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Referat af Seniorrådets møde den 2. september 2019
Fra 15.30-16.30 deltog Borgmester Trine Græse og afdelingschef for Sundheds- og
Rehabiliteringsafdelingen Herle Klifoth på mødet
Borgmesteren takkede for invitationen til at deltage på Seniorrådets møde i forbindelse med
budgetforhandlingerne. Borgmesteren sagde, at hun og Seniorrådet havde diskuteret Seniorrådets
budgetønsker på møde 12. marts 2019, så hun ville prioritere at bruge tiden på at svare på de
andre, spændende spørgsmål, som Seniorrådet havde sendt hende.
Den fremtidige bemanding på seniorcentrene
Borgmesteren sagde, at Seniorrådet har spurgt til den fremtidige bemanding på seniorcentrene,
og om det bliver muligt at sikre pleje og omsorg af høj kvalitet samtidig med, at der bliver flere
ældre og mangel på hænder i ældresektoren.
Seniorrådet nævnte også manglen på det nødvendige antal pladser på seniorcentrene, og
Borgmesteren svarede, at i Gladsaxe overholder vi ventetidsgarantien på 2 måneder, for borgere,
der søger bredt – og det er selvom vi har afviklet de 23 plejeboliger på Træningscenter Gladsaxe,
Kildegården. Behovet for plejehjemspladser følges tæt og sammenholdes blandt andet med den
demografiske udvikling, derfor forventer hun ikke, at vi kommer til at mangle plejehjemspladser i
fremtiden. Fremtidsudsigterne betyder dog, at vi er nødt til at tænke kreativt og hele vejen rundt.
Vi spørger blandt andet os selv, om alle opgaver skal udføres af sundhedsuddannet personale,
eller om der er opgaver, der kan løses kvalificeret af andre faggrupper.
Hverdagsteknologiske løsninger
Borgmesteren sagde, at hverdagsteknologi også ses som en del af løsningen, fordi det kan gøre
nogle borgere helt eller mere selvhjulpne og gøre, at vi kan anvende medarbejderne mere
effektivt, dér hvor det er nødvendigt. På den måde kan man også opgradere hjælpen i hjemmet.

1

Der arbejdes på en række hverdagsteknologiske løsninger bl.a. ”Kvalitet i medicinhåndteringen”
understøttet af DoseCan, som i første omgang går ud på at udvikle og udbrede et kvalitetskoncept
for medicinhåndtering til borgere på de midlertidige pladser og til borgere i eget hjem. Dette
projekt er sammen med ”Besøg via skærm i Hjemmeplejen” udpeget til investeringsprojekter i
2019 med et samlet budget på 6 mio. kr. i 2019-22.
Borgmesteren nævnte også uddannelsesprojektet ”DIGITEK – kompetencer på tværs”, der handler
om at udvikle en uddannelse i hverdagsteknologi til social- og sundhedspersonale, så de selv kan
bruge alle de nye muligheder, men også hjælpe borgerne med at anvende teknologiske og digitale
løsninger.
Hvordan tiltrækkes kvalificeret personale til sundhedsuddannelserne
Borgmesteren sagde, at Seniorrådet også har spurgt til, hvordan der kan tiltrækkes kvalificeret
personale. Heldigvis er der allerede sket en ændring i forhold til at rekruttere elever til SOSUuddannelserne. Herle Klifoth oplyste, at der er fyldte hold på assistentuddannelsen, men at der er
lidt udfordringer med hjælperne, der har udfordringer i privatlivet, med sproget osv. KL har lavet
en inspirationsvideo om dette til alle kommuner.
Borgmesteren tilføjede, at manglen på kvalificeret arbejdskraft er en reel bekymring, som hun
tager meget alvorligt. Hun kan ikke garantere, at det ikke kommer til at gå ud over plejen, men
kommunen er på forkant og arbejder målrettet for at imødegå problemet.
Hospicepladser
Seniorrådet har skrevet til Borgmesteren, at der mangler hospicepladser og spurgt til, om
kommunen kan påvirke regionen til at oprette pladser, eller om kommunen selv kan oprette et
hospicelignende tilbud.
Lovgivningen giver ikke kommunerne mulighed for at drive hospice, så det er ikke en mulighed.
Det er faktisk også bestemt ved lov, hvor mange hospicepladser, regionerne skal indgå aftale om.
