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Referat af Seniorrådets møde 2. november 2020
Klokken 9-10. Gæst: Stadsarkitekt Tina Såby Madsen
IM bød velkommen til stadsarkitekten. Tina er uddannet bygningsarkitekt og har tidligere haft sin
egen tegnestue. Hun var stadsarkitekt i Københavns Kommune fra 2010 til 2019, og hun rejste
derefter rundt i 15 måneder og søgte så stillingen i Gladsaxe Kommune for at være med til at
bygge stillingen op. Hun synes at det er spændende at arbejde med FN’s verdensmål, og der er
meget direkte kontakt til politikerne, hvilket er usædvanligt. Hun interesserer sig for at udvikle
forstæderne til at være et godt sted at bo.
Seniorrådet præsenterede sig for Tina.
Tina fortalte, at det (måske) er første gang Gladsaxe har en stadsarkitekt. Der er 9 stadsarkitekter i
hele Danmark. Stillingerne er meget forskellige, da nogle er afdelingsledere med personaleledelse,
men i Gladsaxe er det en rådgivende funktion, hvor man skal have en kritisk og kvalitetsbevidst
stemme. Stillingen er placeret i By- og Miljøforvaltningen, men er en tværgående funktion.
Gladsaxe har en arkitekturpolitik fra 2012-13, som kommunen vandt en pris for, der blev uddelt af
Kulturministeriet. Tina skal være med til at revidere den, og hun vil bl.a. oprette et fagligt forum
om byrum og landskab.
Tina inviterede Seniorrådet til at trække på hende, når de skal kommentere på projekter.
Tina vil holde et foredrag for politikerne om, hvad verdensmålene betyder for arkitekturen og
særligt for byrum. Den nye arkitekturpolitik forventes at være færdig til sommer, og Tina vil gerne
tale med Seniorrådet om 60+ erne i løbet af processen.
BM nævnte Seniorrådets arbejde for at skabe muligheder for bofællesskaber.
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TO nævnte muligheden for biodiversitet i kommunen bla. ved reserveanlægget på Vandtårnsvej.
Tina svarede, at området er fredet, og at det hører under Københavns Kommune, men at der vil
være muligheder for biodiversitet andre steder.
CEA sagde, at Seniorrådet har forsøgt at få fokus på ældreboliger mv. i lokalplanerne, og at der er
en oplevelse af, at andre kommuner stiller større krav i lokalplanerne.
Tina savner en stærkere hovedstadsregion, hvor København ikke styrer det hele. Gladsaxe har
nogle fantastiske landområder med meget grønt. Det skal været nemt at komme til dem fx er der
ikke stisystem til Gammelmosen fra Kellersvej. Gladsaxe består af fire små landsbyer med
forskellige identiteter, og det skal styrkes. Man skal ombygge, men ikke rive for meget ned, og her
har hun politikerne med sig. Gladsaxe egner sig til tæt-lavt byggeri.
Gladsaxe er kendt for kvalitet i byggeriet. Rådhuset er et godt eksempel; der er en bevidsthed om,
at det offentlige byggeri sætter en standard for det private byggeri.
Gladsaxe er en trafikby, der er to store ringveje, der splitter byen og flere store veje. Tina vil
arbejde på, at vejene binder byen sammen fremfor at splitte den. Hun vil gerne have, at man tager
udgangspunkt i fodgængerne frem for bilisterne, for alle er også fodgængere.
Vi skal værne om det mangfoldige udtryk i byggeriet. Det handler ikke om smag, men om, hvilken
by man ønsker sig.
Tina vender snarest tilbage til Seniorrådet angående boligtyper, hun tager også kontakt til Glad
Senior angående bofællesskaber. Hun vil også rigtig gerne have en dialog med Seniorrådet om
arkitekturpolitik osv.
Seniorrådet kan følge Tina på Instagram og Facebook.
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 5 og 7 flyttes til næste møde på grund af
OJ’s afbud.
2. Godkendelse af referat fra 28. september 2020
Referatet blev godkendt.
Punktet om uafsluttede sager sættes på dagsordenen på næste møde.
3. Gennemgang af dagsorden til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til den
4.november 2020 og evt. forslag til skriftlig forespørgsel til udvalget v/AV + IM
IM og AV har holdt formøde med SRU formanden.
