Seniorrådet i Gentofte Kommune
Referat fra Seniorrådets møde den 24. april 2019
Til stede: Inger Hee, Per Bjarvin, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, Mona Gøthler,
Preben Bildtoft, Susanne Borch og Else Ørsted. Afbud fra Alf Wennevold.
Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Susanne Khalil
(referent).
Fra Kommunalbestyrelsen: Louisa Schønnemann Bøttkjær. Afbud fra Bente Frimodt-Møller og
Anne Hjorth.
1. Omvisning ved forstander Berit Kronby.
Berit Kronby forestod omvisning på Rygårdcentret.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt.
3. Bemærkninger til dagsordenen.
Inger Hee oplyste, at hun foreslog, at ændre arbejdsgangen i rådsmøderne således at man
fremadrettet bruger mere tid på at arbejde med de fælles temaer som rådet har fokus på. Rådet
tilsluttede sig forslaget.
4. Høring – kvalitetsstandarder og principper for kvalitetsstandarder.
Lone Jørgensen gav en kort orientering om kvalitetsstandarder, som bortset fra enkelte redaktionelle
ændringer, er identiske med standarderne fra 2018. De kvalitetsstander der lægges frem er
lovpligtige. Kvalitetsstandarderne vil i 2020 være tilpasset Fællessprog III (FS III). Ændringerne er
markeret med gult.
Lone Jørgensen orienterede endvidere om principper for kvalitetsstandarder.
Formålet med at opstille principper for indholdet af kvalitetsstandarder mv. er at sikre, at der er
politisk og strategisk retning og grundlag for prioritering i kvalitetsstandarderne og at sikre faste
rammer for processen omkring arbejdet med standarderne. Rehabilitering er udgangspunkt for
tildeling af alle indsatser. Borgeren tildeles indsatser efter en konkret, individuel vurdering med
udgangspunkt i borgeren funktionsniveau og ressourcer.
Inger Hee mente, at kvalitetsstandarderne bør tage mere højde for at drage omsorg for de borgere
der ikke kan nå målene, idet der kan være borgere som ikke passer ind i de nye principper.
Lone Jørgensen svarede, at målsætningen tager udgangspunkt i det enkelte individ, med fokus på
hvad den enkelte borger gerne selv vil opnå.
Seniorrådet tog høringen til efterretning, dog med den tilføjelse at ”seniorrådet har et ønske om at
næste revision af kvalitetstandarderne vil afspejle både den rehabiliterende-, vedligeholdende-, og
palliative indsats.

Lone Jørgensen orienterede om NEXUS – som er det nye it system som kommunen skal arbejde
med. Der skrives mere og mere detaljeret med det formål at kvaliteten højnes.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen spurgte om andre kommuner anvender systemet, hvilket Susanne
Andersen svarede ja til. Fællesprog III skal gælde alle. Det er en god systematisk måde at
tilrettelægge og dokumentere på.
5. Høring – Danmarkskort 2018.
Helene B. Rasmussen gav en kort orientering om Danmarkskort 2018. Antallet af sager i Gentofte
Kommune var i 2017 en smule bedre sammenlignet med 2018, og det går i den rigtige retning.
Målet er at have en korrekt afgørelse i første omgang. Seniorrådet tog høringen til efterretning

