
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 18. august 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 og Lene Bay. 

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Mikael Kristensen (pkt.6) Helge Hansen, Vibeke Appelt, 
Susanne Khalil (referent). 

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

 

1. Fotografering.  

Seniorrådets medlemmer blev fotograferet. 

  

2. Godkendelse af referat fra mødet 9. juni 2010.   

Godkendt med en enkelt rettelse.   

 

3. Meddelelser fra formanden.  

Frederik Teisen har modtaget en skriftlig klage over manglende asfaltering på fortov på Ellebækvej. 
Frederik Teisen har besigtiget fortovet på Ellebækvej, som han vurderer til at være i fin stand. 
Klageren har fået besked. Status er at der stadig mangler asfaltering en del steder i kommunen 
ifølge en opgørelse fra Park og Vej. 

Frederik Teisen oplyste endvidere, at han har modtaget en klagesag som er videregivet til Søren 
Bønløkke. Søren Bønløkke oplyste, at der allerede har været afholdt en række møder med borgeren. 

Frederik Teisen bad om at de øvrige seniorrådsmedlemmer orienterede formanden, i tilfælde af 
indkomme klager. Frederik Teisens mobil: 20 71 62 08. 

  

4. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2009.  

Vibeke Appelt orienterede om årsberetningen for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet. 

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn 2 gange årligt i plejeboliger med fast 
personale(plejehjem), plejeboligbebyggelser samt i andre tilsvarende boligenheder i kommunen.  

Der skal føres tilsyn med at opgaverne løses med den kvalitet – både fagligt og økonomisk- som 
myndigheden inden for lovgivningens rammer har besluttet at der skal være i kommunen. Der skal 
føres tilsyn med at beboeren får den hjælp vedkommende er blevet bevilget og at hjælpen har den 
kvalitet i udførelsen som Kommunalbestyrelsen har besluttet. Kommunens tilsyn og 
embedslægetilsynet udmunder i en årsrapport.  

Embedslægens årsrapport er baseret på stikprøver hos i alt 39 beboere. Embedslægeinstitutionens 
tilsynsbesøg har i 2009 fundet fejl og mangler i alle plejeboligenheder. Vibeke Appelt pointerede, at 
embedslægernes tilsyn er struktureret ud fra et skema opbygget i forhold til fejlfinding. Rapporten 



medtager således ikke de gode tiltag eller den indsats, kommunen har gjort for at forbedre f.eks. 
dokumentationen med medicin. Resultaterne af embedslægens tilsyn i Gentofte, adskiller sig ikke 
fra andre kommuner der ligger på samme niveau.  Formanden henledte opmærksomheden på at 
Seniorrådet tidligere har påtalt embedslægernes tilsynsform.     

 

5.  Årsberetning for magtanvendelse på pleje- og sundhedsområdet. 

Vibeke Appelt orienterede om årsberetningen for magtanvendelse på pleje- og sundhedsområdet. 

Der er indberettet 57 tilfælde af magtanvendelse i 2009. 

De sager der er indberettet omfatter personer der har en varigt nedsat psykisk og mental 
funktionsevne.  

  

 6.  Hvad er kriterierne for at komme på Tranehaven. 

Cheflæge Mikael Kristensen orienterede om kriterierne for at komme på Tranehaven. Efter 
kommunalreformen er det pålagt kommunerne at sørge for al genoptræning efter 
sygehusindlæggelse.     

Der skelnes mellem følgende behandlingsformer: 

1. Genoptræning 

2. Rehabilitering 

3. Pleje 

4. Behandling 

Der er ca. 3.500- 4.000 årlige henvisninger til Tranehaven. Der er en stor aldersspredning i 
henvisningerne der spænder fra 19-årige til 105-årige. Borgeren har mulighed for at vente med 
genoptræning, hvis borgeren henvises til Rudersdal men ikke ønsker behandling der, men hellere vil  
modtage behandling i Gentofte. De fleste ambulante forløb er ukomplicerede. Ventetiden på 
indlæggelse på Tranehaven kan variere, afhængigt af hvor mange patienter der kræver 
længerevarende behandling.  

Ca. 70 % af de patienter der indlægges på Tranehaven kommer fra sygehuset og de resterende 30 % 
er fra eget hjem, henvist via egen læge.     

 

7. Ny Seniorrådspjece. 

Det blev aftalt at eventuelle forslag til tekst til ny pjece sendes til Susanne Khalil. Forslag til en ny 
pjece forelægges på mødet i september, således at pjecen kan sendes videre til trykkeri og være klar 
til Ældredage i oktober.   

 

Eventuelle rapporteringer.  

Sonja M. Hansen har deltaget i Ældreregionsrådsmøde. Rådet blev orienteret om vigtigheden af at 
infrastrukturen er på plads i forbindelse med opførelsen af det nye supersygehus i Hillerød. 

Da Klagerådene er nedlagt pr. 31. juli 1010, foreslås det, at kommunerne fremover orienterer 
Seniorrådene om hvor mange klagesager kommunen årligt har haft på ældreområdet. Søren 
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Bønløkke svarede, at en årsopgørelse over antal klagesager til det sociale nævn – der er klageinstans 
på området - fremover vil blive udarbejdet. 

Sonja M. Hansen orienterede om temadag om demens der afholdes på Rigshospitalet. Sonja M. 
Hansen undersøger hvem der vil deltage. Susanne Khalil sørger for tilmelding. Sonja M. Hansen 
har endvidere besøgt cafeen på Salem der nu kører fint og er åben for alle.    

Per Bjarvin orienterede om sin deltagelse i møde på Brogårdshøj vedrørende høringssvar om det 
fremtidige budget.  

Alf Wennevold orienterede om hans deltagelse i møde på Holmegårdsparken sammen med Hans 
Toft. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen ønskede omtale af Seniorrådet i kommunens avis Gentofte Lige Nu.  

Inge Tastum orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på Kløckershave. På mødet 
havde der været udtrykt bekymring omkring kommunens besparelsesplan og lukning af dagcentret 
Bagatelle.  

  

8. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen.   

Hans Toft orienterede om at Regionsrådet i øjeblikket diskuterer de kommende budgetter.  

Kirsten Kierkegaard orienterede om Egebjergs ombygning. De 88 boliger ombygges til 52 
tidssvarende boliger. 5 entreprenører har budt og GVL-entreprise er valgt. GVL-entreprise har en 
række gode ideer med i tilbuddet. GVL-entreprise forestår i øvrigt den igangværende ombygning af 
Rygårdcentret. Kapaciteten er til stede i byggeperioden, idet beboere fra Egebjerg overflyttes til de 
nye færdige ældreboliger på Rygårdcentret når ombygningen går i gang.  

Kirsten Kierkegaard nævnte at der lægges vægt på at de nye boligbyggerier på ældreområdet skal 
være fleksible, da ældres behov ændres i takt med udviklingen. 

 

Søren Bønløkke orienterede om ventelistesituationen der stadig ser fornuftig ud.  

 

9. Næste møde. 

Næste ordinære møde er onsdag den 15. september 2010 kl. 10.00 i udvalgsværelse 1. 

    

10. Eventuelt. 

Intet. 


