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Seniorrådet i Gladsaxe
MEDLEMMER:
Inge Mandrup, formand (IM)
Bjarne Mogensen, næstformand (BM)
Carl-Erik Andersen (CEA)
Hanne Hvidtfeldt Jakobsen (HJ)
Otto Jarl (OJ)
Tommy Olsen (TO)
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Referat af Seniorrådets mødet den 25. november 2019
1. Godkendelse af dagsordenen
AV blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 28. oktober 2019 og referat fra seminar den 21. oktober 2019
Referatet af 28. oktober 2019: Mødet Seniorrådets møde afholdes 08.09.2020 ikke 07.09.2020. Under
punkt 11: IM har ikke hørt fra Danske Ældreråd angående deltagelse af suppleanter på
Seniorrådsmøderne. Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.
Referat af seminaret 21. oktober 2019 blev godkendt.
3. Gennemgang af dagsorden til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden og evt. forslag til
skriftlig forespørgsel til udvalget v/BM + IM
IM takkede for kommentarer fra Seniorrådets medlemmer.
Pkt. 2. anlægsprojekter 2020: Der er afsat midler til brandtilsynet.
Pkt. 4. kvalitetsstandarder mv.: Kvalitetsstandarderne er blevet bedre formuleret og tydeligere med
årene.
Madservice: Borgerne skal selv anskaffe en mikrobølgeovn, og man tager ikke stilling til, om der er
mulighed for at slutte den til. Hvis der skal installeres et stik, kan det blive dyrt. Borgerne kan kun få
mad, hvis de ikke selv kan bestille mad på internettet. Den mad er ikke lødig og kan ikke spises hver
dag. Man kan ikke forlade sig på ægtefælle eller familie ift. at bestille mad på internettet. Det er
borgeren, der bliver visiteret, man bør ikke være afhængig af en pårørende. En mikrobølgeovn skal
have jordforbindelse, så man kan foreslå, at kommunen er ansvarlig for at mikrobølgeovnen er
monteret korrekt. BM skriver om dette.
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Praktisk hjælp: En robotstøvsuger kan ikke erstatte almindelig støvsugning i private boliger. Det har
TÆNK konkluderet. BM skriver om dette.
Hjælpemidler kan udleveres uden, at man er visiteret. Det er positivt.
Ændring af caféernes åbningstider i weekenden: Beboerne på Hareskovbo spiser via spisekuponer og
prisen er 44 kr. pr. hovedret mod 47 kr. de andre steder. Hvad betyder det for borgerne i
plejeboligerne, hvis caféen lukkes i weekenden? CEA skriver om dette.
Pkt. 7. Antal hjælpere i hjemmeplejen: Det fremgår ikke, om der er tale om praktisk hjælp eller
personlig pleje. AV sagde, at med arbejdstid, ferie og sygdom, så er det ikke muligt at være mindre end
6-8 hjælpere hos en borger, når der er tale om både praktisk bistand og personlig pleje. På
Frederiksberg arbejder de i teams om borgerne. AV retter henvendelse til Anne Kristensen angående
organiseringen af arbejdet.
Pkt. 8. Midler til styrket indsat i eftermiddags- og aftentimerne i plejeboligerne: Seniorrådet vil
fastholde fokus på, at fritidsjobberne varetager de oplistede opgaver og ikke indgår i plejen.
Ældreprisen: Seniorrådet bør være mere aktive ift. at indstille borgere til Ældreprisen fremover.
Brandsikkerhed i plejeboliger: Kommunen kan ikke påtvinge boligselskaberne at gøre mere, end loven
tilsiger. Der nævnes ikke muligheden for, at beboerne selv vælger at betale for yderligere
brandsikkerhed. Seniorrådet vil spørge udvalget, om det kan være rigtigt, at brandsikkerheden er
forskellig i plejeboligerne alt efter bygningernes alder. Køkkenerne blokerer for flugtvejene. Dette er
betænkeligt. BM skriver.
Plejehjemslæger: Det går fremad. Farmaceuterne har fået kompetencer til at vejlede borgerne
yderligere, når de får medicin. De kan også udstede visse former for receptpligtig medicin, hvis en
borger er løbet tør. Lægen har også vejledningspligt, når vedkommende udskriver medicin. Seniorrådet
har på et tidspunkt fået udvirket, at en farmaceut besøgte plejeboligerne. Dette bør ske igen fx i
forbindelse med tilsynsrapporterne.
4. Høringssvar
– ”Høringssvar vedr. Indkøbspolitikken fra SR” er afsendt.
Seniorrådet har være inviteret til møde på Møllegården og Rosenlund angående økologi.
5. Møder i foråret med diverse udvalg mv. (SRU, TTU, Borgmesteren, andre?)
-SRU
-TTU
-Borgmesteren
Punktet diskuteres på januarmødet angående ønsker til indholdet af møderne. CEA undersøger,
hvornår det er muligt at få indflydelse på buslinjerne i 2020. Seniorrådet vil evt. afholde et temamøde
om dette i foråret.
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6. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
OJ oplyste, at der kommer to yderligere møder om seniordating, der primært omhandler, hvordan
man kan blive snydt på nettet.
IM havde været til orienteringsmøde om nye pensionister. Senest var der 9 pensionister til mødet. Der
er ansat en aktivitetskoordinator i kommunen, som kan hjælpe med aktiviteter.
IM blev konfronteret med, at fortovskanterne er meget høje. Dette er pga. regnvandsafledning. CEA
sagde, at i sydeuropa er der en lille slidske på gadehjørnerne. Seniorrådet kan tage dette med, når
Søborg Hovedgade skal renoveres til næste år.
Hjemmeplejen har problemer med at finde parkeringspladser, når de er ude hos borgerne. Når de
kører i deres private biler, får de bøder. IM sender dette videre i systemet.
CEA har fået en henvendelse fra en pårørende, hvor en borger ventede 1 ½ time på et nødopkald.
Borgeren var meget utilfreds med opholdet på De midlertidige pladser på Kildegården. AV sagde, at
der er iværksat en række tiltag, som forhåbentlig kommer til at virke over tid.
7. Rådets økonomi v/BM + CEA
Intet.
8. Forslag og prioritering af gæster til seniorrådsmøderne i 2020
Leder af indkøbsafd. Karen Pihl, Demografimodellen v. Anne Skjoldan, psykologen til pårørende og
borgere, hvordan kan man kontakte ham osv. Borgerrådgiver Preben Rohde, kommende stadsarkitekt
ift. ældreboliger.
9. Referater fra diverse udvalg
Borgerservice: Tilfredshedsundersøgelse efteråret 2019
IM har rost lederen, da evalueringen har været god.
Bruger- og pårørende råd: Rosenlund BP ekstra den 4. november (IM), Møllegården BP ekstra den 8.
november (TO), FBP Rosenlund den 18.november (TO ,IM)
Kommunens Budget:
Danske Ældreråd: Ældrepolitisk konference den 26.november i Vingsted (TO, IM)
Dagcentre og Plejecentrene:
Hjemmeplejen:
NØ-regionen: IM og AV udsender referat.
Omsorgstandplejen: Invitation til møde den 11. februar 2020 (AV, IM)
Regionsældrerådet:
Samarbejde med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget:
Temamøder:
Trafik- og Teknikudvalget:
CEA oplyste, at der er afsat midler til gratis flekstur til Telefonfabrikken resten af 2019 og i 2020.
Derefter kommer en mindre bus, der kan vende ved Telefonfabrikken. Måske vil borgerne opfatte
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dette som en forringelse, men Seniorrådet kan ikke kæmpe for en forlængelse. Det er også rart med en
bus, som man ved, hvornår kører. Det kræver dog, at den kører ofte nok.
Fleksplus: Man kan blive bragt til et trafikknudepunkt, hvis man har mere end 1 km til nærmeste
stoppested.
- Opfølgning på læserbrevet i Gladsaxe bladet?
Seniorrådet kan skrive om, at 160 er blevet udvidet til Bakkegården og Hareskovbo.
Fodgængerovergang ved Kildegården, køreplaner op igen eller helst display. CEA skriver.
60+:
Vest-regionen:
Gladsaxe vært til mødet i foråret (AV, Hj)
Visitationen:
10. Tilmelding til diverse møder
11. Eventuelt
IM arrangerer møde med Hjælpemiddeldepotet i 2020.

