om mødet med Formand og næstformand den 30.9.2019(BM og IM)
Punktet blev udsat.

11. Tilmelding til diverse møder
- Temadag i Danske Ældreråd 2.10 i Køge (HJ og IM)
Fyraftensmøde den 18.9 kl. 14-16 emne Seniordating De frivilliges hus Taxvej 15 (Otto deltager)
-Invitation til Vestegnstræf fra formand Steen Gormsen Hansen den 22.10.kl. 9.30 på Rådhuset
Bygaden 2. ”630 Taastrup – Temamøde om Boligdrømme- deltager?
Temamøde i Glostrup inviteret af seniorrådet i Glostrup ved Erik Busch 8. oktober kl- 16-18 Glostrup
Fritidscenter - Gratis
Temadag Om værdighed i ældreplejen” Sundhedsstyrelsen” – gratis (sst.dk)
Ernæring og værdighed (Hillerød og Holstebro) (afholdes 29.10.2019)
Livskvalitet Roskilde og Aarhus (afholdes 12.11.2019)
Selvbestemmelse Holstebro (afholdes 3.12.2019)
Kontakt Nina Wægter tlf. 935d1874, niwg@sst.sk
Seniorrådet kan selv vælge at tilmelde sig til dette arrangement.
12. Eventuelt
Mødedatoer til næste år. Punktet skal behandles formelt på næste møde. Seniorrådet besluttede at
holde deres møde i dagtimerne kl. 9-12 i 2020. GU booker.

Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for seniorrådet
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Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2019:
28/10, 25/11(inkl. julefrokost)
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2019:
2/10, 30/10, 27/11
Seminar:
For seniorrådsmedlemmer 21. oktober 2019.
Diverse møder:
-Temamøde 02. december på Kildegården (Henning Kirk) (TO)- er bestilt
Mærkesager for Seniorrådet:
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA)
• Opfølgning på bloktilskud, ”ældremilliarden,” fordeling på budgetterne. Hvordan udmøntes
omprioriteringsbidraget i Gladsaxe?
Trafik/teknik (CEA)
• Opfølgning på Flextur ordningen til Telefonfabrikken
• Fremkommelighed på veje og fortove
Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
• Utilsigtede hændelser
• Kvalitetsstandarder
• Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
• Kontakt til Seniorklubber/foreninger
• Tilsynsrapporter fra hjemmeplejen
Mad (TO, HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentre (AV, HJ, IM)
• Opfølgning med Omsorgstandplejen
Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
• PR via lokale medier?
Referencegruppe Sundhedshus (OJ, TO)
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Seniorcentre (HJ, IM, AV)
• Høringssvar tilsynsrapporter, kvalitetsstandarder, indsatskatalog)
(fordeling udsendt efter mødet den 2. september)
• Kontakt til bruger-pårørenderåd (IM, TO)
• Kontakt til seniorklubber/foreninger
• Normering på seniorcentre
• Syn og hørelse
• Utilsigtede hændelser
• Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
Nord øst regionsmøder (Regionen øst) (AV, IM)
Vest regionsmøder (Region Vest) (AV HJ, IM)
Regionsældrerådet (TO, IM)
Generelle områder (alle)
• Henvendelse fra borgere
• Værdighedspolitikken ift. ensomhed
Emner til Temamøder:
Forslag til kommende emner:
• At være ældre om 20 år – ved ekstern oplægsholder
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