Udmøntning af midler til læge på Kildegården: Seniorrådet mener, at det er en god idé. Det bør
være en læge inden for geriatri og gerontologi og med speciale i almen praksis.
Anlægsprojekter: Man prøver at få projekter fremrykket, nu da anlægsloftet er midlertidigt sløjfet.
Besøg i plejeboligerne: Alle er interesserede i dette og arbejder på at finde løsninger. Det er
dejligt, at der arbejdes med dette.
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Hygiejnesygeplejerske: Formålet er at højne hygiejnen ikke bare i forhold til Corona men også
bredere.
Buddinge Byport: Programoplægget er spændende, og det er positivt, at tingene bliver samlet.
Det fremgår ikke af materialet, at man vil lave en prækvalifikationsrunde, hvilket bekymrer
Seniorrådet. Der bør være fokus på kvaliteten. Det fremgår ikke, hvordan de byggesagkyndige er
involveret. Hvem skal binde projektet sammen? BM går videre med dette.
Selvledende teams i det Udekørende Rehabiliterende Team: Seniorrådet er meget interesserede
i at finde ud af, om der skal være en leder i hvert team, der bør være nogen, der er tæt på og ser
på kontinuiteten. Dorte ville undersøge dette nærmere.
Seniorrådet sender ikke bemærkninger til udvalgets dagsorden.
4. Seniorrådets økonomi v. BM og CEA.
IM foreslog at anvende nogle af midlerne til annoncering af Seniorrådsvalget for at hæve
stemmeprocenten.
CEA spurgte, om Seniorrådet skal have midler tilbage fra Danske Ældreråd for et aflyst møde. IM
og GU undersøger dette. Er mødet aflyst eller bare udskudt?
Planlægning af Seniorrådsvalget skal på næste dagsorden.
5. Debat: Er seniorråd i virkeligheden overflødige? v/ OJ
Punktet blev udskudt.
6. Debat: Forslag til en eventuel genetablering af det tidligere klageråd, som seniorrådet var en del
af v/ CEA.
Ved deltagelse i dette klageråd gav det Seniorrådet en større gennemsigtighed i de indkomne
klager fra borgerne i relation til den visiterede hjemmehjælp.
Der er sandsynligvis ikke opbakning til at indføre et klageråd. Klagerådene behandlede kun sager,
der var sendt til Ankestyrelsen. Seniorrådet må være til stede dér, hvor de ældre er og formidle
kontakten til forvaltningen samt få indsigt i klager o.a.
Seniorrådet går ikke videre med sagen.
Debat: Opstillingsberettigede til Seniorrådet v/OJ
Punktet blev udskudt.
7. Forslag og prioritering af gæster til seniorrådets møder i resten af 2020
Leder af hjemmeplejen Anne Kristensen. Emne kontinuitet i hjemmeplejen. IM inviterer Anne
Myter om Demens v. foredragsholder Sygeplejerske Connie Egelund?
Besøg i hjælpemiddelcentralen – Seniorrådets medlemmer besøger evt. selv
Hjælpemiddelcentralen, der har åbent om onsdagen.
Leder af Det rehabiliterende Team Michael Høj Andrén
Den nye læge på Kildegården, når denne er ansat.
Demenskoordinator Charlotte Rugh
Egegården, Plejeboliger
Bakkegården, demensboliger
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8. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
IM fortalte, at en del møder er blevet lavet om til webinarer, Sundhedsstyrelsen udbyder disse på
deres hjemmeside. Seniorrådets medlemmer kan tilmelde sig disse.
IM orienterede:
Nye pensionister i Gladsaxe kommune den 17. november 2020. Aflyst.
Webinar møde Sundhedsstyrelsen ”Status over rehabiliteringsforløb på ældreområdet” den 25.
november kl. 12.30 til 14.
Webinar møde Sundhedsstyrelsens” videncenter for værdig ældrepleje”” Værdighed i en
mangfoldig ældrepleje” den 9. november kl. 12 til 14.
Webinar Sundhedsstyrelsen ”Det gode pårørendesamarbejde” den 10. december 12.30 til 15.30.
