
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 18. maj 2022 

Til stede: Susanne Borch, Alf Wennevold, Else Ørsted, Mona Gøthler, Preben Bildtoft, Susi Alsfelt 

Riise-Knudsen, Mogens Nielsen og Steen Borup-Nielsen. 

Afbud fra Gitte Anni Mikkelsen. 

Fra Kommunalbestyrelsen: Katja S. Johansen (deltog pkt. 6-8), Jesper Marcus (deltog pkt. 6-10) 

og Anne Hjorth (deltog pkt. 6-10). 

Fra Social & Sundhed: Tina Roikjer Køtter, Sophie Harms og Helle Frederiksen (referent). 

Afbud fra Helene B. Rasmussen.  

1. Seniorrådets brug og oplevelse af gentofte.dk 

På baggrund af oplæg fra Susi Alsfelt Riise-Knudsen om en mere brugervenlig opsætning af 

hjemmesiden gennemgik Susanne Borch og Helle Frederiksen den med dagsordenen udsendte 

tilbagemelding fra Kommunikation og de opdateringer, der efterfølgende er implementeret. Herefter 

fulgte evaluering: 

• Under ’Seniorrådets hovedopgaver’ foreslog Preben Bildtoft tilføjelsen: ’at præge lovgivningen 

på kommunens ældrelov direkte og indirekte gennem Danske Ældreråd’, hvilket rådet tilsluttede 

sig. 

• Kommunikation vurderer, at formidling af høringssvar på hjemmesiden er for 

ressourceomfattende, hvorfor det besluttedes, at disse i stedet uddybes yderligere i rådets 

referater. 

• Muligheden for en særskilt hjemmeside for Seniorrådet blev drøftet med den konklusion, at 

dette kræver en stor arbejdsindsats fra medlemmerne, så for nu overvejes dette blot. 

• Alf Wennevold foreslog, at seneste dagsorden først publiceres på hjemmesiden efter afholdelse 

af det pågældende seniorrådsmøde, såfremt der skulle komme ændringer hertil. Det besluttedes 

at indføre dette fremover. 

• På opfordring af Mona Gøthler printer Helle Frederiksen Seniorrådets opslag på hjemmesiden 

til medlemmerne. 

• Kommunikation har sikret, at den optimerede søgefunktion også viser Seniorrådets side som det 

første resultat, når der søges på ’ældreråd’. Mogens Nielsen kunne i den forbindelse oplyse, at 

alle landets råd på sigt vil blive benævnt ’seniorråd’. 

2. Seniorrådets arbejdsform 

På opfordring fra Mona Gøthler udsættes punktet til førstkommende møde, hvor også Gitte Anni 

Mikkelsen deltager. Hun fremhævede desuden, at rådets genbehandling af ’Opsamling på proces 

om arbejdsformen i Seniorrådet’ fra den 18. december 2019 gav mulighed for at høre nye 

medlemmers forventninger til møderne. 

3. Gentofte Mødes ’22 

Emner, format og mulige samarbejder med andre arrangører drøftedes. Preben Bildtoft foreslog et 

fremtidsværksted, hvor ældre borgere fik mulighed for at give input til forbedringer. Else Ørsted 

oplyste, at hun ved seneste besøg på Jægersborghave blev foreslået at bringe fokus på borgerens 

overgang fra privat hjem til plejebolig og vil medbringe materiale på førstkommende møde. Sophie 

Harms tilføjede, at de kommunale plejehjem alle benytter den samme velkomstfolder, og at det 
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overvejes, om denne fremover skal tage udgangspunkt tidligere i forløbet - allerede fra den første 

kontakt til myndighederne skabes, og indtil indflytning finder sted. Herudover arbejdes der 

systematisk med opfølgende samtaler, og borgerens nedskrevne ’livshistorie’ indgår ofte i plejen. 

Det besluttedes at afholde et dialogmøde, der tager udgangspunkt i Preben Bildtofts og Else Ørsteds 

forslag, og at arbejdsgruppe med Mona Gøthler og Preben Bildtoft nedsættes. Helle Frederiksen 

skaber kontakt til Mette Svendsen Helmer, som koordinerer aktiviteterne ved Gentofte Mødes ’22. 

