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Referat af Seniorrådets møde 1. februar 2021
Gæst kl. 9 til 10.00
Chef for Sundhed og Rehabilitering Herle Klifoth og specialkonsulent Katrine Godtkjær Lauritzen deltog
på mødet angående Seniorrådets høringssvar på Nyt tilbud på tilsynskoncept på Plejecentrene fra BDO
”Varetagelse af tilsyn på plejecentre” Gladsaxe kommune af 18. december 2018 BDO.
Herle sagde, at Seniorrådet gennem de seneste år har været kritiske overfor tilsynsrapporterne og
ment, at kommentarerne har været for positive. Dette nye koncept sætter mere fokus på, hvad der
sker i mødet mellem medarbejder og borger. Det betyder dog, at medarbejderne føler sig overvåget,
og det er jo ikke rart. Det skal der arbejdes med ledelsesmæssigt.
Seniorrådet mener, at formål og metode er blevet mere specifikt i det nye tilsynskoncept.
Tilsynets formål: Seniorrådet spurgte, hvad forsvarligt fagligt arbejde er. Det er lovligt og opfylder
kravene i kvalitetsstandarderne samt kravene til hygiejne og personcentreret omsorg.
Seniorrådet mener, at observationsstudierne er fine.
Hvad ligger der i, at besøget planlægges og af hvem? Planlægningen betyder, at det skal planlægges,
hvilke borgere, der skal besøges, og der skal indhentes samtykke. Konkrete tidspunkter planlægges ift.
borgerens andre aktiviteter.
Vurdering og afrapportering: Seniorrådet er tilfreds med, at der er tale om læringsorienterede
tilbagemeldinger.
Opstarts- og opsamlingsmøde: Hvis der er et problem, så får Herle en opringning samme dag. Der skal
ikke ventes på, at rapporten kommer.
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Kompetencer: Seniorrådet er tilfreds med BDOs kompetencer ift. at udføre tilsynene.
Kathrine sørger for at ”plejecentre” ændres til ”plejeboliger”.
Herle opdaterer om COVID-19
Fremover vil der være tilbud om kviktests i plejeboligerne og i hjemmeplejen to gange om ugen. PCR
testen bliver screenet for deltavarianter. Det er vigtigt ift. screening. Når der er tale om deltavarianter
går man ind i de nye regler om 14 dages isolation. Det kan man ikke se på kviktesten. De dage, der ikke
PCR testes, skal der tilbydes kviktest. Der er ikke krav om, at medarbejderne lader sig teste.
Medarbejderne er glade for PCR testen, da den er mere retvisende.
Borgerne i plejeboligerne blev vaccineret i fredags, og de medarbejdere, der havde fået 1. stik blev
Også vaccineret. Der er flere bivirkninger ved 2. stik, den virker i kroppen og det er jo godt. Vi ved
endnu ikke, hvornår borgere, der får praktisk hjælp og personlige pleje bliver vaccineret. [Det foregår i
uge 6]. Der er en stor pukkel lige nu. Kommunen skal være behjælpelig med transport. Kommunen
håber på et pop-op center til vaccination, da det er en meget stor opgave med kun 4 borgere i hver bus
på grund af afstandskravene. Gladsaxeborgere vaccineres i Øksnehallen, Ballerup eller Gentofte.
Der er færre borgere i plejeboligerne, der har COVID-19 efter julens udbrud, men der er et udbrud på
Bakkegården. Kommunen skal foretage opsporing og give besked til pårørende.
Kommunen skal foretage opsporing på de nære kontakter, som Styrelsen ikke får kontakt med. Det
starter i morgen.
Seniorrådet spurgte til ældre borgere, der ikke får praktisk hjælp og pleje, og som skal i isolation. Herle
oplyste, at de kan blive tilknyttet kommunens indkøbsordning og -madordning.
Herle sagde, at når man er i isolation må man heller ikke lufte sin hund. Det er hundesnoren, der
spreder smitte.
Seniorrådet oplyste, at en del borgere er bange for, at de ikke når at få besked, når de skal vaccineres,
hvis de ikke har e-Boks. Herle svarede, at de får et helt almindeligt brev, og brevene kommer ud i god
tid, så selv en uges postomdeling er ikke et problem. Seniorrådet efterlyste en notits i gladsaxebladet
om dette.
Seniorrådet efterlyste en version af kvalitetsstandarderne med rettelsesmarkeringer. [GU har
efterfølgende sendt denne til Seniorrådet samt opsamlingsbilaget angående høringssvarene].
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 4. januar 2021
Referatet blev godkendt.
3. Seniorrådets økonomi v. BM og CEA. bilag vedlagt
Seniorrådet har fået bevilliget 53.007 kr. i 2021 budgettet. Inklusive overførsel på 37.306 kr. bliver
det i alt 90.313 kr.
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Seniorrådet vil anvende en del af midlerne på at promovere valget og kandidaterne, nu
Seniorrådet ikke kan holde fysiske møder. Der er råd til større annoncer fx halvsides annoncer i
Gladsaxebladet. Der kan fx også produceres flyers. Dette skal på dagsordenen på næste møde.
4. Gennemgang af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til mødet 3. februar 2021
IM og AV har haft formøde med SRU formanden om dagsordenen.
Brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen:
Seniorrådet er tilfredse med, at brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen fremover bliver
