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07. juni 2021

Referat af Seniorrådets møde 31. maj
Gæst: Herle Klifoth 11.30-12.00. Orienterer om minimumsnormeringer og budgetopfølgning for 1.
kvartal 2021 på SRU’s område.

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.
2. Godkendelse af referat af Seniorrådets møde 3. maj 2021
Godkendt. Angående punkt 5: HJ kontaktede Herle ang. kommunikation af, at caféerne igen var
åbne. Dette er blevet annonceret i Gladsaxebladet. Ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg kontakter
ældreforeningerne, når der er nyheder på ældreområdet.
3. Seniorrådets økonomi v. BM og CEA.
Ingen bemærkninger.
4. Gennemgang af Sundheds og Rehabiliterings udvalget dagsorden til mødet 2. juni 2021
IM og AV holdt formøde med Dorthe. Bjarnes bemærkninger om Beboer- og Pårørenderådene blev
vel modtaget.
Budgetopfølgning: Seniorrådets ønsker om klippekort og hovedrengøring. Dorthe pointerede, at
det er fornuftigt at gentage ønsker, man kan altid prøve igen, for politikerne skal overbevises før
det evt. går igennem.
CEA sagde, at der er tradition for i Gladsaxe, at der indgås brede budgetforlig. Måske kunne man
overtale et oppositionsparti til at stille betingelse om, at de vil have indført hovedrengøring for at
indgå i forliget. Seniorrådets besluttede at sende et oplæg til byrådet. IM kommer med et oplæg,
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som GU sender. Mikrobølgeovne tages ud, da Ankenævnet har besluttet, at det er et almindeligt
forbrugsgode og en beløbsgrænse på 500 kr.
OJ sagde, at Seniorrådet skal styrke det udenomsparlamentariske. Der er flere i Seniorrådet, som
har nogen i Byrådet, de taler med.
Der skal være nogle ændringer inden for budgetrammen, for at få økonomien til at hænge
sammen. Der fx er forslag om, at der skal være egenbetaling på Comprilanbind fremover. Der er
også forslag om en effektivisering på sundhedsområdet med ændring af ledelsesområdet.
Personcentreret omsorg skal være drift fremfor anlæg og kører indtil 2024.
Antallet af forskellige hjælpere: Man forsøger at inddele i mindre teams, så der kommer flere
kendte ansigter i borgernes hjem. Dem, der får meget hjælp, får flere primære hjælpere. Der
kigges kontinuerligt på, om antallet af hjælpere kan minimeres endnu mere.
Afprøvning af hypnoterapi til borgere med hjernerystelse, der er i arbejde eller under uddannelse:
Seniorrådet spurgte til de ældre, der får hjernerystelse. Der er måske en ordning til dem allerede.
IM følger op på dette.
Revidering af vedtægter for Beboer- og Pårørenderåd: IM og AV spurgte til muligheden for
observationspost for Seniorrådet. Flere kommuner har dette med i vedtægterne. De spurgte,
hvorfor dette ikke er føjet ind i vedtægterne. Dorthe var lydhør over for det, men hun har mødt
den holdning, at det er lokale forhold, og at de ikke ønsker, at en udenforstående skal sætte sit
præg. Seniorrådet foreslår en tilføjelse, at Beboer- og Pårørenderådet kan bede om en anden
observatør, hvis de føler, at der er indblanding. Dorthe går videre med dette. BM har skrevet en
tekst, som Dorthe tager udgangspunkt i på SRU mødet.
Personcentreret omsorg: Der skal bl.a. dykkes ned i sprogudfordringer blandt medarbejderne.
Brandsikkerhed: Brandsikkerheden er gennemgået, og der kommer en opgørelse inden
sommerferien. BM påpegede, at denne sag startede for to år siden.
Seniorrådet sender bemærkninger til SRU’s dagsorden ift. Beboer-og pårørenderåd og
budgetbidraget.
5. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
BM orienterede om høringssvar fra SKI. Der er lagt yderligere vægt på kvaliteten. Der er først en
kvalitetsbedømmelse, inden leverandørerne kan byde på opgaven.
6. Referat fra diverse udvalg
Borgerservice (IM)
Beboer- og pårørenderåd
Rosenlunds næste møde er 2. juni 2021 kl. 13.30 (IM), Fortsat diskussion om, at der også skal
være borgere med psykiatriske diagnoser. IM har talt med lederen Jeanette, der har fortalt, at
disse borgere er under observation i tre måneder, så man kan se, hvilke ressourcer, der skal
opkvalificeres i forhold til beboerens plejebehov. Charlotte Helsted fratræder som formand for
Beboer- og Pårørenderådet i år. Forslag til ny velkomstpjece, så det fremgår, at der også er borgere
med psykiatriske diagnoser på Rosenlund. BM har fået oplyst, at demente borgere fra Kellersvej
2

