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

Seniorrådet i Gladsaxe
MEDLEMMER:
Inge Maria Mandrup, formand (IM)
Minna Vadskjær, næstformand (MV)
Lis Smidsholm (LS) fra slut punkt 4.
Jørn Guldberg (JG)
Willy Frank Jørgensen (WFJ)
Hans Christian Kirketerp-Møller (HKM)
Jimmy Hansen (JH) Afbud

07. januar 2022

Referat af møde i Seniorrådet 03.01.2022
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at punkt 3. flyttes til efter punkt 4.
2. Godkendelse af referat fra den 29. november 2021 og konklusionsreferat fra den 13.
december 2021
Begge referater blev godkendt.
3. Seniorrådets økonomi v/GU
Seniorrådets budget for 2022 er på 54.872 kr. Derudover har Seniorrådet fået tilsagn om, at
uforbrugte midler fra 2021 bliver overflyttet til 2022. Det præcise beløb, der kan overflyttes,
kendes efter regnskabsårets afslutning ultimo januar, men er omkring 50.000 kr. Seniorrådet
vil få en budgetoversigt på førstkommende møde efter regnskabsårets afslutning.
4. Høringssvar klokken 09.15:
-Kampagne om helbredstillæg i 60+ (se vedhæftet bilag)
Ønske om, at Seniorrådets medlemmer i redaktionsgruppen tager dette med og drøfter,
hvordan der kan informeres i 60+.
Der var enighed om, at dette er en god ide, og at redaktionsgruppen arbejder videre.
-Vedtægter for nyt råd på Kildegården, Midlertidige pladser (se vedhæftet bilag). Stine
Nielsen deltog under punktet
Stine fortalte om følgegruppen på Kildegården og om evalueringen af følgegruppens arbejde.
Hun efterspurgte Seniorrådets input til forslag til nye vedtægter. IM spurgte til retningslinjerne
for følgegruppens arbejde, ift. at gruppen ikke må tage enkeltsager op. IM ønsker en dialog
mellem medlemmerne af gruppen, uden at rammerne bliver for rigide. Tidligere erfaring er, at
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medarbejderne har taget en dialog med borgere og pårørende, når Seniorrådet og Ældre Sagen
har taget enkeltsager op. IM efterspurgte en mere fri dialog.
Seniorrådets kommentarer til vedtægterne
”Medvirke til, at Kildegården fungerer bedst muligt for borgere og medarbejdere” IM ønsker at
”bedst muligt” udgår. Og at ”informere nuanceret”. IM ønsker at ”nuanceret” udgår.
Under sammensætningen af interessenter står Seniorrådet og Ældre Sagen i parentes. IM
ønsker parentesen fjernet.
”§5. stk. 3. Der udarbejdes referat…” IM ønsker, at der skal stå hvilken type referat. Det skal
være et beslutningsreferat.
WFJ ønsker, at man kan drøfte enkeltsager under tavshedspligt. Stine svarede, at Kildegården
ikke må informere udenforstående om borgernes forhold. Stine undersøger, om der er
lovhjemmel til dette.
IM ønsker, at det er de samme medarbejdere, der deltager i møderne, da der har været stor
udskiftning. Stine svarede, at navnene skal fremgå af en udpegningssag til udvalget, så hun
regner med, at det kommer til at give sig selv.
HKM sagde, at der må være mulighed for at tage borgersager op løbende ikke kun 4 gange om
året. IM svarede, at der kan indkaldes til ekstra møder. GU oplyste, at Seniorrådet altid har
kunnet kontakte lederen af Sundhed og Rehabilitering, når de har henvendelser fra borgere.
Stine oplyste, at sagen afsluttes i marts.
Udvikling af samarbejdet med pårørende på Rosenlund (se vedhæftet bilag). Stine Nielsen
deltog under punktet
Stine Nielsen orienterede om, at man er i gang med at skabe et endnu bedre samarbejde med
beboerne og de pårørende på Rosenlund. Der har været afholdt gruppeinterview om
udfordringer i samarbejdet og om forslag til ændringer. Disse ændringer er nu i høring. Der er
ønske om at teste forslagene i en kortere periode for at se, hvordan de virker. Hvis de virker,
bliver det en fast del af samarbejdet på Rosenlund og evt. også i de andre plejeboliger.
IM sagde, at det er de pårørendes forslag, der er medtaget, og det er rigtigt vigtigt.
MV spurgte til punktet om ”viden om beboernes selvbestemmelsesret” -hvad er det? Stine
oplyste, at mange pårørende ønsker at få oplysninger, som er fortrolige, så der er behov for en
forventningsafstemning. Stine udbygger dette i teksten, så det er tydeligere, hvad det betyder.
MV ønsker, at beboerne kan give tilladelse til, at de pårørende kan få information om
beboernes hverdag. Stine går videre med dette.
Det blev kommenteret, at der er meget information fra plejeboligerne til beboerne og de