Hvis en borger ikke kan få en hospiceplads, eller når borgeren ønsker at dø hjemme, som mange
borgere også gør, så tilbyder hjemmeplejen hjemmehospice i samarbejde med det udgående
hospiceteam fra Sankt Lukas Stiftelsen.
Borgmesteren oplever, at de borgere der dør hjemme og deres pårørende er meget tilfredse med
forløbet. IM har også fået meget gode tilbagemeldinger fra hjemmehospice.
IM opfordrede til oprettelse af hospice i kommunen. Borgmesteren svarede, at det er en regional
opgave. Hvis det eksisterende tilbud ikke er godt nok, så må regionen tage opgaven, ellers tager
kommunen midler fra andre opgaver. Hvis kommunen skal overtage opgaver fra regionen, så skal
der følge penge med!
Borgmesteren sagde, at nogen bliver afvist til en hospiceplads, fordi de ikke er en del af
målgruppen, de skal være vidende om, at de er døende, og det er ikke alle, der er det.
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Hvis en døende borger af en eller anden årsag ikke kan være hjemme, så tilbydes vedkommende
et ophold på en midlertidig plads. Der er altså ingen døende borgere, der bliver ladt i stikken,
selvom de ikke bliver indlagt på et hospice.
Indkøb af udbudsmateriale
Seniorrådet har haft udbudsmaterialet for indkøb af hjælpemidler i høring og har udtrykt
bekymring for, at pris og kvalitet vægtes nogenlunde lige, da Seniorrådet mener, at der kan være
risiko for, at nogle af hjælpemidlerne ikke fungerer tilfredsstillende, men at de bliver valgt
alligevel, fordi prisen er lav.
Borgmesteren svarede, at der ikke er grund til bekymring. Det er nemlig ikke kun vægtning af pris
og kvalitet, der kigges på, når der skal udvælges hjælpemidler. Først og fremmest skal
hjælpemidlerne leve op til kravspecifikationerne. De er ret udførlige og er gennemgået flere gange
af både fagpersoner fra flere kommuner og fra danske leverandører. Derfor vil det være meget
overraskende, hvis kommunen får tilbudt produkter, som er uegnede.
Der er selvfølgelig en risiko for, at man ikke kan få det, man plejer, men der er 3 leverandører på
hver delaftale, og det giver flere muligheder. Man kan jo altid diskutere, om kvalitet bør vægte
mere end pris, men i de fleste sammenhænge vægtes pris over kvalitet, så vi har bevæget os i den
rigtige retning ved at gøre det lige vigtigt.
Borgmesteren tilføjede, at borgerne kan få hjælpemidler, der ikke er omfattet af udbuddet, hvis de
hjælpemidler, som kommunen har aftale om, ikke kan opfylde borgernes behov. Herle Klifoth
sagde, at nogle borgere ønsker et helt bestemt produkt, og så kan de selv betale det beløb, der
ligger over prisen på de godkendte produkter.
Gratis adgang til svømmehallerne for pensionister
Seniorrådet er bekendt med, at pensionisterne i nogle af omegnskommunerne har gratis adgang
til svømmehallerne i visse tidsintervaller og har spurgt Borgmesteren, om dette kunne blive et
tilbud til pensionisterne i Gladsaxe. Borgmesteren foreslog, at Seniorrådet tager det med som et af
sine budgetforslag til næste år, hvis Seniorrådet mener, at det er vigtigt. Borgmesteren tilføjede, at
et årskort ikke er særligt dyrt.
Senioridrættens sommertur til Spanien er nedlagt
Seniorrådet har spurgt Borgmesteren, om Senioridrættens sommertur til Spanien er blevet
nedlagt. Borgmesteren svarede, at det er rigtigt, at man i år besluttede at prøve noget nyt og
afholde Senioridrættens aktive ferie i Spanien i stedet for på Bornholm. Ferien vil ikke blive afholdt
i Spanien fremover.
Gladsaxe Kommune har jo forpligtet sig på FN’s verdensmål og arbejder målrettet på at blive en
grønnere og mere bæredygtig kommune. FN’s klimapanel vurderer, at rige lande som Danmark
skal reducere vores CO2 udledning med 40 procent inden 2020 i forhold til niveauet i 2007. Denne
målsætning er også sat for Gladsaxe som geografisk område. Det er en meget ambitiøs
målsætning som kræver, at alle både kommunen, borgere og erhvervslivet gør en indsats.
