
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 12. december 2012. 

Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Sonja Minor Hansen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Connie 

Engelund Erichsen, Jette Sørensen, Alf Wennevold og Steen Borup-Nielsen. Afbud fra Lene Bay. 

Fra Social & Sundhed: Thomas Bille, Helge Hansen, Susanne Khalil (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Kirsten Kierkegaard, Louisa Schønnemann Bøttkjær. 

Afbud fra Marianne Zangenberg. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt med en enkelt tilføjelse. Helge Hansen oplyste, at der på sidste møde blev rejst spørgsmål 

om der ønskes ét eller to beboer/pårørenderåd i forbindelse med, at Kridthusets beboere flytter ind 

på Egebjerg i 2013. Tilbagemeldingen er, at man ønsker at opretholde hver sit beboer/pårørenderåd, 

ét for Egebjerg og ét for Kridthusets tidligere beboere. Frederik Teisen blev udpeget som 

Seniorrådets repræsentant i begge beboer/pårørenderåd.     

 

2. Meddelelser fra formanden.  

Intet. 

 

3. Sundhedspolitik v/Thomas Bille. 

Thomas Bille orienterede om kommunens sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er under revision, 

idet vision og værdier fastholdes, men indsatsområderne skal revurderes.  

Sundhedsprofilerne viser, at en betydelig del af borgerne i Gentofte Kommune har det godt og har 

sunde vaner på flere områder. Profilerne viser også, at kun 17 % af borgerne lever op til alle 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende kost, rygning, alkohol og motion.  

Gentofte Kommune ønsker med sundhedspolitikken at sætte fokus på borgernes sundhed og gøre 

det sunde valg til det foretrukne. 

Sundhedspolitikken består af en række indsatsområder, der vil have et særligt politisk fokus og efter 

nærmere prioritering vil blive understøttet økonomisk af sundhedspolitikkens pulje:  

Borgerrettet forebyggelse – målgruppen er raske borgere og medarbejdere. Mange af de 

sygdomme, der reducerer livskvalitet og fører til behov for ydelser i såvel det nære som det øvrige 

sundhedsvæsen er livsstilsbetingede og kan forebygges. Derfor er KRAM faktorerne (Kost, 

Rygning, Alkohol og Motion) centrale for den borgerrettede forebyggelsesindsats. 

Mental sundhed – skabe sundhedsfremmende indsatser til fremme af trivsel blandt raske borgere, 

dels forebyggelse og rehabilitering af psykiske sygdomme. Målgruppen er børn, unge og voksne 

borgere i Gentofte Kommune.   

Patientrettet forebyggelse – primært målrettet ældre medicinske patienter og andre borgere med 

kroniske sygdomme. Ved tidlig indsats at forebygge at sygdom udvikler sig og søger at begrænse 

eller udskyde eventuelle komplikationer.  
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Alf Wennevold spurgte, hvor konkret indsatsområderne bliver og om der er bud på hvor man skal 

hen. Thomas Bille svarede, at næste step er at udarbejde konkrete handleplaner for de enkelte 

områder.  

Susi Alsfelt Riise-Knudsen sagde, at unge ikke har lyst til at ændrer på deres drikkevaner, hvortil 

Kirsten Kierkegaard svarede, at det er vigtigt at forsøge at bryde de unges drikkemønster. På 

gymnasierne vil man forsøge at afholde spændende arrangementer for de unge hvor alkohol ikke 

indgår, for at synliggøre, at man godt kan være sammen uden at drikke alkohol.  

Sundhedspolitikken skal behandles politisk i januar 2013. Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

4. Godkendelse af mødeplan for 2013. 

Mødeplanen blev godkendt. Det blev oplyst, at der er valg til Regionsældrerådene samme dag som 

der afholdes seniorrådsmøde, den 13. marts 2013. Det blev aftalt, at dato for seniorrådsmødet 

fastholdes, men at der sendes repræsentanter til valget.  

 

5. IT/digitalisering v/Lone Gladbo. 

Lone Gladbo orienterede om forslag til IT- begynder undervisning for seniorer jfr. opfølgning fra 

sidste seniorrådsmøde. Det er kommunen der skal varetage den foreslåede IT-undervisnings, da det 

fra centralt hold, er besluttet, at kommunen skal være borgerens indgang til IT. 

Per Bjarvin pointerede, at det vigtigste var at komme i gang med undervisningen. Så kan man 

løbende danne sig et overblik over hvad behovet er.  Der blev spurgt til, om man ved, om der er 

andre kommuner der har erfaring med IT-problematikken. Lone Gladbo svarede, at der samarbejdes 

med andre kommuner om digitalisering. Gentofte Kommune er centralbibliotek, så der findes IT-

koordinatorer på alle kommunens biblioteker.    

Der blev ligeledes spurgt til, hvem målgruppen typisk er, hvortil Lone Gladbo svarede, at der ikke 

vil blive stillet krav om alder, for hvis en person har behov for hjælp, skal man også kunne få hjælp.  

Louisa Schønnemann Bøttkjær sagde, at det var vigtigt at få den positive vinkel på i 

læringsprocessen.  

Kirsten Kierkegaard tilføjede, at man kunne forsøge at få unge gymnasieelever til at gå ud og 

undervise i IT/digitalisering, hvortil Steen Borup-Nielsen svarede, at det er vigtigt, at de der 

underviser, skal være i stand til at lære fra sig, hvilket kræver lidt pædagogisk indsigt.   