kan komme i en plejebolig, da personalet på Kellersvej ikke er uddannet inden for
demensområdet.
Møde på Møllegården den 23/9 og 9/12 (TO) Der var møde 25/5 og referatet bliver udsendt
efterfølgende. Der har været udbrud af Corona omkring jul, men de er kommet igennem, og de
klarer det flot.
Dagcenter og plejeboliger (AV, IM)
Danske Ældreråd.
Repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 i Odense kl. 11 til 16 (IM og TO er tilmeldt)
Følgegruppen Kildegården
Møde den 17. maj 2021 (IM). Den konstituerede Social- og Sundhedsdirektør og to
sygeplejersker deltog i mødet.
Handicaprådet
Møde den 19. maj 2021 (AV, IM) Ny formand for Handicaprådet er Torben Nielsen deltog.
Enighed om at fortsætte med kvartalsvise møder. Der er åbent hus på Blågårds Seminarium 12.
juni, hvor alle kan give deres bud på, hvad lokalerne kan bruges til.
Mad (HJ, TO)
Invitation fra Det Danske Madhus. TO foreslog, at det kunne blive til et temamøde. BM
sagde, det kunne være på Seniorrådets seminar 11. oktober. Dette skal på næste møde til
beslutning.
NØ-regionen
Opgaveudvalg for pleje og demensboliger og hjemmeplejen. (IM)
Møderække 7.6,16.6,11.8,26.8,23.9,26.10.2021
Omsorgstandplejen
Møde den 26. maj 2021. (HJ, AV, IM) Afsluttende møde for projektet. Det er meget positivt at
se de gode resultater. Der er nogle få timer til uddannelse og opfølgning i plejeboligerne. Der er på
nuværende afsat kr. 40.000 til omsorgstandplejen til at fortsætte. Det vil nok svare til ca 2 dage om
ugen til hele området. Seniorrådet vil nøje følge området fremover.
Projekt Ensomhed (AV) To hold ældre borgere i Mørkhøj, der nu er selvkørende ift. at planlægge
og gennemføre gåture.
Regionsældrerådsmøde. (IM, TO)
Møde den 15. juni 2021 Aflyst
Temamøder (er selvstændigt punkt på dagsordenen pct 6)
Trafik- og teknik.
Seniorrådet, invitation til møde med udvalget den 4. oktober 2021 kl. 19
OBS. Emner seniorrådet ønsker drøftet? BM udarbejder et oplæg og tager imod input.
Hvem ønsker at deltage? BM, IM, HJ, OJ, TO, CEA, AV.
60+bladet (HJ, BM, OJ)
Vest-regionen: AV og HJ tager muligheden for at afholde arrangement i Gladsaxe op igen.
Ældre Sagen (AV, IM) IM taler med formanden om muligheden for møder igen.
7. Forslag og prioritering af temamøder til efteråret
Emner, der måtte aflyses. Buslinjer/Trafik og Livstestamente
Der skal være kandidatmøder i efteråret, men det kunne afholdes i forbindelse med et emne fx
Fremkommelighed, buslinjer og trafik. Fremfor en præsentationsrunde, så kunne kandidaterne gå
rundt og tale med folk i en længere pause, hvor der kunne være mulighed for at stille spørgsmål til
kandidaterne.
TO undersøger mulighederne for lokaler i september måned.
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8. Seminar for Seniorrådsmedlemmer (reserveret lokale til den 11. oktober 2021)
Dette fastholdes. Det foregår på Højgård. Der skal også være et seminar for de nyvalgte kandidater
i slutningen af året. TO finder lokale til dette.
9. Opfølgning på seniorrådsvalget
GU gav en status på kandidatopstillingen mv. Seniorrådet drøftede hvorvidt de gamle seniorrødder
deltager i kandidatopstillingsmøder. Det må de selv bestemme, men de skal hjælpe med det
praktiske.
Der skal være et fællesmøde mellem de gamle og de nye Seniorrådsmedlemmer med overlevering
på Seniorrådets møde 29. november. Borgmesteren plejer at komme og sige farvel til de afgående
og goddag til de nye Seniorrådsmedlemmer. Der skal også være et konstitueringsmøde for det nye
Seniorråd. Bl.a med en startpakke med vedtægter, forretningsorden, diætregler osv. Det nye
seniorråd kan ikke deltage i det ordinære møde, så dette kan afkortes til fordel for denne del af
mødet, som afholdes 10.30-12.00. Borgmesteren inviteres til at komme i dette tidsrum. GU
inviterer.
10. Hvad ønsker seniorrådet til Presse og 60+ på nuværende?
Der er planlagt kandidatpræsentation i 60+ samt pjece med kandidatpræsentation og Facebook
igen i efteråret.
11. Minimumsnormeringer og budgetopfølgning for 1. kvartal på SRU’s område
Herle Klifoth deltog under punktet.
Seniorrådet spurgte, hvordan man bærer sig ad med at sikre sig, at der er det rette antal
medarbejdere til borgerne. Herle svarede, at budgettet danner udgangspunkt for dette. Enhederne
er gået fra BUM modellen til fast budget for plejeboliger, hvilket Seniorrådet tidligere har været
med til at godkende. Der foreligger et politisk fastsat beløb pr. plads. Der er fast budget, der
fremskrives hvert år. Inden for denne ramme skal den respektive leder overholde sit budget
inklusive penge til fast vagt til borgerne i kortere eller længere tid.
Demensboligerne (udadreagerende borgere mv.) har et større budget end de plejeboliger, der har
almindelige somatiske borgere. Vi arbejder med, at der skal være så få nattevagter som muligt, da
borgerne helst skal sove og dermed kan der være flere medarbejdere om dagen, hvilket også
støtter beboerne i at være aktive. Når der er lavt sygefravær, er der flere medarbejdere på
arbejde. Arbejdskraft koster noget forskelligt og budgettet bestemmer, hvor mange medarbejdere
man kan få ift. Uddannelsesniveauet og løn for den enkelte medarbejder.
Når enhederne er så store, har det ikke stor betydning over tid, om der pludselig er meget
plejekrævende borgere. Da de tidligere variable budgetter skulle overgå til faste budgetter, så vi
over en tre årig periode på ændringer i alle enheder, og det var meget stabilt.
Covid-19 i plejeboligerne: De beboere, der har haft åndedrætsproblemer har været på hospitalet,
men vi har selv givet ilt, hvor det var muligt i plejeboligerne, da det er bedre for borgerne ikke at
skulle indlægges. Der har ikke været de store senfølgeskader blandt beboerne, og Covid-19 har
ikke betydet meget budgetmæssigt.
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Får Rosenlund flere penge, hvis de får flere psykiatriske patienter? Herle sagde, at disse borgere
har været der hele tiden, og at de er blevet samlet på Rosenlund siden 2013. Udviklingen følges
hele tiden.
Plejeboligerne har mulighed for at spare op fra år til år, fx når de har behov for investeringer.
12. Eventuelt
CEA roste sygeplejeklinikken på Kildegården, han får en meget fin behandling, de gør det godt, og
de fortjener et klap på skulderen. Der er også stor tilfredshed med pensionistcaféen.