4. Gavepolitik 

Med udgangspunkt i Gentofte Kommunes regler for repræsentation (udleveret på Seniorrådets 

møde den 20. april 2022) henstillede Susanne Borch til, at der ikke gives gaver ved fejring af 

anledninger af privat karakter, men at der intet var til hinder for, at rådet selv samlede ind ved 

særlige lejligheder som f.eks. runde fødselsdage og jubilæer. Det besluttedes, at Helle Frederiksen 

orienterer Susanne Borch i god tid inden en mærkedag, og at indsamling forsøges afprøvet fra gang 

til gang. 

5. Fastlæggelse af møder på plejehjem 

Afholdelse af Seniorrådets møder på plejehjem genoptages nu. Susi Alsfelt Riise-Knudsen foreslog 

at starte på Salem og tager kontakt til forstanderen. Sophie Harms anbefalede, at både 

mødedatoerne for august samt september blev fremlagt som muligheder for forstanderen, og hun 

hjælper også gerne med at formidle kontakten. Det aftaltes, at Susi melder dato tilbage til Helle 

Frederiksen, der herefter tager sig af det praktiske. Mona Gøthler ville samtidig høre Adelaide, om 

de vil være næste plejehjem i møderækken. 

6. Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde og Ældrepolitisk konference 2022 

Regionsældreråd Nordøstgruppen / Regionsældreråd Hovedstaden 

Alf Wennevold orienterede fra Danske Ældreråds Repræsentantskabsmødet og deres forslag til 

vedtægtsændringer. Væsentligste punkter var: 

• At ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år. Forslaget blev nedstemt. 

• At bestyrelsen for Danske Ældreråd fremover har en næstformand i stedet for to. Forslaget blev 

vedtaget. 

Preben Bildtoft tilføjede, at han var forundret over, at bestyrelsen præsenterede så store ændringer i 

år 1 i stedet for at vente til midt i valgperioden. 

Else Ørsted supplerede, at social- og ældreminister Astrid Krag indledte repræsentantskabsmødet 

med en tale, hvor hun kunne have ønsket sig mere tid til spørgsmål efterfølgende. 

Fra konferencen orienterede Preben Bildtoft om indlæg fra Brønderslev Kommunes borgmester, 

Mikael Klitgaard, der talte om, hvilke tanker de gjorde sig efter statsministerens udmelding om en 

ny ældrelov og det stigende antal ældre borgere. Herudover fremhævede han forskningsprofessor 

Jakob Kjellbergs indlæg om, hvad den ændrede demografi betyder for kommunernes ældre- og 

sundhedsudgifter. 

Fra konferencens seminarer orienterede Preben Bildtoft om sin deltagelse i Lis Puggaards indlæg 

’Grundlag for en vellykket aldring – på trods!’, blandt andet om ’Projekt Robuste Ældre’, en 

undersøgelse foretaget i Ikast-Brande Kommune og Gentofte Kommune. Det aftaltes, at Helle 

Frederiksen undersøger status på projektet, og besøg af Lis Puggaard på et fremtidigt seniorråds- 

møde overvejes. 

Alf Wennevold orienterede fra Regionsældreråd Nordøstgruppen, hvor de enkelte råds budget blev 

drøftet, dog uden omdeling. Han fremviste desuden Rudersdal Kommunes blad ’Senior Nyt’, der 

omdeles til folkepensionister tre gange årligt og tilføjede, at sådan et blad ville kræve en stor indsats 
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og økonomiske ressourcer. 

Foruden Alf deltog Susanne Borch og Else Ørsted i Regionsældreråd Hovedstaden, hvor 

sundhedsklynger blev drøftet. Materialet herfra udsendes efterfølgende. 

7. Fremtidens ældrepleje 

Debatoplæg udsendt med dagsorden. 

Meddelelser fra formanden og medlemmerne, herunder status på medlemmers opgaver 

Alf Wennevold orienterede om sin deltagelse i ’Aktive Forårsdage’ dag 1 med foredrag af Peter 

Lund Madsen, og noterede sig pointerne; ’Gør hvad lægen siger’ og ’Gå til så meget samvær som 

muligt’. Herefter blev boder med aktiviteter besøgt. 

