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9. september 2021

Referat af Seniorrådets møde 30. august 2021
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 28. juni 2021
Referatet blev godkendt.
3. Seniorrådets økonomi (BM og CEA). Bilag vedlagt
Et enigt Seniorråd besluttede at reklamere for Seniorrådsvalget med en helsides annonce i løbet af
september for at gøre ekstra opmærksom på valget.
Seniorrådet forventer stadig, at der sker en overførsel af midler til næste år pga. det mindre
forbrug, der har været i år.
4. Gennemgang af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til møde 2. september 2021
Revidering af vedtægter, bruger- og pårørenderåd
Det blev foreslået, at Seniorrådet bør deltage i bruger- og pårørenderådene, da rådet er/skal være
apolitisk. Hidtil har forvaltningen afvist det.
Seniorrådet har, så vidt det huskes, kun haft to pladser ud af de fem i Bruger- og Pårørenderåd, på
Kommunens plejeboliger de sidste 8 år.
Det bør undersøges hvorfor, hvis det er muligt. Alle tilkendegav, at det er værd at kæmpe for.
Der var derfor enighed om, at Seniorrådet skal gøre en ekstra indsats for at få lov til at deltage i
alle eller så mange som muligt.
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Aftale med Region H om IV behandling i kommunalt regi
Aftale med Region Hovedstaden om intravenøs (iv) behandling (indførelse direkte i blodåren)
kræver løbende tilsyn, og dermed stiller det fornødne krav til hjemmesygeplejerskens kompetence.
Flere kommuner har et Akutteam med erfaring i intravenøs behandling og tæt samarbejde med
hjemmesygepleje og praktiserende læge.
Hospitalerne vil gerne have borgeren tilbage til kommunen hurtigst muligt. Organisatorisk skal
regionen betale, og kommunens folk skal udføre. Alternativ i stedet for staten, hvor det så skulle
være i helt faste rammer. Nu kan regionerne og kommunerne selv forhandle ordningen.
Det er en fordel for borgeren, men der står også, at der skal forhandles om det. Vi har allerede et
akutteam. Generel enighed om forslaget – økonomien bekymrer dog.
Planlagt og periodisk byggevedligeholdelse
Brandvedligeholdelse tilføres penge til det! Renovering går i gang nu.
Seniorrådet (IM) sender deres bemærkninger til SRU’s dagsorden til GU hurtigst muligt.
5. Ønsker til drøftelse med SRU på møde 3. november 2021. Bilag vedlagt.
Seniorrådet sendte ønsker til drøftelse med SRU i marts 2020. Eftersom der er gået så længe
grundet Covid-19, bedes Seniorrådet drøfte og beslutte, om Seniorrådet har andre ønsker til
drøftelse med SRU.
Daghjem:
Området tilføres ekstra penge, hvilket undrer, da det tidligere er blevet nedskaleret.
(IM) Der bør være flere åbningsdage, hvilket der var enighed om. Oplyste, at Dorthe var
opmærksom på dette.
(CEA) Fordi ingen kender det, er der ingen der efterspørger det. Gælder på flere områder.
(CEA) Har hørt man vil reducere med 1 stilling på akutområdet på Nybrogaard. Ingen kender noget
til det.
(IM) Længst muligt i eget hjem er trenden. Derfor er det mærkeligt, at der ikke efterspørges
daghjem flere dage om ugen. Det er de pårørende, der segner, så der er brug for mere hjælp. Der
er de demente, der ikke ønsker mere hjælp.
Flere midler til området – mere hjælp til de pårørende. Hvad må man tilbyde efter reglerne i dag.
Tit det frivillige område ved sådanne tiltag pt. og det er ikke godt nok.
Klippekortordningen:
(AV) Plejehjemsbeboerne kan stadig få kortet for sig selv. Ellers er det gået over til den samlede
pulje, så selve hjemmet kan lave fælles tiltag.
(CEA) Er det meldt ud?
Problemer med kommunikation fra kommunens side.
Kan stå i informationen til de pårørende. Enighed.
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(AV): Man kan godt få et klippekort til personlig pleje, alt efter hvor mange timer, man har fået
tildelt til hjælp.
(BM og IM) Samme mekanisme som hovedrengørings-problematikken.
(BM, IM og CEA) Også vedr. rengøring og klippekortet er der dårlig information om nye
regler/retningslinjer.
Hvordan kan vi informere bedre fremover. På forkant med at informere. Enighed i Seniorrådet.
(BM)I forbindelse med dårlig information på området, oplyste han, at Flexhandicap kan hjælpe
borgere op på etager med en trappelift, men det skal visiteres. Der hedder ”direkte kørsel”, som
man skal visiteres til. Han havde kun fået kendskab til det ifm., at de selv havde haft brug for hjælp.
Eventuelle yderligere forslag til drøftelse sendes til IM snarest.
Fx covid-19 – ekstra rengøring (budgetforslaget).
Test af personale til plejehjem, da der pt er smitte fra medarbejderne. Hvordan foregår det nu mht
testning og vaccination vedr. plejehjem, hjemmepleje m.fl.?
6. Borgmesterens Budgetforslag
Seniorrådet er opmærksom på budgettet til rengøring, når budgetforslaget bliver vedtaget.
Tilskud til aktiviteter og udflugter – det er bekymrende med nedskæringer her. Hvor er pengene,
der ikke er blevet brugt under pandemien? Når øremærkede penge overgår til bloktilskud, bliver
det sværere at følge op på.
Demografiudvikling – er budgettet på standby eller tages der højde for fx boliger? I 2060 er hver 4.
borger over 60 år.
Seniorrådet besluttede at sende bemærkninger til Byrådet. BM laver et udkast. Det haster, da det
skal sendes videre af sekretæren til alle i Byrådet.
7. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
IM har haft henvendelser vedr. omsorgstandpleje til fysisk og psykisk svækkede borgere og til
vaskeriordningen.
IM spurgte, om kommunen har sikkerhedsvagter til udadreagerende beboere på plejeboliger? Det
mente medlemmerne ikke, at de have hørt om.
IM oplyste, at Social- og Sundhedsdirektør Gitte Bylov Larsen og Det Danske Madhus kommer på
Temadagen på Højgård 11.10.21. Eventuelle ønsker til dagen sendes til IM.
Valgprocenten falder gevaldigt, når valget afholdes digitalt. Seniorrådet vil gerne holde
Seniorrådsvalg samtidig med Byrådsvalget. Byrådet har ikke ønsket det.
8. Procedurer i Visitationen i forbindelse med trehjulet cykel v/alle
IM har modtaget en henvendelse fra en borger vedr. proceduren i Visitationen, som er sendt
videre. Seniorrådet ønsker, at Visitationen kigger på, hvordan proceduren skal foregå fremover.
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9. Høring om bleer med bevilling. Frist 4. oktober 2021 v/alle
Seniorrådet efterlyser bl.a., hvorfor der ikke findes oplysninger om, hvordan forholdet mellem pris
og kvalitet forholder sig, når det vurderes, hvilke valg man foretager for bleer. Sådanne oplysninger
findes på andre valg af hjælpemidler.
BM laver udkast til høringssvar.
10. Referat fra diverse udvalg
Borgerservice
Bruger- og pårørenderåd
Dagcenter og plejeboliger
Danske Ældreråd.
Følgegruppen Kildegården
Handicaprådet
Der er evalueringsmøde 13. september 2021 kl. 14.30.
(IM) De kvartalsvise møder fortsætter, og hun deltog i Temamødet.
Næste møde med Handicaprådet er 8. november 2021.
NØ-regionen
Omsorgstandplejen
Projekt afsluttet
(IM) Henvendelser vedr. omsorgstandpleje til fysisk og psykisk svækkede borgere.
Opgaveudvalg for pleje og demensboliger og hjemmeplejen (IM)
Oplæg og referat fra mødet på Bakkegården 26.8.21 vil blive sendt til Seniorrådets medlemmer
snarest.
Næste møde er 23. september 2021 kl. 16.30 - 19.30.
Projekt Ensomhed (AV)
Temamøder:
Planlagt til 21. september kl. 14.30 til 17.30 Kildegårdens festlokale
Emne: Trafikal fremkommelighed for seniorer i Gladsaxe Kommune (TO, IM)
Aftalt oplæg ved Kommunens Stadsarkitekt Tina Saaby Madsen og Formand for Trafik- og Teknik
udvalget Ole S. Rasmussen
Efterfølgende Præsentation af de opstillede kandidaterne til Seniorrådsvalget oktober 2021
Trafik- og teknik.
Invitation til møde med det politiske udvalg 4. oktober kl. 19.
Spørgsmål og emner til drøftelse sendt til udvalget og seniorrådet den. 29. juli 2021 (MB)
60+bladet (HJ, BM, OJ)
Spørg 60+ redaktionen (og kommunens hjemmeside) om man ikke kan have en ”vidste du”
information om nye tiltag, og de tiltag der ikke er viden nok om.
Vest-regionen
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Vestegnstræf 27. oktober kl. 9 til 15 på Bakkegården. Dagsorden fremsendes ultimo september/primo
oktober (HJ). HJ efterlyste i denne forbindelse et EAN.NR. til bestilling af forplejningen mv.
EAN.NR. er 5798 0086 95 605.
Ældre Sagen
Næste møde i regionsældrerådet:
På mødet 13.9.21 fra kl. 13-15 kommer Bjarne Hastrup og holder et oplæg om ældre sagen (CEA)