gennemført hvert år frem for hvert 4 år. Vest bliver evalueret dårligst, og der skal fokuseres på
erfaringsudveksling. Der skal arbejdes mere med hverdagsrehabilitering og personcentreret
omsorg. Der skal også være en afklaringssamtale ift. hverdagsrehabilitering med fokus på, hvad
borgerne ønsker at kunne få hjælp til at kunne klare af opgaver selv.
Jf. referat af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møde af 3. februar 2021 ser vi frem til den nye
nationale Brugertilfredshedsundersøgelse x 1 årligt, også til borgere der modtager hjemmehjælp.
Uddannelsesstillinger vil fortsætte, fordi der er fokus på rekruttering, og det er en fordel at
eleverne bliver kvalificeret på forhånd, så de ved, hvad de går ind til.
Medicinhåndtering i hjemmeplejen:
Seniorrådet mener, at det er godt, at udvalget har fokus på medicinhåndtering.
Opgaveudvalget:
Det vil være relevant, at Seniorrådet er repræsenteret i gruppen, og SRU formanden var lydhør
overfor dette på formødet .
Børnevenlig by:
Seniorrådet bakker op om børnevenlig by.
Tilsyn på Hareskovbo:
Seniorrådet mener, at det er rystende, at nogle medarbejdere ikke har taget personcentreret
omsorg til sig.
Der var været en klage over Kildegården, som også er tilgået udvalget. Seniorrådet vil tage den op
på det næste følgegruppemøde.
Seniorrådet sender ikke bemærkninger til SRU’s dagsorden.
5. Høring af ”Grøn Omstilling”
Seniorrådet godkendte høringssvaret til strategi for grøn omstilling 2021-2030 med følgende
rettelser:
Affaldssortering står to gange. Dette skal rettes til.
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Grøn energi: Kommunen kan give vejledning i relation til ansøgning til fx udskiftning af gasfyr til
varmepumpe. Dette bør præciseres.
Vanvidskørsel: Søborg Hovedgade vil på sigt blive gjort mere snørklet.
Gruppen tilretter og sender det endelige høringssvar til GU.
6. Indkaldelse af Budgetønsker
Det er svært at finde på ønsker, der vinder genklang hos politikerne, det er kun
omsorgstandplejen, der har været en succes.
Åbning i alle plejeboligers caféer. Der er ikke interesse for caféerne alle steder. Der bør være åbnet
spredt rundt om i caféerne i kommunen i weekenderne.
Principielt er Seniorrådet imod, at borgere, der får leveret kold mad, selv skal sørge for en
mikrobølgeovn og også for en robotstøvsuger. Det er ikke et almindeligt forbrugsgode.
Seniorrådet vil gerne fremføre hovedrengøring igen.
IM udfylder skemaet. Seniorrådet ønsker et møde med Borgmesteren om budgetønskerne i
foråret. GU kontakter Byrådssekretariatet.
7. Forslag og prioritering af gæster til kommende seniorrådsmøder
Charlotte Rugh, demenskoordinator på Bakkegården Oplæg om demens.
Kontaktes til mødet i april
Leder i Værebro Park (Social balance)
Oplæg om forråelse ved Dorthe Birkemose.
Gæsterne prioriteres i nævnte rækkefølge og IM vurderer, hvornår det er relevant at invitere.
8. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
IM var ekstraordinært møde i bruger- og pårørenderådet på Rosenlund angående ældre med
psykiatriske diagnoser. Dette er en beslutning, Byrådet har truffet i 2013. Man forsøger at sørge
for, at det ikke er til gene for de andre beboere. Det blev taget til efterretning i bruger- og
pårørenderådet.
IM sender Byrådets beslutning til Seniorrådet til orientering.
9. Referat fra diverse udvalg
Borgerservice
Bruger- og pårørenderåd -mødet 11, februar på Møllegården er aflyst.
Dagcenter og plejeboliger
Følgegruppen Kildegården næste møder er 22. februar. IM og Ældre Sagen har lavet en liste over
omsorgssvigt, som de er blevet orienteret om gennem tiden. Denne skal de tale om på mødet.
Handicaprådet
NØ-regionen
Omsorgstandplejen
Temamøder:
Trafik- og teknik
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60+
Vest-regionen
Ældre Sagen
10. Opfølgning på Seniorrådsvalget
Se Forslag fra HJ, BJ, OJ til 60+ ”Forslag udsendt til Seniorrådet 14. januar 2021”
Se tidsplan, der er revideret på baggrund af publiceringen af 60+
Annoncering af datoer på hovedbiblioteket. Det skal fremgå, at det er med usikkerhed, og at
eventuelle ændringer vil blive annonceret i lokalbladet ugen før.
Seniorrådsmedlemmerne kan få taget nye billeder hos Gustav, hvis de ønsker det.
Bjarne finpudser artiklen om Seniorrådets opgaver.
IM har udarbejdet en liste over Seniorrådets opgaver, som hun rundsender til inspiration i
redaktionsgruppen.
IM udarbejder bagsiden og sender til redaktionsgruppen.
10. Hvad ønsker seniorrådet til Presse og 60+ på nuværende tidspunkt?
Der skal satses på Gladsaxe Radio. HJ og AV går videre med dette.
Bjarne udarbejder tekst til annonce i lokalbladet og tekst til rubrik til gladsaxebladet om at finde
kandidater.
IM tager bagsiden til 60+
11. Eventuelt
TO spurgte til lokaler til Seminarer. Seniorrådet venter med at beslutte om seminaret i marts afholdes,
indtil det er offentliggjort, om restriktionerne forlænges efter 28. februar 2021.

