
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 15. september 2010, Gentofte Rådhus. 

Til stede: Frederik Teisen, Inge Tastum, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Steen Borup-Nielsen, Per 
Bjarvin, Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen. Afbud fra Lene Bay. 

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Elsebeth Schmidt (pkt.6) Helge Hansen, Susanne Khalil 
(referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Kirsten Kierkegaard, Marianne Zangenberg. Thea Mikkelsen deltog 
fra pkt. 3. Afbud fra Hans Toft. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 18. august.  

Referatet godkendt. 

  

2. Meddelelser fra formanden.   

Frederik Teisen har modtaget en henvendelse fra en 84-årig borger der har svært ved at orientere sig 
på kommunens hjemmeside. Borgeren ønsker nyheder fra hjemmesiden tilsendt. 

Kirsten Kierkegaard oplyste, at der arbejdes på en mere brugervenlig hjemmeside. Det er et stort 
problem for mange ældre at følge med og begå sig på en computer. Søren Bønløkke tilføjede, at 
mængden af information via computer, er voldsomt stigende og det kan være vanskeligt at følge 
med i udviklingen, men at de borgere der ikke kan navigere rundt på hjemmesiden, naturligvis er 
velkommen til at henvende sig til kommunen med konkrete spørgsmål. 

Søren Bønløkke foreslog, at Kommunikation indkaldes til seniorrådsmødet i oktober, hvor der kan 
orienteres om de tiltag der arbejdes med, for at forbedre kommunens hjemmeside. 

Frederik Teisen orienterede om, at Ældresagen har iværksat en antirygekampagne og i den 
forbindelse, vil aflægge plejehjemmene et besøg, med henblik på at få de ældre til at stoppe med at 
ryge. Der var bred enighed i rådet om, at ingen skal tvinges til at deltage i en antirygekampagne. 
Enhver beboer er frit stillet til at ryge i sin bolig på plejehjemmene. Connie Engelund sagde, at det 
er et komplekst problem, idet medarbejdere der ikke ønsker at være passive rygere kan sige nej til at 
tilse/hjælpe en beboer der er ryger. 

         

3. Beboer-pårørenderåd. Præcisering af reglerne.  

Søren Bønløkke orienterede om lovændringen vedrørende plejehjemmenes beboer-pårørenderåd, 
idet det ikke længere er lovpligtigt for kommunerne at have rådene. Beboer-pårørenderådene 
fortsætter dog foreløbig uændret, indtil Kommunalbestyrelsen vælger at træffe beslutning om 
Beboer-pårørenderådene skal fortsætte. 

Inge Tastum spurgte, om et plejehjem frit kan vælge at nedlægge et Beboer-pårørenderåd, hvis det 
ønsker det, hvortil Søren Bønløkke svarede, at det kan plejehjemmet ikke.      

Connie Engelund oplyste, at det er vanskeligt at finde beboere eller pårørende, der vil sidde med i et 
råd, da mange pårørende har travlt eller beboere er for dårlige.  



Steen Borup-Nielsen spurgte til muligheden for at Rygårdcentret slår de 2 råd sammen til et råd, 
således at plejebolig med hjemmehjælp og plejebolig med fast personale kun har et Beboer-
pårørenderåd, hvortil Helge Hansen svarede, det kan man godt. 

Connie Engelund orienterede om, at man på Holmegårdsparken afholder 2 årlige afdelingsmøder 
med beboere, personale og pårørende. Formålet med afdelingsmøderne er at skabe mulighed for at 
fremkomme med en række generelle betragtninger og disse møder er ofte populære. Beboer-
pårørenderådsmøder bærer ofte præg af at handle om ønsker og krav for en specifik beboer. 

     

4. Forløbsprogrammer v/Elsebeth Schmidt.  

Sygeplejerske Elsebeth Schmidt orienterede om forløbsprogrammer. Sundhedsstyrelsens rapport fra 
2005 viste, at et stigende antal patienter får kroniske sygdomme. Derfor har Sundhedsstyrelsen 
igangsat et projekt der har til formål at udarbejde en række forløbsprogrammer for kronisk syge 
patienter.   

I forlængelse af sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner er der 
udarbejdet et forløbsprogram for type 2 diabetespatienter. Formålet med dette er at mindske antallet 
af indlæggelser og undgå komplikationer. Programmet er igangsat i kommunen. Det består af en 
indledende samtale med diætvejledning og opfølgning, tilbud om rygestopkursus, fysisk aktivitet i 8 
uger, og en afsluttende samtale der følges op af en kontakt til patienten efter 4-6 måneder. 

