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Dagsorden til Seniorrådets møde 4. januar 2021 klokken 9-12
Mødet blev afholdt virtuelt
Gæst kl. 9 til 9.30 Chef for Sundhed og Rehabilitering Herle Klifoth
Herle orienterede om Covid-19 situationen i Gladsaxe. Der har været udbrud af Covid-19 på
Rosenlund, Egegården og Møllegården hen over julen. Der er tale om både syge beboere og
medarbejdere og vi er ikke igennem endnu. Der er oprettet et Covid-19 afsnit på Kildegården,
Midlertidige pladser, fordi det var nødvendigt at tage borgere ind, som var smittede. Derudover var
der nogle smittede borgere på andre afsnit.
Der vaccineres 5. januar 2021 i alle plejeboliger. Det er en meget stor logistisk opgave. Vaccinen skal
blandes og gives på stedet, og borgerne skal observeres i 20 minutter efter. Bliver der noget tilbage af
vaccinen, så bliver medarbejderne vaccineret. Der er indleveret en bruttoliste til SSI over borgere i
hjemmeplejen, der får personlig og praktisk hjælp, og der bliver ringet til alle borgere for at verificere,
om de er interesserede i vaccinen. I løbet af ugen bliver det muligt for borgerne at booke en tid til
vaccination.
Der er oprettet en sag til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget om kørsel til vaccinationsstedet til
borgere, som ikke selv kan transportere sig. Dette er også en stor opgave rent logistisk. Endelig er der
vaccinationen af borgerne, der er indlagt på Kildegården, Midlertidige pladser; det er ikke
nødvendigvis de samme borgere, der er indlagt, når det er tid til revaccination.
Ikke alle bliver vaccineret i denne omgang, men kun de skitserede grupper.
Når først smitten er kommet inden for døren, så spreder den sig. Der har været mange, der slet ikke
har haft symptomer, og vi har borgere, der er demente og går på besøg hos hinanden. Vi kan kun lukke
afsnittene, vi kan ikke spærre borgerne inde.
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Besøgsrestriktionerne: Beboerne skulle udvælge en pårørende, der måtte komme ind i boligen.
Gladsaxe stillede forslag om besøgsrum, der blev godkendt. Efterfølgende måtte der komme højest to
pårørende ad gangen, men når der er udbrud, fjernes disse muligheder. De pårørende må ikke være i
fællesarealerne. Vi tjekker ikke, om folk spritter hænder, vi forventer og stoler på, at det er voksne
mennesker, der har de bedste intentioner.
Halvårsregnskab: Nogle af dem, der havde lidt penge tilbage, har nu mindre, fordi det koster at have et
smitteudbrud på grund af, at der skal bruges midler til ekstravagter osv. Der er afsat midler på
Finansloven til ekstra stillinger. Der er tale om 900 stillinger, der skal fordels ud på 98 kommuner.
Gladsaxes andel er 1 pct. og det giver mindre end en person til hvert sted.
Seniorrådet spurgte, hvor mange beboere fra plejeboligerne, der er blevet indlagt på hospitalet på
grund af Covid-19. Herle svarede, at de indgik en aftale med hospitalerne, fordi de har været lagt ned,
om at vi har gjort alt for at holde borgerne i plejeboligerne hjemme, og AkutTeamet har tilset borgere i
hjemmet, da mange borgere har været i akutmodtagelsen pga. angst for Covid-19. Vi har forsøgt at
fjerne lidt af presset på hospitalet. Der er borgere, der har været indlagt og er døde.
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 30. november 2020
Referatet blev godkendt.
3.

Seniorrådets økonomi v. BM og CEA.
Der er investeret i IPads. Seniorrådet forventer at få overført de overskydende midler til næste år,
som vi plejer. Seniorrådet forventer at bruge midler på at reklamere for Seniorrådsvalget i 2021.