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Selvom flyrejser ikke direkte kan måles på Gladsaxe som geografisk område, så er flyrejser en stor
synder, når det kommer til CO2 udledning. At arrangere fly ture til Spanien for Gladsaxes seniorer
er ikke i overensstemmelse med kommunens målsætning om at reducere CO2 udledningen
markant.
Borgmesteren tilføjede, at Senioridrættens aktive ferie på Bornholm også har været en stor
succes.
HJ spurgte om tilskuddet til temature bortfalder. Borgmesteren svarede bekræftende på dette.
Hun sagde, videre, at man kan diskutere, om det er en kommunal opgave, hvilket hun ikke mener
det er.
Brandsikkerhed på kommunens plejecentre
Borgmesteren indledte med at sige, at brandsikkerheden på seniorcentrene er et emne, der har
været fokus på i et stykke tid. Seniorrådet har spurgt, hvem der får regningen, når fx sprinklere og
alarmer skal fornys, er det beboerne eller kommunen? Borgmesteren svarede, at
vedligeholdelsesudgifter og forbedringer bliver lagt på huslejen og afdrages over en periode.
Det er ikke alle steder, der skal foretages forbedringer. Kommunen bygger altid efter den nyeste
lovgivning, og bygningerne er godkendt efter den gældende lovgivning på byggetidspunktet. Det
er først, når vi foretager en egentlig renovering af bygningerne, at disse skal opdateres til at
opfylde eventuelle nye lovgivningskrav. Kommunen afventer fortsat en samlet tilbagemelding fra
vores egen myndighedsafdeling, før vi endelig kan sige, hvad der skal gøres.
Borgmesteren budgetforslag
CEA spurgte til Borgmesterens budgetforslag angående weekendlukning på caféerne, afskaffelse
af klippekortordningen og levering af kølemad. CEA mener, at de 800.000 kr. til cafédrift på
seniorcentrene er givet godt ud. Han sagde videre, at det vil være bedre, at Kildegården har åbent
lørdag og søndag end, at der er åbent på Hareskovbo én af dagene pga. mulighederne for offentlig
transport. Borgmesteren svarede, at der kommer meget få borgere for at spise i caféerne i
weekenden og færre om søndagen. Med forslaget vil der være en café, der er åben et sted i
Søborg og et sted i Bagsværd.
Borgmesteren fortalte, at klippekortsordningen bliver brugt til at finansiere personcentreret
omsorg. Der bliver lagt mere til, end der bliver trukket fra.
Angående levering af kølemad fremfor varm mad, så bliver maden i dag tilberedt, kølet ned og
varmet op igen i bilen på vej ud til borgerne. Der skal en vogn ud hver eneste dag, og borgerne
venter mellem 11 og 15 hver dag på levering af maden. Hvis borgerne selv varmer maden, så kan
de spise, når det passer dem. Borgmesteren mener også, at der er nogle sundhedsmæssige
problemer ved levering af varm mad. Borgerne vil selv skulle anskaffe sig en mikrobølgeovn, hvis
de ikke har en i forvejen.
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1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt. AV blev valgt som ordstyrer i stedet for BM.
Herle Klifoth drøftede budgettet med Seniorrådet
Kildegården har en udfordring. Der kigges på belægningsprocenten og på gennemstrømningen,
borgerne skal alle have guidning og vejledning. Hjælpemiddelområdet har været en udfordring to
år i træk og Borgmesteren har lavet en budgetnote om dette.
2. Godkendelse af referat fra 17. juni 2019
Referatet blev godkendt.
Seniorrådet drøftede, hvornår tilsynsrapporterne bliver lagt på nettet. Seniorrådet ønsker at
forvaltningen orienterer om, når der er gennemført tilsyn, men det kan forvaltningen ikke påtage
sig. IM sagde, at man kan holde øje med seniorcentrenes hjemmesider. Hun appellerede til, at de
Seniorrådsmedlemmer, der er tilknyttet de respektive seniorcentre, holder øje med
hjemmesiderne.
3. Gennemgang af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden og evt. forslag til
skriftlig forespørgsel til udvalget v/BM + IM
Værdighedspolitikken: Motiverne er meget dårlige og overidylliske. IM kontakter Herle om dette.
