
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 15. august 2018 

Til stede: Alf Wennevold, Inger Hee, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, Susanne 

Borch, Mona Gøthler, Else Ørsted og Per Bjarvin. Afbud fra Preben Bildtoft. 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Susanne Khalil 

(referent).   

Fra Kommunalbestyrelsen: Afbud fra Anne Hjorth, Louisa Schønnemann Bøttkjær og Bente 

Frimodt-Møller.    

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold orienterede om det kommende dialogmøde med ældreministeren. Det blev besluttet, 

at Susi Alsfelt Riise-Knudsen deltager.   

Alf Wennevold oplyste endvidere, at der senere vil være et seminar om folkeoplysning. Orienterede 

om Mona Gøthler, Inger Hee og Alf Wennevolds deltagelse i den officielle åbning af 

akutfunktionen. 

Inger Hee orienterede om deltagelse i møde om Trafiksikkerhed, specifikt om hvordan man skal 

opføre sig på Strandvejen, der har speciel bevågenhed, idet bl.a. motionscyklister fylder meget på 

cykelstierne. Der kigges på om man kan lave en ny rute og så skal der en adfærdsregulering til. 

Per Bjarvin spurgte om det er lokale der kører, hvortil Inger Hee svarede, at det er både lokale men 

også folk der kører igennem kommunen og enten mod byen eller nordpå. 

 

Alf Wennevold oplyste, at Danske Ældreråd afholder temadag den 24/9 på Comwell, Snekkersten. 

 

Rådets temadag er fastsat og der mangler blot at blive besluttet et emne. Susi Alsfelt Riise-Knudsen 

og Inger Hee arbejder videre for en afklaring af dette.   

 

3. Høring om opgaveudvalg for arkitektur. 

Charlotte Wøhlk fra Gentofte Ejendomme, orienterede om opgaveudvalget for arkitektur. 

Opgaveudvalget startede i september 2017 og er nu fremme ved sin afslutning og det udarbejdede 

materiale skal behandles på Kommunalbestyrelsens møde i oktober 2018. 

Arkitekturpolitikken består af 3 dele:  

 

1) Udgangspunktet er unikt 

2) Værdigrundlag/vision 

3) Hvordan kan man være med/bidrage    

     

Arkitekturen i Gentofte har respekt for arven og mod til fornyelse og inspirerer til, at ændringer i 

arkitekturen sker med omtanke.  

Det er bygningsmyndighedens opgave at sørge for at arkitekturen holdes inden for de rammer der er 

politisk vedtaget. 
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Opgaveudvalget har været optaget af, at der er en stigende tendens til at huse rives ned og der i 

stedet opføres nye huse og man har fokus på at fastholde det grønne, da flere vælger at fjerne deres 

grønne hække og opfører murværk eller andet i stedet. Kommunens grønne karakter skal bevares og 

dette kan bl.a. udbredes via information til borgere, grundejerforeninger, ejendomsmæglere m.m.  

Der skal nu arbejdes videre med få arkitekturpolitikken ud i hele kommunen. Ole Scharff-Haarbye 

spurgte, om opgaveudvalget har drøftet kommunens butiksfacader, hvilket Charlotte Wøhlk svarede 

nej til. 

 

Seniorrådet tilsluttede sig høringen! (med forbehold af evt. yderligere bemærkninger, som skal 

være Susanne Khalil i hænde senest fredag den 17.8. kl.12.00). 

 

 

4. Aktiviteter for seniorer. 

Rune Laursen orienterede om et igangværende projekt omkring aktiviteter for seniorer. Projektet er 

en del af handleplanerne for sundhedspolitikken og vedrører seniorer over 60 år. 

I Gentofte Kommune er der mange aktive seniorer men også et potentiale for at få endnu flere i 

gang med at dyrke motion. 72 % af Gentoftes seniorer i alderen 60 – 69 år er aktive og for de 70-

79- årige er det 76 %. Man har ingen undersøgelser for gruppen af de 80 +.  

70 % af borgere over 65 år opfylder WHO’s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet og der er en 

positiv udvikling, idet tendensen er, at den er støt stigende. 

Der arbejdes på at få kontakt til i borgere der ikke har dyrket motion før og dette gøres i bredt 

samarbejde med interesseorganisationer, kommercielle, DGI og interne samarbejdspartnere (TRH, 

Dagcentre m.fl.). 

Alf Wennevold spurgte om sportsskader sker oftere når man er oppe i alderen, hvortil Rune 

svarede, at det gør de muligvis, men der findes ingen undersøgelser der påviser dette.        

Mona Gøthler spurgte, om der samarbejdes med kommunens Sundhed & Forebyggelsesafdeling 

hvilket Rune Laursen svarede ja til.  

 

Per Bjarvin oplyste, at det er et stort problem at få lokaler nok til klubber m.v. hvilket er vigtigt, 

hvis man skal kunne udvikle potentiale.     