6. Status og drøftelser af nye områder.
Inger Hee gav en kort status på de emner rådet har arbejdet med gennem det sidste stykke tid,
herunder Kost og Trafik, som begge er emner der nu er afsluttet og har mundet ud i et notat. Rådet
arbejder videre med værdighed og forskellen på at være pensionist/være i arbejde. Arbejdsgruppen
har valgt at koncentrere sig om ensomhed og specifikt gruppen af meget svage borgere i eget hjem.
Arbejdsgruppen anbefaler, at ”det er rette mand” der kommer til borgeren. Arbejdsgruppen opfordre
til, at hjemmehjælperen giver besked videre hvis man observere, at den ældre måske ikke virker til
at have det godt.
Til dette svarede Susanne Andersen, at man blandt andet arbejder med dette via ”tidlig opsporing og
tidlig indsats” hvor der er fokus på om borgeren har det godt. Rådet fortalte, at det opleves at hvis
de borgere der har brug for meget hjælp får besøg af mange forskellige i hjemmet, kan det være
svært at få øje på de små forandringer.
I dag tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år som ikke allerede får
hjemmehjælp. Susanne Andersen oplyste, at der er et nyt lovforslag på vej, som betyder, at de der er
fyldt 70 år, skal tilbydes besøg. Hvis man mister sin ægtefælle får man tilbudt forebyggende
hjemmebesøg allerede fra man er 65 år
Susanne Andersen opfordrede til at forvaltningen hører om konkrete hændelser/sager så man kan
agere på det og hjælpe. Sluttelig oplyste Lone Jørgensen, at nye leverandører også skal leve op til at
varetage indsatser.
Inger Hee spurgte om der var bemærkninger til notat om ”det værdige ældreliv” hvilket ikke var
tilfældet. Foreslog endvidere at rådets udarbejdede notater kommer på kommunens hjemmeside
under seniorrådet, hvilket alle tilsluttede sig.
Inger Hee oplyste, at der nu skal arbejdes med værdighed- overgange (fra arbejdsliv til pensionist).
Der blev nedsat end arbejdsgruppe der består af Per, Preben, Mona og Inger og der vil blive
arbejdet med emnet frem til sommerferien.
Inger Hee bad alle tænke over nye emner til næste møde, som rådet ønsker at arbejde med
fremadrettet.
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7. Status opgaveudvalg.
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han gerne ville have deltaget i opgaveudvalget Tryghed men ikke
blev valgt. Ole Scharff-Haarbye orienterede om sin og Inger Hees deltagelse i workshop om
Tryghed. Ole Scharff-Haarbye sagde, at opgaveudvalget har haft fokus på indbrud og tyveri og ikke
overfald. Til dette svarede Helene B. Rasmussen, at man kan opleve situationer som føles utrygge,
men at statistikken viser, at der er meget få umotiverede overfald i Gentofte Kommune.
Louisa Schønnemann Bøttkjær oplyste, at man netop har annonceret et nyt opgaveudvalg ”Det
grønne Gentofte” som har fokus på offentlig tilgængelighed.

8. Meddelelser fra medlemmerne.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at arrangementet om trafik der afvikles den 8. maj afholdes på
hovedbiblioteket. Man skal tilmelde sig. En af foredragsholderne er Henning Kirk.
Preben Bildtoft oplyste, at kommunens handicapbusser mangler handicapskilt.
Mona Gøthler oplyste, at Lindelys referater er blevet gode og man har fået suppleant ind i
beboer/pårørenderådet. Til dette oplyste Susanne Andersen, at i princippet burde der afholdes valg,
men man må gerne invitere gæster til at deltage i beboer/pårørenderådet.
Inger Hee orienterede om deltagelse i workshop om revision af mad og måltidspolitik. God
oplægsholder og mange gode forslag. Emnet var ikke kun for ældre men også børn i institutioner
m.m.
Der arbejdes med madudbud til ældre hjemmeboende og feltet snævrer sig ind.
Inger Hee oplyste, at man har modtaget en henvendelse fra en borger der ikke var tilfreds med
opfølgning på rådets temamøde. Der er udarbejdet et invitationsbrev til nyt møde som afholdes på
hovedbiblioteket. Det blev aftalt, at Susi Alsfelt Riise-Knudsen udsender brevet til de borgere der
deltog i temamødet.
Else Ørsted spurgte om der bygges ældreboliger på byggegrunden på Charlottenlund St. Inger Hee
svarede, at der er fremkommet forslag til byggegrunden der er i høring.
Det blev oplyst, at Ulla Rytved er blevet forstander for plejedelen på Brogårdshøj.
Ole Scharff-Haarbye spurgte, om der er afsat penge til brandtilsyn på alle plejehjem i kommunen.
Susanne Andersen svarede, at der er bevilget penge til en gennemgang af alle plejehjem m.m. Ole
Scharff-Haarbye oplyste, at han har modtaget en del henvendelser fra borgere der har læst artikel
om seniorrådet i GLN. Dette tilsluttede Preben Bildtoft sig, da han også har fået en række
tilbagemeldinger fra flere steder.
Ole Scharff-Haarbye spurgte, om Tranehaven i forbindelse med ombygningen, kun får enestuer
fremover, hvilket der blev svaret ja til. Ole Scharff-Haarbye spurgte om der bliver installeret
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klimaanlæg på Tranehaven. Susanne Andersen svarede, at der i forbindelse med ombygningen
bliver ventilationssystem men ikke et klimaanlæg.
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han har fået en henvendelse fra en journalist fra DR. Der var lidt
diskussion om hvad man bør sige, hvis en borger eller andre henvender sig til et seniorrådsmedlem
med konkrete spørgsmål. Mona Gøthler sagde, at man bør henvise borgere/interessenter til
kommunen, så man ikke siger noget forkert.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at Salem fejrer prinsesse Benedictes 75 års fødselsdag med en
fest.

9. Næste møde.
Onsdag den 22. maj. Mødet holdes på rådhuset.
10. Eventuelt.
Intet
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