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Referat af Seniorrådets møde 1. marts 2021 klokken 9-12
Mødet blev afholdt virtuelt.
Gæst kl. 9 til 10
Kommunikationschef Ulla Baden
Kommunikationschef Ulla Baden præsenterede sit oplæg om, hvordan og hvad Seniorrådet kan gøre for at
promovere rådet og for at få flere kandidater til at stille op til valget. Oplægget – Gode råd til valgkamp
sendes ud i rådet sammen med referatet.
Der er forskellige ben i valgkampen, herunder medlemmernes egen valgkamp og rådets samlede
promovering. Ulla opfordrer blandt andet rådet til i bladet 60+, der udkommer som et valgnummer, at
sørge for omtale af rådet og for at få udarbejdet deres kandidatpræsentation sammen med et portræt til
bagsiden. Lav en beskrivelse af seniorrådet og af valget med et direkte link til hjemmesiden af den enkelte
kandidat, der beskriver, hvad den enkelte står for. 60+ afholder et kandidatmøde i april.
Kommunen kan hjælpe med at lægge information, valgbeskrivelser og links på hjemmesiden under politik,
så borgerne har nem adgang.
Det gælder om at række bredt ud med information om rådet og om hjemmesiden med links ‘ene, hvor man
kan læse mere. Medlemmernes opgave er at udbringe informationen om hjemmesiden - annoncer gør det
ikke alene, det er vigtigt, at rådet aktivt gør noget for at få folk ind og kikke på hjemmesiden og klikke på
links ‘ene. Ift. rådets ønske om at få flere kandidater på banen, kan kommunen godt hjælpe med små
annoncer med links til hjemmesiden fx på forsiden af Gladsaxebladet og i bladet Gladsaxe informere om.
De store annoncer er dyre og har mindre effekt, det anbefales at lave mange små nålestik i stedet,
herunder små notitser i lokalbladet. I skal ud én til én for at få folk til at stille op.
Bruge meget krudt på læserbreve, indlæg og beskrivelse, og herefter tænke i at lave en annonce om at stille
op og så en annonce senere, om at gå folk skal huske at gå ind og stemme.
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Lav et samarbejde med Gladsaxebladet fx med interviews af kandidater, valgbeskrivelser og portræt. Skriv
læserbreve og indlæg om, hvad seniorrådet arbejder og kæmper for, sammen med linket om, hvor man kan
se mere om jer. Brug Facebook aktivt, og de mange lokale grupper. Gør jer synlige ved at svare på opslag og
ved at træde frem og præsenter jer selv.
Tænke i, at Gladsaxe Bibliotekerne kan hjælpe medborgere med at deltage i valgmøder derfra også. Lav fx
et valgarrangement kom forbi og stem.
Brainstorm på forskellige grupper i segmentet, som fx seniorklubber og idræt, prøv om I kan få lov til at
komme og præsentere jer og valget og del en lille pamplet ud.
Brug den grønne spalte i Gladsaxe informerer om. Tænk i et samarbejde med Ældre Sagen.
Start med det næste nummer af 60+, bagside med info om valg, og sæt så offensiv ind efter sommerferien.
Kommunikationsafdelingen og Ulla hjælper gerne med at holde snor i valgkampen og seniorrådet er
velkommen med spørgsmål og lign.

Gæst til tirsdag den 6. april kl. 11.15 til 12.15
Besøg af Borgmester Trine Græse med henblik på drøftelse af Seniorrådets budgetønsker.
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 1. februar 2021
Godkendt.
3. Seniorrådets økonomi v. BM og CEA. Bilag vedlagt
Ingen bemærkninger.
4. Seniorrådets budgetønsker. Deadline 3. marts. Bilag eftersendes.
Seniorrådets budgetønsker og herunder de fremsendte bemærkningerne samt et supplement
vedr. klippekortordningen blev gennemgået. AV vil på baggrund af drøftelsen og rådets
beslutninger tilrette budgetønskerne og videresende dem til GU. Der fremsendes i alt fire ønsker
fra Seniorrådet til borgmesteren.
5. Gennemgang af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til mødet den 3. marts 2021
Dagsordenen til SRU blev gennemgået med følgende bemærkninger:
Vedr. pkt. 2 Kvalitet i medicinhåndtering ønsker Seniorrådet besøg af Hverdagsteknologi, for at
blive orienteret om nye metoder for medicinhåndtering og skærmbesøg samt for at få en status på
arbejdet med Hverdagsteknologi generelt i kommunen. Det er aftalt, at IM kontakter
Hverdagsteknologi. Vigtigheden af rette faglige og grundlæggende kvalifikationer ifm. oplæring i
medicinhåndtering blev også drøftet med Dorthe Wichmand Müller.
Vedr. punkt 5 hvor der stilles forslag til faglige oplæg med eksempler på personcentret omsorg, vil
Seniorrådet gerne have samme faglige oplæg på et fremtidigt møde. Derudover blev
problematikken vedr. Rosenlund og ekstrapunktet vedr. Dagtilbud også drøftet med Dorthe.
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6. Omdannelse af Rosenlund til specialinstitution. Bilag vedlagt.
Drøftet. Inge Mandrup orienterer efter næste bruger- og pårørende møde.
7. Høringssvar genbrugshjælpemidler.
Materialet er fremsendt til Seniorrådets medlemmer 17. februar 2021.
Det er aftalt, at BM udarbejder et høringssvar vedr. genbrugshjælpemidler og videresender det til
GU.
8. Fordeling af høringssvar på Tilsynsrapporter fra alle typer af tilsyn på ældreområdet i 2020.
Materialet fremsendt til Seniorrådets medlemmer den 4. februar.
Overblik over alle tilsyn, vurderinger og evt. bemærkninger
Alle tilsyn udført af BDO
Alle sundhedsfaglige tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed
Alle ældretilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed
Det er aftalt følgende fordeling af høringssvar på Tilsynsrapporterne:
OJ og AV udarbejder høringssvar vedr. Akutteamet og Hjemmesygeplejen
TO udarbejder høringssvar vedr. Egegården og Møllegården
HJ udarbejder høringssvar vedr. Hareskovbo og Bakkegården
IM udarbejder høringssvar vedr. Kildegården og Rosenlund.