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

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for Seniorrådet
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Kalender til orientering:
Seniorrådets mødedatoer 2021:
1.3, 6.4, 3.5, 31.5, 28.6, 30.8, 27.9, 1.11, 29.11, 29.11
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møder 2021:
3.3, 7.4, 5.5, 2.6, 2.9, 30.9, 3.11, 1.12

Seminarer 2021:
Tirsdag d. 9. marts kl. 9-15
Mandag d. 11. oktober kl. 9-15
Diverse møder:
Orientering til nye pensionister?
Mærkesager for Seniorråde?
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA)
NB mail fra Finn Kamper Jørgensen med Orientering om udmøntning af midler til ældreområdet.
Mail af 08,01.2021
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

Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
Referencegruppe Sundhedshuset (OJ, TO)
Seniorboliger (HJ, IM, AV)
•
•
•
•
•

Utilsigtede hændelser
Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
Normering på seniorcentre bliver forhåbentlig set på i et større sammenhæng
Bruger-pårørenderåd (TO Møllegården, IM Rosenlund)
Høringssvar (tilsynsrapporter, kvalitetstandarder, indsatskatalog, tilsynspolitik deadline fra
seniorrådsmedlemmerne på det vedlagte skema senest den 14.februar 2021 til IM, som samskriver
på skemaet, der er vedlagt materialet
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•
•
•

Kontakt til seniorklubber/foreninger
Kontakt til Fælles Bruger-pårørenderåd (TO, IM))
Syn og hørelse

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