Budgettet: AV har spm til formanden angående mindreforbrug på hjemmeplejen to år i træk. Kan
mindreforbruget anvendes til at øge hjælpen, så borgerne får flere hjemmehjælpstimer? CEA
sagde, at vi tidligere har fået at vide, at årsagen er, at man ikke kan besætte alle stillinger. CEA
foreslog, at Seniorrådet tager dette med Herle næste gang hun deltager på mødet. IM har skrevet
til udvalgsformanden, som desværre er sygemeldt.
Mødedatoer: CEA sagde, at der er mere struktur end i år. Hvor meget afstand skal Seniorrådet
have til møderne, der primært ligger om onsdagen? Mødedatoerne diskuteres på det kommende
Seniorrådsmøde.
4. Høringssvar/debatemner
-Evaluering af mødet med Borgmesteren
CEA sagde, at der er 3 nedskæringer på ældreområdet. Der er 1. behandling på onsdag.
Kommentarer skal sendes til Byrådet. Seniorrådet vil anbefale, at der ikke kommer
weekendlukning på caféerne. Seniorrådet mener, at det er et brugerønske. Det vil være mere
naturligt at holde åbent på Kildegården både lørdag og søndag i stedet for Hareskovbo, hvor der
ikke er offentlig transport. Eller evt. indskrænke åbningstider fx 11-13 fremfor 11-14, som det er i
dag.
Klippekortordningen, Seniorrådet går ud fra, at der ikke kommer forringelser i aktiviteterne, men
ordningen tilgodeser ikke individuelle borgeres behov.
IM udarbejder et brev og sender til Byrådet sammen med Seniorrådets budgetforslag.
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-Evaluering af Gladsaxedagen
Seniorrådet fik talt med rigtig mange mennesker. IM følte en god solidaritet og liv omkring de
Seniorrådsmedlemmer, der var på standen og Seniorrådet fik megen ros.
5. fremtidige møder med Borgmester eller udvalg
-IM’s møde med den nye Social- og Sundhedsdirektør Ulrich Schmidt-Hansen 19. august 2019.
IM fortalte om Seniorrådets arbejde. Han er inviteret til Seniorrådets seminar og deltager mellem
14 og 15.
-Forslag til emner til møde med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i efteråret samt invitation.
Udvalget skal diskutere, om de vil mødes med Seniorrådet igen. Seniorrådet bedes melde emner
ind til IM snarest.
6. Status på og drøftelse af referencegruppe i relation til Sundhedshuset
OJ oplyste, at referencegruppen ikke har været inddraget, før arkitektkonkurrencen var på plads.
Der er planer om ungdomsboliger og ældreboliger rundt om Sundhedshuset. OJ foreslog, at
Seniorrådet skriver et undrende brev til forvaltningen om, hvorfor referencegruppen ikke har
været inddraget inden stormøderne. Processen er kommet længere og hvad sker der nu?
Referencegruppen skal sættes i spil. OJ efterlyste input fra Seniorrådet til, hvad Sundhedshuset
skal indeholde.
7. Seniorrådets seminar 21. oktober 2019
-emner til seminaret samt ansvarlig for dagsorden
Forslag til oplægsholder:
AV efterlyste mere indsigt i budgettet. IM taler med Herle.
Seniorrådet indsender forslag til emner til IM.
8. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
IM sagde, at en borger har orienteret hende om situationen på Kildegården. IM har fortalt Herle
om en sag, som hun fik via Ældre Sagen. Seniorrådet følger dette løbende.
IM har talt med en borger med rollator, der siger, at hvis bybusserne ikke kører helt ind til kanten,
så falder rollatoren i et hul. E47 er god til at køre helt ind og sænke bussen. IM har talt med Trafikog Teknik om dette, så sagen ligger hos forvaltningen.
IM har fået en henvendelse fra en borger i Mørkhøj angående, at der ikke er mange aktiviteter for
ældre i området. TO sagde, at Ea’s liste over aktiviteter kan udleveres til sådanne borgere. IM
sender listen til borgeren.
IM har fået en henvendelse fra en klub, der gerne vil tilbyde lektiehjælp i sprog. Klubben har
henvendt sig for at tilbyde at lave lektiehjælp ude på Sundhedsskolen, men har ikke hørt noget.