Obs Idebank på Sundhedsstyrelsens hjemmeside til at indsende idéer frem til 9.
december 2020 ”ældreplejen” opfølgning på konferencen indkaldt af ældreministeren.
Webinar Sundhedsstyrelsen ”Om fremtidens primære sundhedsvæsener i de nordiske lande, den
17. november 11.30 til 14.30 obs på engelsk) ingen tilmelding blot på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside.
9. Referater fra diverse udvalg v/alle
Borgerservice
Bruger pårørenderåd
-Møllegården
-Rosenlund Stormøde den 18. november. Der er udfærdiget en husorden, og de arbejder hårdt på
at få oprettet besøgsrum.
-Bruger pårørende møde den 14.november.
Danske Ældreråd
-Temadag “Fokus på valg til Ældreråd og kommunale erfaringer med Covid 19. den 20. Oktober IM
-Konference og Repræsentantskabsmøde den 24. november 202 IM Aflyst
-Samarbejde mellem ældreplejen og pårørende. 6. november IM på venteliste
Dagcentre og plejeboliger
Formandsskabsmøde, Seniorrådet og Handicaprådet den 24. november 2020 . Deltagere AV og IM
NØ-regionen:
-Næste møde ? deltager (AV,IM)
Omsorgstandplejen:
-Næste møde den 14. december 2020 (AV, HJ,IM)
Regionsældrerådet:
-Møde den 4. december (TO og IM) Aflyst
Temamøder:
-Temamøde vedr. buslinjer v/CEA. Udsat
Livstestamente. Udsat
Trafik- og Teknikudvalget:
60+:
Vest-regionen:
-Møde i Vest regionen i Gladsaxe den 27. april 2020 (HJ, AV) (aflyst)
Visitationen:
Ældresagen Møde den 30. November AV og IM
10. Tilmelding til diverse møder
-
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11. Eventuelt
BM orienterede om, at man i København drøftede at indsætte elektriske busser fremfor letbane.
CEA har fået en henvendelse fra en borger om en fortovsopstilling, der fyldte det meste af fortovet.
CEA kontaktede forvaltningen, og det var bragt i orden næste dag.
Henvendelse om basket kurve, der er sat op ud over fortovet og derved vanskeliggør trafik med
rollator og kørestol. Henvendelsen er sendt til formanden for Trafik- og Teknikudvalget.

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

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for Seniorrådet

Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2020:
30.11.
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2020:
4.11, 2.12.
Seminar:
Intet i 2020
Diverse møder:
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 (BM)
• Opfølgning på Flextur ordningen til Telefonfabrikken
• Fremkommelighed på veje og fortove
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Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
• Utilsigtede hændelser
• Kvalitetsstandarder
• Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
• Kontakt til Seniorklubber/foreninger
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 Sundhedshuset (OJ, TO)
Seniorboliger (HJ, IM, AV)
• Utilsigtede hændelser
• Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
• Normering på seniorcentre
• Bruger-pårørenderåd (TO Møllegården, IM Rosenlund)
• Høringssvar (tilsynsrapporter, kvalitetstandarder, indsatskatalog, tilsynspolitik )
• 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)
• Henvendelse fra borgere
Emner til Temamøder:
Forslag til kommende emner:
• Livstestamente og Tidlig fuldmagt
• Seniordating
Oversigt over uafsluttede sager:
1.Daghjem
-halvdagstilbud er hårdt for de pårørende
-er der tale om besparelser?
2. Plejeboliger
-indretning af fremtidige plejeboliger
-udviklingen i behovet for plejeboliger.
3. Betegnelsen ”Velfærdsteknologi”
-mange ved ikke, hvad dette dækker over
4. Tonen og plejen på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården
5. Personcentreret omsorg
-løbende opfølgning
6. Udviklingen i utilsigtede hændelser
-løbende opfølgning
7. Sundhedshuset
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8. Opfølgning på transport til Telefonfabrikken?
9. Omsorgstandplejeprojektet (afslutter ultimo 2020?)
10. Syn og hørelse?
11. Klippekortordning til beboere i plejeboligerne og hjemmeplejen
12. Normeringen om natten på seniorcentrene
13. Seniorrådet ønsker at besøge Hjælpemiddeldepotet i efteråret
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