11. Opfølgning på Seniorrådsvalget
Kandidaterne kan komme og promovere sig på temadagen.
60+ kommer ud samtidig med stemmesedlerne.
Der var enighed om at få lavet en helsides annonce, der skal offentliggøres i løbet af september
måned, for at promovere selve valget og kandidaterne til det kommende valg.
12. Hvad ønsker seniorrådet til Presse og 60+ på nuværende?
Se ovenfor.
13. Eventuelt
Intet.

Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Tina Dahrup Razali

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for Seniorrådet

Kalender til orientering:
Seniorrådets mødedatoer 2021:
27.9, 1.11, 29.11,
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møder 2021:
2.9, 30.9, 3.11, 1.12
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Seminar:
Datoer til 2021 reserveret lokale til den 11. oktober 2021
Diverse møder
Orientering til nye pensionister?
Mærkesager for Seniorrådet
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Trafik/teknik (BM)
•
•

Opfølgning på Flextur ordningen til Telefonfabrikken
Fremkommelighed på veje og fortove

Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
Mad (TO, HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentre (AV, HJ, IM)
Opfølgning med Omsorgstandplejen, projektet afsluttes ultima 2020
Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
Referencegruppe Sundhedshuset (OJ, TO)
Seniorboliger (HJ, IM, AV)
•
•
•
•
•
•
•

Utilsigtede hændelser
Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
Normering på seniorcentre
Bruger-pårørenderåd (TO Møllegården, IM Rosenlund)
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)
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