Seniorrådet kan promovere dette.
IM og HJ var til afskedsreception for den afgående Social- og Sundhedsdirektør Jane Torpegård.
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9. Rådets økonomi v/BM + CEA
Punktet blev udskudt på grund af tidsmangel.
10. Forslag og prioritering af Gæster til seniorrådsmøderne i 2019:
Seniorrådets næste møde 30. september 2019 afholdes på Møllegården med omvisning,
orientering om centret og tid til spørgsmål v/leder Jessie Lykke (ca. 1 time er afsat)
- orientering om Akutteamet ligeledes 30. september 2019 v/leder Margret Ina Bjarnadottir
- besøg på Hjælpemiddelcentralen
11. Referater fra diverse udvalg
Borgerservice:
Bruger- og pårørenderåd:
-Møde i det fælles Bruger- og pårørenderåd i Gladsaxe 13.5.2019 /v. IM
Kommunens Budget:
Danske Ældreråd:
Dagcentre og Plejecentrene:
-invitation til 50-års jubilæum på Bakkegården den 11.09.2019 kl. 13.30-15.00.i Bakkegårdens
café og festsal, Taxvej 18,2880 Bagsværd. IM, AV, TO deltager.
Hjemmeplejen:
NØ-regionen:
NV-regionen: -Næste møde i Vest regionen er i Høje Taastrup (datoen kendes ikke endnu).
Omsorgstandplejen:
Regionsældrerådet:
-Datoer (19/9, 14/11) (TO og IM)
Temamøder:
- Orientering om Emner til fremtidens temamøder:
17. september 2019 (TO) Kildegården kl. 14-16
Emne: Livstestamente og fremtidsfuldmagt, v/ Therkildsen – advokater
2. december 2019 (TO) Kildegården kl. 14-16
Emne: Kunsten at blive 100 år v/Henning Kirk
7. september 2020 (HJ) Kildegården kl. 14-16
Emne: Fremtidsfuldmagt, behandlingstestamente mm. v/Faglige seniorer
Trafik- og Teknikudvalget:
60+:
Visitationen:
Ældre Sagen:
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12. Tilmelding til diverse møder
- Temadag i Danske Ældreråd (30.9 i Farum, 2.10 i Køge) AV, HJ og IM tilmeldes.
13. Eventuelt
HJ havde været til møde i 60+ redaktionen. Hun fortalte, at sundhedschefen skriver lederen næste
gang. 60+ redaktionen undersøger, om alle seniorrådsmedlemmer kan komme til at stå med
telefonnumre igen, og at mailadresserne slettes i stedet. BM ønsker en artikel om varme hænder,
men dette er for politisk. Seniorrådet må dog gerne selv skrive dette på bagsiden. Redaktionen er
interesserede i Henning Kirk på temamødet i december.
60+ vil gerne lave en artikel om en senior, der har gået på pilgrimsruten, og de vil gerne have
Seniorrådet med til det årlige DHL-løb.
Forvaltningen har besluttet, at man ikke må være anonym, hvis man vil have en artikel i 60+.

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

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for seniorrådet

Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2019:
30/9, 28/10, 25/11(inkl. julefrokost)
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2019:
9/9, 2/10, 30/10, 27/11
Seminar:
For seniorrådsmedlemmer 21. oktober 2019.
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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 (CEA)
• Opfølgning på Flextur ordningen til Telefonfabrikken
• Fremkommelighed på veje og fortove
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 Sundhedshus (OJ, TO)
Seniorcentre (HJ, IM, AV)
• Høringssvar (tilsynsrapporter, kvalitetsstandarder, indsatskatalog)
• Kontakt til bruger-pårørenderåd (IM, TO)
• Kontakt til seniorklubber/foreninger
• Normering på seniorcentre
• Syn og hørelse
• Utilsigtede hændelser
• Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
Nord øst regionsmøder (Regionen øst) (AV, IM)
Vest regionsmøder (Region Vest) (AV HJ, IM)
Regionsældrerådet (TO, IM)
Generelle områder (alle)
• Henvendelse fra borgere
o Henvendelse vedr. Kildegården (medio juli) (IM)
• Værdighedspolitikken ift. ensomhed
Emner til Temamøder:
Forslag til kommende emner:
• At være ældre om 20 år – ved ekstern oplægsholder
• Seniordating
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