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

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for seniorrådet

Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2020:
OBS Mødetidspunkt kl. 9.00-12.00
13.01,03.02,02.03,30.03,04.05,02.06,08.09,28.09,02.11,30.11
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2020:
15.01,05.02,04.03,01.04,06.05,03.06,14.09,01.10,04.11,02.12
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Seminar:
For seniorrådsmedlemmer
Uge 9 og uge 43 2020 (TO reserverer dage med Højgården)
Diverse møder:
Mærkesager for Seniorrådet:
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA)
Trafik/miljø (CEA)
Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
• Utilsigtede hændelser
• Kvalitetsstandarder
Kontakt til Seniorklubber/foreninger
Mad (TO, HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentre (AV, HJ, IM)
Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
• PR via lokale medier
Referencegruppe Sundhedshus (OJ, TO)
Seniorcentre (HJ, IM, AV)
• Utilsigtede hændelser
• Normering på seniorcentre
• Høringssvar
• Tilsynsrapporter, kvalitetsstandarder, indsatskatalog
Kontakt til Bruger- pårørende råd (IM Rosenlund, TO Møllegården)
Syn og hørelse
Regionen øst (AV,IM)
Regionen vest (IM, HJ, AV)
Regionsældrerådet (TO, IM)
Generelle områder (alle)
• Henvendelse fra borgere
Emner til Temamøder:
Planlagte temamøder:
• At være ældre om 20 år Henning Kirk–planlagt til december 2019 (TO)
• Livstestamente og Tidlig fuldmagt er planlagt til foråret 2020 (HJ)
Kommende emner:?
Oversigt over uafsluttede sager:
1.Daghjem
-halvdagstilbud er hårdt for de pårørende
-er der tale om besparelser?
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2. Plejeboliger
-indretning af fremtidige plejeboliger
-udviklingen i behovet for plejeboliger.
3. Betegnelsen ”Velfærdsteknologi” forslag navneforandring til Hverdagsteknologo
-mange ved ikke hvad navnet dækker over
4. Tonen og plejen på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården
5. Personcentreret omsorg
-løbende opfølgning
6. Udviklingen i utilsigtede hændelser
-løbende opfølgning
7. Sundhedshuset
8. Opfølgning på transport til Telefonfabrikken
9. Tandplejeprojektet
10. Syn og hørelse
11. Klippekortordning til beboere på plejehjem og hjemmeplejen
12. Normeringen om natten på seniorcentrene
13. Seniorrådet ønsker at besøge:
- Hjælpemiddeldepotet i efteråret,
-Bakkegården, Egegården, Kellersvej
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