Seniorrådets høringssvar bedes sendt til GU senest den 12. marts
9. Forberede mødet med Borgmester Trine Græse 6. april 2021
Seniorrådet er forberedt til mødet og har udarbejdet en dagsorden. På mødet gennemgås
punkterne som udgangspunktet for en god dialog med borgmesteren.
10. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
Ifm. oplægget til fremtidens plejetilbud er der i dag flere alderssygdomme på tilbuddene end
førhen, idet borgerne bliver i eget hjem så længe som muligt. Seniorrådet har derfor spurgt indtil,
om og hvordan man har tilpasset sygeplejekompetencerne. Det er meddelt, at der blandt andet er
ansat en sygeplejerske og en koordinerende sygeplejerske samt flere andre fagligheder, som
eksempelvis en musikpædagog, for herved at løfte tilbuddet, hvilket Seniorrådet bakker op
omkring.
11. Referat fra diverse udvalg
Borgerservice
Bruger- og pårørenderåd
Dagcenter og plejeboliger
Følgegruppen Kildegården møde den 22. februar 2021 IM
Handicaprådet
NØ-regionen
Omsorgstandplejen
Temamøder:
Trafik- og teknik
60+
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Vest-regionen
Ældre Sagen
Der blev orienteret fra diverse møder. Der er et tæt samarbejde om følgegruppen med Ældre
Sagen, og det går godt. Inge mødes med formanden for Ældresagen samt en ældrekonsulent, der
hjælper med at repræsentere borgerne, blandt andet ifm. at ville løfte Kildegårdens omdømme.
Møderne med formandskabet for Handicaprådet fortsætter hvert kvartal, handicaprådets formand
er for nylig aftrådt, og der vælges en ny formand på handicaprådets næste møde, som SR vil mødes
med.
Projektet vedr. Omsorgsplejen er ophørt.
Med inspiration fra Ballerup kommune har Inge indsendt et forslag til Trafik og teknik om, at
kommunen laver nogle forslag til små gåture rundt om i kommunen samt et kort, som borgerne
kan finde på hjemmesiden.
Styregruppens projekt Ensomhed skal tilføjes dagsordenspunktet.
12. Opfølgning på seniorrådsvalget
Punktet skal på dagsordenen til drøftelse hver gang frem til valget sammen med Ullas oplæg.
13. Hvad ønsker Seniorrådet til Presse og 60+ på nuværende?
Evt. en notits vedr. rådets opbakning til en mere åben dagtilbud.
14. Eventuelt
Seniorrådet ønsker at fortsætte med at afholde virtuelle møder så længe corana-situationen er, som
den er. Seniorrådet ønsker godbedring til OJ, CEA og GU.
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Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for Seniorrådet

Kalender til orientering:
Seniorrådets mødedatoer 2021:
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
Seminar:
Datoer til 2021?
Diverse møder:
Orientering til nye pensionister?
Mærkesager for Seniorråde?
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)
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Mad (TO, HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentre (AV, HJ, IM)
•

Opfølgning med Omsorgstandplejen, projektet afsluttes ultima 2020 afsluttende møde foråret 2021

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)
Høringssvar kvalitetstandarder, indsatskatalog, tilsynspolitik 2020 deadline den 11. februar 2021 til
IM
Høringssvar tilsynsrapporter fra 2020 deadline den 12.marts 2021 til Ghita Uldbæk
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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