Alf Wennevold spurgte, om der kun behandles patienter med en henvisning fra egen læge og hvor 
mange der pt. er henvist. Elsebeth Schmidt svarede, at der kun kommer patienter der er henvist fra 
egen læge. Der har pt. været henvist 10-11 personer. Et hold består typisk af -10-15 personer. På 
længere sigt skal der udarbejdes en opgørelse til Regionen over hvor mange der har fået gode 
resultater med det udarbejdede program. Et lignende program er under opstart for KOL-patienter 

Kirsten Kierkegaard spurgte til hvor mange i Gentofte Kommune der har diabetes 2, hvortil 
Elsebeth Schmidt svarede, at der drejer sig om ca. 2.500 borgere. For patienter der har levet længe 
med diabetes 2, er forløbsprogrammet et godt tilbud. 

Lægerne har fået specielle henvisningskriterier og patienterne skal være over 18 år og uden 
komplikationer. Hospitalet tager sig af de svært syge diabetespatienter.  

Kirsten Kierkegaard spurgte hvordan man vil måle evidens (egnethed til behandling) på dette 
område, hvortil Elsebeth Schmidt svarede, at patienten skal måles på selvopfattelse og egne 
mål.Regionen skal sluttelig have en samlet evaluering. 

Alf Wennevold oplyste, at man typisk måler succeskriterier på antal af genindlæggelser.   

 

5.  Seniorrådspjece. 

Udkast blev godkendt og der bestilles 4.000 eksemplarer. 

 

6.  Eventuelle rapporteringer. 

Connie Engelund klagede over problemer med storskrald der ligger og flyder alle steder. Hun 
spurgte til hvad man kan gøre for at mindske problemet, da der er mange ting storskraldbilerne ikke 
må fjerne. Folk skal selv bortskaffe tingene hvilket kan være et problem for ældre. 

Thea Mikkelsen medbringer sagen på Teknisk udvalgsmøde. 
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Per Bjarvin orienterede om konkret sag med et tilgængelighedsproblem i Vangede. Der blev rettet 
henvendelse flere gange til kommunen om at få løst problemet, uden held. Først da beboere gik til 
Villabyerne blev problemet løst. Per Bjarvin oplyste endvidere, at der stadig er problemer med 
adgangen til Brogårdshøj p.g.a. ødelagte fliser.   

Frederik Teisen bad Søren Bønløkke fremføre på direktionsmøde, at forvaltningen ringer tilbage til 
borger, når det er blevet lovet. 

Alf Wennevold orienterede om møde i brugerrådet på Gentofte Hospital. Der vil komme fyringer 
p.g.a. besparelser. Afdelingen for hjertekirurgi flyttes til Rigshospitalet. Ortopædkirurgi flyttes fra 
Hørsholm Hospital til Gentofte Hospital.  

Steen Borup-Nielsen orienterede om at der har været afholdt møde i Beboer-pårørenderådet på 
Rygårdcentret hvor der var et anmeldt tilsynsbesøg med temaet ”hvordan fungerer Beboer-
pårørenderådet, hvilket han undrede sig over. Helge Hansen svarede, at de anmeldte tilsynsbesøg i 
2010 har fokus på om Beboer-pårørenderådene fungere og hvilke emner der diskuteres. 

Sonja Minor Hansen har deltaget i Danske Ældreråds bestyrelsesmøde i Nyborg, workshop på 
Egebjerg om mad samt sommerfest på Ordruplund. Sonja Minor Hansen oplyste endvidere, at 
Ordruplund på forsøgsbasis anvender robotstøvsugere og skjortestrygemaskine på plejehjemmet. 

Steen Borup-Nielsen spurgte til hvor sagen om madudbud stod lige nu, og om der i udbuddet blev 
taget hensyn til fleksibilitet for den enkelte bruger. Søren Bønløkke svarede at der p.t. arbejdes 
intensivt på kravspecifikation og der vil blive indkaldt til ekstraordinært seniorrådsmøde med 
henblik på høring af udbudsmaterialet, inden sagen forelægges for Socialudvalget den 30. 
september. Det blev aftalt at det ekstraordinære Seniorrådsmøde skulle afholdes den 29. september 
kl. 10.00      

 

7. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen.  

Søren Bønløkke orienterede om ventelistesituationen der ser fin ud.   

 

8. Næste møde. 

Onsdag den 13. oktober 2010 i udvalgsværelse 1.  

  

9. Eventuelt. 

Sonja Minor Hansen udfærdiger en vagtplan for Ældredagene. Connie Engelund Erichsen meldte 
afbud til dagene.  

Frederik Teisen orienterede om Kaserneprojektet på Jægersborg Allé. Ros til Byggerådgiverne 
KUBEN, der er dygtige og visionære.    