Preben Bildtoft orienterede om sin deltagelse i ’Aktive Forårsdage’ dag 2 med foredrag af Peter 

Qvortrup Geisling omhandlende de fire slags sundhed; den spirituelle, følelsesmæssige, fysiske og 

mentale sundhed, og hvor vigtigt det er at holde fast i den mentale. Han var meget positiv over 

arrangementets indhold. Preben havde desuden besøgt Brogårdshøj, hvor ombygningsplanerne går 

godt. 

Else Ørsted orienterede om oplæg fra Jægersborghaves demensfaglige person, som vil inddrage 

hver enkelt beboer. Plejehjemmet har anskaffet en robot med kunstig intelligens, der dog endnu 

ikke er integreret. Hun konstaterede, at de enkelte etager kører meget forskelligt, og at beboerne 

ønsker mere ro omkring måltiderne. 

Mona Gøthler oplyste, at hun dagen efter skulle til beboer/pårørende møde på Adelaide. Fra Lindely 

er hendes oplevelse, at de pårørende ikke respekterer den daglige ledelse, og det aftaltes, at Sophie 

Harms følger op. Seniorrådet noterer situationen med beklagelse. 

Sophie Harms oplyste, at hun deltog i indvielsen af Jægersborghave, hvor 72 nye beboere er flyttet 

ind. Susanne Borch, Alf Wennevold og Jesper Marcus deltog ligeledes i den festlige dag. 

Katja S. Johansen oplyste, at opgaveudvalget ’Fremtidens velfærdsløsninger for ældre’ netop er 

igangsat, hvor Jesper Marcus og Anne Hjorth også deltager. Allerede på første møde blev der sat 

ord på relevante betragtninger. En enkelt borger har trukket sig, hvorfor en anden ansøger vil 

komme i betragtning. Desuden oplyste hun, at kommunen er ved at renovere plejeboliger med 

hjemmehjælp, hvorfor der er fokus på genhusning af beboere under ombygningerne. 

Herefter ønskede Katja S. Johansen at drøfte, om dele af Seniorrådets møder kunne afholdes 

samtidig med Handicaprådets, når der optræder fælles dagsordenpunkter. Her lægges op til en mere 

rationel arbejdsform, der kun kræver deltagelse af politikerne og kommunens ansatte en enkelt 

gang. Jesper Marcus supplerede med forslag om, at mødefrekvensen for særlige emner kunne 

gentænkes. Ønsket er også drøftet med Handicaprådet. Seniorrådet tager dette til efterretning, og 

Susanne Borch kontakter formanden for Handicaprådet for yderligere dialog. 

Mogens Nielsen oplyste, at 57 plejeboliger med hjemmehjælp på Rygårdcentret planlægges 

renoveret, og at punktet er på Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj. Samtidig er han blevet del 

af plejehjemmets følgegruppe. Sophie Harms supplerede, at beboerne er orienteret om 

renoveringen, uden dog er gøre dem urolige. Tina Roikjer Køtter tilføjede, at byggeriet igangsættes 

i 2024. Mogens Nielsen oplyste desuden, at han var blevet kontaktet af borger, hvor henvendelsen 

viderehenvises, da Seniorrådet ikke tilgår personsager. 

Herefter orienterede Mogens Nielsen om sin deltagelse i Praksisakademiets konference ’Fremtidens 

ældrepleje – udfordringer og løsninger’ om bl.a. demensramte. Desuden rekvirerer han 

præsentationsmateriale omkring den hollandske Buurtzorg-hjemmepleje og foreslår samtidig dette 

som dagsordenpunkt på fremtidigt møde. 
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Susanne Borch oplyste, at hun havde deltaget i 50 årsjubilæet på Egebjerg. Desuden mindede hun 

om den allerede udsendte invitation til Højskolernes temadag den 24. maj. 

8. Næste møde – onsdag den 15. juni 2022 

9. Eventuelt 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen italesatte, at apotekerne påsætter etiket med navn, dosering mm. på 

præparatets yderemballage, hvilket er uhensigtsmæssigt i de tilfælde, hvor tabletglasset herefter er 

uden de vigtige informationer, hvis yderemballagen smides ud ved ibrugtagning. Sophie Harms 

tilføjede, at plejepersonalet af samme grund er instrueret i at gemme yderemballagen i disse 

tilfælde. Dilemmaet tages op igen af Seniorrådet på et senere tidspunkt. 