4. Forslag og prioritering af gæster til kommende seniorrådsmøder
Ulla Baden, leder af kommunikationsafdelingen angående promovering
Charlotte Rugh, demenskoordinator på Bakkegården
Leder i Værebro Park (Social balance)
Gæsterne prioriteres i nævnte rækkefølge og IM vurderer, hvornår det er relevant at invitere.
5. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
TO Seniorrådsseminar. Kommunen fraråder, at Højgård anvendes lige nu. Af hensyn til os selv, bør
Seniorrådet ikke mødes lige nu, vi bør ikke stimle sammen, før der er styr på smittespredningen.
Måske vil det være muligt at holde seminar i april og oktober. GU booker.
HJ oplyste, at en borger har klaget over, at hun ikke fik penge tilbage for vandgymnastik pga.
Covid-19 restriktioner. Borgmesteren har skrevet ud 18.12.2020, at der beregnes tilbagebetaling i
slutningen af perioden.
BM har fået en henvendelse fra en borger med klage over, at tingene burde gribes anderledes an i
senioridrætten, hun mente, at der kunne gennemføres flere aktiviteter. BM har henvist hende til
Herle. Seniorrådet mener, at det er blevet håndteret fint, og Senioridrætten har ikke haft
indflydelse på de overordnede restriktioner.
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IM er blevet kontaktet af organisationer, der er utilfredse med deltagelsen i følgegruppen for
Kildegården, fordi de vil have diverse specialister i sygdomme med i gruppen. Men dette er ikke
følgegruppens arbejde, som handler om den generelle sygepleje. Følgegruppen har bl.a. fokus på
holdningsændringer og kompetenceudvikling.
IM fortalte, at Nordøst regionen har indstillet Jørn Gettermann til Danske Ældreråds bestyrelse.
Referat fra diverse udvalg
Borgerservice
Bruger- og pårørenderåd
Dagcenter og plejeboliger
Følgegruppen Kildegården
Handicaprådet
NØ-regionen
Omsorgstandplejen
Temamøder:
Trafik- og teknik
60+
Vest-regionen
Ældre Sagen
6. Opstart og planlægning af seniorrådsvalg.
Seniorrådet godkendte den overordnede tidsplan for Seniorrådsvalget inkl. at valgperioden løber
fra 05.10.2021 klokken 8.00 til 26.10.2021 klokken 12.00 samt at kandidatopstillingsperioden er
maj 2021.
Seniorrådet godkendte, at valgbestyrelsen er Seniorrådet, Seniorrådets sekretær samt chefen for
Sundhed og Rehabilitering.
Seniorrådet godkendte tilbuddet om hybridvalg fra Assembly Voting. [Byrådssekretariatet har
oplyst, at opgaven ikke skal i udbud, da beløbet er under 500.000 kr.]
Seniorrådet godkendte, at Seniorrådet planlægger og uddelegerer indhold om valget herunder
opfordring til at stille op som kandidat til Seniorrådet samt oplysninger om Seniorrådets arbejde til
brug for 60+. Frist ultimo januar 2021.
60+ Redaktionen tager arbejdet til 60+ i marts. HJ sagde, at konceptet fra sidste valg i 2017 kan
godt anvendes igen. Hun kontakter Ea angående et møde i redaktionsgruppen. BM kigger på
materialet fra tidligere valg.
7. Gennemgang og justering af mærkesager se bilag fra mødet 30. november 2020
IM bad om, at Seniorrådet gennemgik og tilrettede listen over mærkesager. Skal det være et bilag
eller en del af dagsordenen? Seniorrådet vil gerne have mærkesagerne i bilag, så det kun
medsendes, når det er relevant. Den sættes på dagsordenen hvert halve år fremadrettet.
Listen over mærkesager blev godkendt med den tilføjelse, at punktet om presse og 60+ kommer
fast på dagsordenen med opfordring til, at Seniorrådet tænker i sager til pressen.
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Emner til temamøder:
Det skal fjernes, at livstestamente står på listen to gange. Der skal være et punkt om arv og
testamente med advokat samt et punkt om livstestamente og tidlig fuldmagt fra medarbejder fra
HK.
Oplæg om forråelse ved Dorthe Birkemose samt Charlotte Rugh, oplægsholder om demens.
Forslaget om sygeplejerske Connie Egelund slettes.
Oversigten over uafsluttede sager skal fjernes.
8. Forslag til kommende emner, se bilag fra mødet 30. november 2020
Punktet er behandlet under forslag til temamøder.
9. Eventuelt
IM er blevet orienteret om, at der er nedsat et opgaveudvalg for plejeboliger i Gladsaxe Kommune.
Forvaltningen skal udarbejde et kommissorium for dette. Seniorrådet afventer nærmere.
Der er kommet et høringsforslag om grøn omstilling. IM bad Seniorrådet om at se, om der er
noget, som skal reageres på ift. dette. Der kan fx være noget om kosten. Det kan findes på
hjemmesiden. Høringsforslaget kan komme på dagsordenen til næste Seniorrådsmøde, hvis det er
relevant.
BM oplyste om Trafik- og Teknikudvalget. Frem til sommer kommer der 20 minutters drift frem for
10 minutters drift på Skovbrynets station på grund af driftsomlægninger. Der anlægges cykelsti på
Grønnemose Allé, det er rigtig godt.
Hvis restriktionerne og/eller det høje smittetryk fortsætter, så er der opbakning til at holde virtuelt
møde igen i februar.

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:
1.2, 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:
3.2, 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 Seniorrådet:
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA) Hvad med diverse aktivitetspakker?
•

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

Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
Kontinuitet stadig et problem men forsøg i akut rehabilitering
•
•
•
•

Utilsigtede hændelser
Kvalitetsstandarder
Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
Kontakt til Seniorklubber/foreninger

Mad (TO, HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentre (AV, HJ, IM)
•

Opfølgning med Omsorgstandplejen, projektet afsluttes

Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
•

PR via lokale medier obs pas på afsender

Referencegruppe Sundhedshuset (OJ, TO) på dagsordenen til SRU
Seniorboliger (HJ, IM, AV)
•
•

Utilsigtede hændelser
Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
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•
•
•
•
•
•

Normering på seniorcentre bliver forhåbentlig set på i et større sammenhæng
Bruger-pårørenderåd (TO Møllegården, IM Rosenlund)
Høringssvar (tilsynsrapporter, kvalitetstandarder, indsatskatalog, tilsynspolitik )
Kontakt til seniorklubber/foreninger må vi komme efter
Kontakt til Fælles Bruger-pårørenderåd (TO,IM))
Syn og hørelse

Regionen øst (AV,IM)
Regionen vest (IM, HJ, AV) afventer bedre tider
Regionsældrerådet (TO, IM) næste møde aflyst
Generelle områder (alle)
•

Henvendelse fra borgere utroligt få henvendelser til mig, mht. situationen
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