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

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for Seniorrådet

5

Kalender til orientering:
Seniorrådets mødedatoer 2021:
28.6, 30.8, 27.9, 1.11, 29.11, 29.11
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møder 2021:
2.6, 2.9, 30.9, 3.11, 1.12
Seminar:
Datoer til 2021 reserveret lokale til den 11. oktober 2021
Diverse møder
Orientering til nye pensionister?

Mærkesager for Seniorrådet (reminder)
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA
Trafik/teknik (BM)
•
•

Opfølgning på Flextur ordningen til Telefonfabrikken
Fremkommelighed på veje og fortove

Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
Mad (TO, HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentre (AV, HJ, IM)
Opfølgning med Omsorgstandplejen, projektet afsluttes ultima 2020 afsluttende møde den 26.maj 2021 kl.,
11 på Skovbrynets skole
Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
Referencegruppe Sundhedshuset (OJ, TO)
Seniorboliger (HJ, IM, AV)
•
•
•
•
•
•
•

Utilsigtede hændelser
Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
Normering på seniorcentre
Bruger-pårørenderåd (TO Møllegården, IM Rosenlund)
Kontakt til seniorklubber/foreninger
Kontakt til Fælles Bruger-pårørenderåd (TO, IM))
Syn og hørelse

Regionen øst (AV, IM)

6

Regionen vest (IM, HJ, AV)
Regionsældrerådet (TO, IM)
Generelle områder (alle)
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