Frederik Teisen påpegede, at det vigtigste er, at man kommer i gang med undervisningen i fuld 

bredde med alle egnede aktører. Lone Gladbo svarede, at man i det nye år vil starte 5 parallelle 

kurser op, hvoraf et af kurserne vil blive et aftenkursus. Indtil videre vil det være seniorer der står 

for undervisningen af de ældre. Lone Gladbo oplyste, at ordningen vil blive evalueret efter et halvt 

år.  

 

 

6. Eventuelle rapporteringer. 
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Jette Sørensen orienterede om deltagelse i Beboer/pårørenderådsmøde på Salem. Forstander Minna 

Hegner går på pension januar 2013. Hvem der skal tage over som forstander på Kløckershave efter  

Mette Kruse, der er overflyttet til Egebjerg er endnu uvist. Det undersøges hvornår den ledige 

stilling opslås. 

Som en forsøgsordning har man serveret varm mad om aftenen i Kløckershave. Det er blevet 

positivt modtaget, idet flere beboere nu deltager i måltidet og sover bedre om natten. Jette Sørensen 

oplyste, at personalet er meget engageret, hvilket giver en fantastisk stemning på stedet.     

Louisa Schønnemann spurgte, om Salem har haft besøg af børnehavebørn, hvortil Jette Sørensen 

svarede at der hver 3. uge kommer en børnehave på besøg og synger for beboerne. Ordningen er en 

stor succes for begge parter.   

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i Mortens Aftens arrangement på Brogårdshøj. Maden var 

glimrende og der var også her en rigtig god stemning og der blev hvervet et nyt medlem til 

beboer/pårørenderådet.  

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Adelaide. 

Beboerne er meget gamle og der sker ikke rigtig noget på stedet. Det er dog besluttet at afholde en 

fest efter jul. Kirsten Kierkegaard sagde, at stedet skal leve op til den kvalitetsstandard, som er 

indgået med kommunen, så det blev aftalt at Helge Hansen undersøger aktivitetskalenderen for 

Adelaide.  

Efterfølgende har Helge Hansen indhentet aktivitetskalender for Adelaide. Af aktivitetskalenderen 

fremgår det, at der næsten dagligt er 2 aktivitetstilbud. Det kan i øvrigt oplyses, at der ved de 2 

sidste tilsyn på Adelaide, ikke har været noget at anføre vedrørende aktivitetsniveauet! 

(aktivitetskalender vedlagt). 

Connie Engelund oplyste, at man som et nyt tiltag har startet fredags bar på Holmegårdsparken, der 

afvikles 1. fredag i måneden kl. 10.30. Det er en stor succes. 110 ud af 145 beboere deltog i sidste 

arrangement! 

Der er fuld gang i byggeriet – det blev derfor aftalt at næste Seniorrådsmøde den 16. januar, 

afholdes på Holmegårdsparken, så rådets medlemmer kan se byggeprojektets udvikling. 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i møde i Gentofte Hospitals Brugerråd. Falck har 

overtaget den siddende transport, hvilket i opstartsfasen gav en række udfordringer. Nu går det langt 

bedre.  

Hospitalet har givet alle afdelinger nye navne, hvilket har skabt en del forvirring og det er hospitalet 

blevet kritiseret for. Der er efterfølgende ansat 4 personer på deltid, til bl.a. at guide folk rundt på 

hospitalet. 

Hospitalet har endvidere udarbejdet en lille film om patientbehandling. Frederik Teisen spurgte, om 

Seniorrådet kan få lov at se filmen.  

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Holmegårdsparken. 

Stedet har fået en ny og aktiv tandlæge. Holmegårdsparken har et godt arbejdsmiljø, som bl.a. har 

resulteret i et lavt sygefravær.    

   

7. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 

Kirsten Kierkegaard orienterede om sager der har været behandlet på socialudvalgets møde i 

december. Orienterede om forsøg med trivselsskærme i 6 plejeboliger på Søndersøhave. En 
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trivselsskærm er lidt større end en I-pad og kan bl.a. anvendes til at Skype med sin familie, man kan 

selv bestille sin mad hos KRAM og man kan regulere boligens lys m.m. Forsøget har været en 

succes.  

Connie Engelund sagde, at en trivselsskærm kræver et vist funktionsniveau, for at man kan bruge 

skærmen.  

Thomas Bille oplyste, at trivselsskærmen er udviklet specielt til Gentofte Kommune i samarbejde 

med Aalborg Kommune. Der er bevilget penge til at udvide forsøgsordningen.     

Steen Borup-Nielsen spurgte, om det nye byggeri på Jægersborghave får installeret IT-stik i alle 

boligerne, hvilket der blev svaret ja til.  

Kirsten Kierkegaard orienterede om uddeling af paragraf 18- midler hvis formål er, at yde støtte til 

borgere og steder der vil yde frivilligt socialt arbejde i kommunen. Mange har søgt om at få andel i 

de ca. 3 mio. kr. der er blevet uddelt i år.  

Jette Sørensen spurgte om Frivilligcentret hører under paragraf 18-midlerne, hvilket der blev svaret 

nej til.   

Thomas Bille orienterede om ventelistesituationen der p.t. er lidt høj, men garantien overholdes!  

 

8. Næste møde – onsdag den 16. januar 2013 kl. 10. Mødet holdes på Holmegårdsparken! 

 

9. Eventuelt. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen var utilfreds med ekspeditionstiden på fornyelse af kørekort som var på 

mere end 6 uger. Forvaltningen undersøger det nærmere til næste møde.     

Alf Wennevold spurgte, hvorfor der står Kommuneservice på indgangsportalen når det 

omtales/hedder Borgerservice. Thomas svarede, at det er fordi afdelingen hedder Kommuneservice. 

  

 

 