pårørende. Stine svarede, at der var tvivl om, hvad vil det sige at have en nærtstående på
plejehjem, hvad kan de pårørende forvente, og hvad skal de selv gøre. MV ønsker at
plejeboligerne også skal høre om beboerens liv før de kom i plejebolig. Plejeboligerne skal
være interesseret i beboerens behov og ønsker.
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JG ønsker, at borgerne bliver rådet til at udfylde en fremtidsfuldmagt. IM var enig. Det kan
være til glæde for mange.
JG kommenterede, at der står to løsningsforslag, han spurgte om de er alternativer. Stine
svarede, at begge løsningsforslag skal testes, så Seniorrådet skal ikke vælge mellem forslagene.
WFJ sagde, at materiale til pårørende er en god idé, og at han forventer, at Seniorrådet får
mulighed for at se og kommentere på materialet, når det er udarbejdet.
Det blev aftalt, at Seniorrådets repræsentant i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund
orienterer Seniorrådet om det videre forløb.
Gennemgang af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til møde 11. januar 2022
I kan tilmelde jer til at få dagsordnerne tilsendt via dette link:
https://dagsordener.gladsaxe.dk/abonnent
IM orienterede om, at formand og næstformand for Seniorrådet tidligere har holdt møde med
formanden for SRU inden Seniorrådets møde. Seniorrådet kommer med bemærkninger til
formanden inden formødet. Der skal laves en aftale med den nye formand om formøder.
Seniorrådet sender skriftlige bemærkninger til SRUs dagsorden med jævne mellemrum.
HKM ønsker, at møderne ikke ligger mandag formiddag. JG støtter dette. IM og GU gennemgår
datoerne og finder nye datoer, når SRU’s datoer ligger fast. Onsdag formiddag er i spil, men
Seniorrådet skal kunne nå at komme input til SRU’s dagsorden. Datoerne fremlægges på
februar-mødet.
Forebyggelse af ensomhed til ældre borgere i eget hjem
Seniorrådet mener, at det er et godt oplæg. Hvis Seniorrådet har bemærkninger efterfølgende,
så sendes disse til IM inden formødet med SRU formanden.
5. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
IM udarbejder en liste over potentielle gæster til næste gang, som Seniorrådet kan tage stilling
til.
IM fortalte, at det gamle Seniorråd har være meget opmærksom på nødberedskabet i
hjemmeplejen hen over julen og har givet bemærkninger til ledelsen. JG fandt det
betryggende, at action card ’et var fra i foråret og ikke var lavet i sidste øjeblik. Det er
ærgerligt, at det er nødvendigt med nødberedskab.
6. Fortsat drøftelse Seniorrådets mærkesager
IM opfordrede til at få fordelt opgaverne mellem Seniorrådets medlemmer ift. den enkeltes
interesser.
HKM konkluderede, at på næste møde udpeges medlemmer til de områder, som
medlemmerne ønsker at påtage sig. Der udarbejdes en samlet liste ud fra diverse input, de
seneste er indkommet 2. januar. Eventuelle yderligere punkter indmeldes snarest muligt.
MV opfordrede til, at alle kvitterer for, at de har modtaget mails. JG mente, at han vil få alt for
mange mails, hvis han skal have kvitteringsmails. Han opfordrede til, at man sætter en
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kvitteringsfunktion op i mailindstillingerne og tjekker sit spamfilter, hvis man ikke modtager
mails.
JG påpegede, at mærkesager mv. er en bruttoliste, og at Seniorrådet ikke behøver at tage alle
emner op.
7. Invitation til at besøge den “hverdagsteknologiske lejlighed” på Kildegården.
Foreslåede datoer:
2. februar kl. 10-11
4. februar kl. 11-12
9. februar kl. 10-11
Seniorrådet var enige om 9. februar 2022. IM går videre med dette.
8. Bordet rundt v/alle
HKM foreslog, at Seniorrådet sætter fremtidig organisering af ældreplejen på dagsordenen,
hvordan bliver den bedre og mere nærværende. Han foreslog, at Seniorrådet skal afholde en
temadag om dette. IM sender udvalgets og byrådets materiale om emnet til Seniorrådet.
JG takkede for et godt samarbejde over Teams. Hvem sagde, at de ældre ikke er digitaliserede!
HKM takkede for god ro og orden og opfordrede til, at input til dagsordenen sendes til IM.

Ordstyrer:
Hans Christian Kirketerp-Møller (HKM)
Referent: Ghita Uldbæk

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for Seniorrådet
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