Seniorrådet i Gentofte Kommune
Referat fra Seniorrådets møde den 14. marts 2012.
Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Connie Engelund
Erichsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Steen Borup-Nielsen. Afbud fra Inge Tastum og Lene Bay.
Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Helge Hansen, Susanne Khalil (referent).
Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Marianne Zangenberg og Louisa Schønnemann. Afbud fra
Kirsten Kierkegaard.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt.
2. Meddelelser fra formanden.
Intet.
3. Kommunikation v/kommunikationschef Mie Gudmundsson.
Mie Gudmundsson orienterede om kommunens kommunikation til borgerne. Kommunens avis
Gentofte Lige Nu udkommer 6 gange årligt med information, nyheder mv. til borgerne. Derudover
har kommunen en fast plads på side 2 i Villabyerne med opdaterede nyheder. Kommunikation har
også til opgave at udarbejde en række foldere med uddybende information, bl.a. velkomstfolderen
”Velkommen til Gentofte Kommune” og foldere med mere specifikke informationer, f.eks.
”Dagcenter – Servicebeskrivelse”. Foldere og avis blev omdelt på mødet. Kommunikation er også
behjælpelig med at udarbejde breve til borgere, m.v. og holder øje med hvad der besluttes politisk
for at holde sig ajour og kommunikere vigtige informationer videre til borgerne.
Kommunikation varetager ligeledes opgaven med at formidle interne nyheder på kommunens
Intranet for medarbejdere. Det kan være information om kurser, uddannelse, nyheder m.m.
Frederik Teisen efterlyste tekster med korte informationer. Steen Borup Nielsen efterlyste mere
ensartethed i kommunens hjemmesider, da det ville gøre det nemmere for ældre at navigere rundt på
hjemmesiderne.
Alf Wennevold spurgte, om der var kurser i kommunikation for ansatte i kommunen, hvilket Mie
Gudmundsson svarede ja til. Bl.a. har medarbejdere i borgerservice gennemgået kurser i at tale
pænt til borgerne.
Louisa Schønnemann spurgte, om Kommunikation var involveret i udarbejdelse af lokalplaner der
ofte kan være tunge i deres sprogbrug. Mie Gudmundsson svarede ja, men det er et vanskeligt
område, da der er mange regler og begrænsninger i forhold til de juridiske krav. Det blev nævnt, at
borgere bør have mulighed for at gennemlæse en ny pjece inden den trykkes, så man sikre sig at
teksten er forståelig.

4. Hjertestartere v/kommunallæge Karen Margrethe Nyholm.
Karen Margrethe Nyholm orienterede om Hjerteforeningens arbejde bl.a. hjertestartere. Folder fra
Hjerteforeningen ”Gør noget for hjertet” blev omdelt. Der findes 83 lokalkomiteer der arbejder
frivilligt. Hvert år falder 3500 mennesker om med hjertestop, det være sig på gader, parker, i
sportsklubber og i hjemmet. Mange mennesker er i tvivl om hvad man skal gøre for at hjælpe og
derfor skal folk klædes bedre på for at kunne hjælpe ved et hjertestop. Der er brug for vidensdeling,
da mange liv kan reddes – også unge menneskers liv. Derfor er der kommet fokus på hjertestartere
og interessen for hjertestarteren er støt stigende, men man skal dog være opmærksom på, at
hjertestartere ikke kan redde alle.
Det er Trygfonden der står bag hjertestarterne. Karen Margrethe Nyholm har undersøgt hvor
hjertestartere befinder sig i Gentofte Kommune og er nået frem til, at der findes mange
hjertestartere i den ene del af kommunen, men næsten ingen i den nordlige del hvor folk motionere.
Mange er ikke uddannet til at yde hjælp ved hjertestop og derfor undgår mange at hjælpe, fordi de
er bange for at gøre noget galt, og de ved heller ikke hvor hjertestarterne findes. Det er vigtigt at
man gør noget, frem for at være passiv, for man kan ikke gøre noget forkert. Man skal blive hos
personen og straks ringe 112, i stedet for at begynde at finde hjertestarteren. Centralen ved hvor den
nærmeste hjertestarter findes, da de hjertestartere der er tilknyttet Trygfonden er registreret.
Hjertestarteren er nem at anvende, for den fortæller nøjagtig hvad man skal gøre.
Sonja Minor Hansen oplyste, at et plejehjem i Jylland ikke ønskede at anvende hjertestarter. Connie
Engelund Erichsen sagde, at man bør drøfte hvornår man genopliver en beboer. Karen Margrethe
Nyholm svarede, at der er meget etik og moral i emnet.
Der blev spurgt til hvad en hjertestarter koster, hvortil Karen Margrethe Nyholm svarede, at en
hjertestarter gennem Trygfonden koster ca. 3.500 kr.
Karen Margrethe Nyholm oplyste, at hun havde medbragt genoplivningsdukken ”Lille Annie” samt
cd, som medlemmer af seniorrådet kan låne med hjem, så man kan træne i at genoplive. Materialet
kan for en periode lånes hos Susanne Khalil, vær. 1108 på rådhuset. Karen Margrethe Nyholms email: kman@gentofte.dk

5. Træn dig fri.
Søren Bønløkke orienterede om ”Træn dig fri”, der går ud på at ældre bliver mere selvhjulpne. De
ressourcer der frigives, skal i første omgang anvendes til udvidelse af ”Træn dig fri”- aktiviteterne.
En del borgere er blevet helt selvhjulpne eller har nu et mindre behov for hjælp. I forhold til på - og
aftagning af kompressionsstrømper, er der en grundlæggende glæde over at kunne klare sig selv, og
det giver den enkelte borger mere frihed til at kunne råde over sit eget liv.
Steen Borup-Nielsen sagde, at ”Træn dig fri” ikke løser ældres ensomhedsproblemer. Søren
Bønløkke svarede, at man er opmærksom på problemet og vil arbejde på at få de frivillige
organisationer endnu mere på banen. Helge Hansen oplyste, at man henviser ensomme ældre der
har behov for socialt samvær til at kontakte de frivillige organisationer.
Søren Bønløkke oplyste, at medlemmerne på næstkommende seniorrådsmøde vil blive præsenteret
for frikommuneansøgning omhandlende bl.a. det frivillige arbejde.
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6. Ældrekommissionens rapport.
Ældrekommissionens rapport har 43 anbefalinger. Helge Hansen oplyste, at kommunen er enig i
kommissionens anbefalinger og allerede lever op til de fleste punkter i anbefalingen, bl.a. er der
arbejdet med demens, palliation og fokus på den enkelte borgers ressourcer.
Connie Engelund Erichsen sagde, at det handler om at finde ud af hvad den nye beboer har af
ressourcer, når man flytter ind på plejehjem for derved kan man bevare livsgnisten hos den ældre.
Alf Wennevold spurgte om der er tilbagemeldingspligt til Ældrekommisionens rapport, hvortil
Søren Bønløkke svarede, at det er der ikke.
7. Eventuelle rapporteringer.
Connie Engelund Erichsen oplyste, at hun havde fået en henvendelse fra
kommunalbestyrelsesmedlem Marie Louise Bistrup vedrørende en række spørgsmål om KRAM’s
levering af mad til plejeboliger, som Connie Engelund Erichsen har svaret positivt tilbage på.
Søren Bønløkke oplyste, at kommunen er i løbende dialog med KRAM for justeringer og
fleksibilitet m.m. og påpegede vigtigheden af, at hjemmeboende selv har mulighed for at vælge,
hvor de ønsker deres mad leveret fra. Søren Bønløkke sagde endvidere, at der altid vil være nogle
der ikke er tilfredse med maden, da smag og behag er forskellig, men kommunens opgave er, at
sikre at maden grundlæggende er i orden.
Steen Borup-Nielsen orienterede om deltagelse i tilgængelighedsforum.
Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i Regionsrådsmøde for ældreråd i Hillerød. Enighed
i nordøst ældrerådene om, at man skal kunne bruge sin stemmefuldmagt til Danske Ældreråds valg
af bestyrelse.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen påpegede, at der var huller i vejen foran hovedindgangen til rådhuset.
Hullerne er efterfølgende udbedret.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen havde fået en henvendelse fra en borger der ønskede oplyst, hvordan
man visiteres til en ældrebolig. Søren Bønløkke oplyste, at kriterier for at blive visiteret til en
ældrebolig er, at man har et handicap eller en funktionsnedsættelse som gør, at det er
uhensigtsmæssigt at bo i en almindelig bolig.

8. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen.
Søren Bønløkke orienterede om nyt projekt om dokumentation af hjemmesygeplejen. Formålet med
projektet er, at udvikle dokumentation og styring af den kommunale sygepleje sammen med 44
andre kommuner under KLs ledelse. Projektet skal give et bedre grundlag for at styrke
hjemmesygeplejen i forhold til medicinske patienter, kronikere m.v.
Søren Bønløkke oplyste, at timeprisen for den kommunale hjemmepleje holdes inden for det afsatte
budget. Ventelisten stiger p.t.

9. Næste møde.
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Onsdag den 11. april 2012 kl. 10- 12 i udvalgsværelse 2.
10. Eventuelt.
Steen Borup-Nielsen ønskede mere information om e-boks. Emnet tages op på seniorrådsmødets
møde i maj.
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