  

  

5. Høring – Brugerundersøgelse TRH. 

Helene B. Rasmussen orienterede om brugerundersøgelse på Tranehaven. Resultatet af 

undersøgelsen viser, at der er stor tilfredshed med behandlingen når man er indlagt på Tranehaven. 

Borgerne føler sig trygge og godt behandlet. Der er et par opmærksomhedspunkter, som der skal 

arbejdes på at forbedre, herunder kommunikationen når en patient bliver udskrevet fra hospitalet og 

bliver overført til Tranehaven. Der arbejdes med at forbedre kommunikationen, bl.a. medicinliste. 

Der er faste rammer for at listen sendes elektronisk, men det sker at denne liste ikke er opdateret når 

patienten er kommet til Tranehaven. 

Alf Wennevold oplyste, at man som patient har ret til at få en kopi af sin journal med ved 

udskrivelse fra hospitalet. Susanne Borch sagde, at udskrivelsesprocessen ikke altid er optimal, da 

det ind i mellem sker at patienten oplever at udskrivelsen går for hurtigt og at man som patient kan 

føle, at man ikke bliver pænt behandlet. Til dette svarede Per Bjarvin at han for nylig selv havde 

været indlagt og udskrivelsen foregik helt efter bogen.  

Helene B. Rasmussen sagde, at der vil blive fulgt op omkring udskrivelse fra hospitalerne, så man i 

fællesskab kan sikre en god udskrivelse. 
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Inger Hee tilføjede, at man skal have opmærksomhed på hvordan man vedligeholder det man har 

opnået på Tranehaven, så man undgår at træningen m.m. tabes igen, hvortil Susanne Andersen 

svarede, at man har fokus på dette og derfor allerede har et træningsteam som kan følge op i 

hjemmet, og der som det næste, skal implementeres et fælles journalsystem i 2019.    

 

Seniorrådet tilsluttede sig høringen! 

 

 

6. Høring – Værdighedspolitik. 

Susanne Andersen orienterede om det færdige forslag til hvordan politikken skal se ud, specifikt 

omkring ”pårørende” som er det nye tiltag i værdighedspolitikken. 

Per Bjarvin spurgte til om der står noget om at når beboer får besøg så skal man registreres, hvortil 

Susanne Andersen svarede, at det ikke er en del af politikken, men at praksis på stederne er, at man 

holder øje med hvem der kommer og går og spørger venligt hvem man skal besøge, hvis man møder 

en person på man ikke kender.   

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at flere kommuner har ansat en pårørendevejleder og spurgte hvad 

man gør i Gentofte Kommune. 

Susanne Andersen svarede, at man har en række konsulenter ansat, hvor en del af deres opgave er, 

at tage sig af kontakten til pårørende m.m.  Alf Wennevold tilføjede at det er en parallel til 

patientvejlederen. 

Inger Hee sagde, at det er godt at der er fagpersoner der er ansat til også at tage hånd om den 

pårørende, så der er sikkerhed for den rigtige viden inddrages.  

 

I den forbindelse tilføjede Lone Jørgensen at det er vigtigt, at alle medarbejdere har god kontakt til 

de pårørende, for der kan være mange ting at tage stilling til og det kan ikke løses ved én enkelt 

person. 

Mona Gøthler spurgte, om man som pårørende kan ringe til beboerens læge og spørge omkring 

f.eks. medicin m.m.   

Susanne Andersen fortalte, at det ikke er personalet i plejeboligen, der kan afgøre om der skal være 

kontakt mellem læge og pårørende. Kontakten kan foregå hvis patienten har givet lægen tilladelse 

til at drøfte sundhedsforhold med pårørende og hvis lægen kan afse tid til opgaven.  

Læger må gerne give besked til – og bestille opgaver hos plejepersonalet på plejehjemmet, da der er 

et godkendt fagligt forhold mellem lægen og sygeplejersken. 

    

Seniorrådet tilsluttede sig høringen! 

 

 

7. Høring – sagsbehandlingsfrister. 

Helene B. Rasmussen orienterede om at Folketinget har vedtaget et lovforslag som betyder at 

fristener skal offentliggøres på og fremgå tydeligt på kommunens hjemmeside, Fristerne gælder 

også for afgørelser efter lov om social service, hvor sagen er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne 

regnes for modtagelsen af Ankestyrelsen afgørelse. På baggrund af ændring i loven, har kommunen 

gennemgået de nuværende frister med henblik på, om der var behov for ændringer. Formålet med 

fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden er, at borgerne får at vide, hvilket 

serviceniveau de kan forvente med hensyn til sagsbehandlingstid. Fristerne skal fastsættes, så 

forvaltningen har realistiske muligheder for at overholde dem. 
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Seniorrådet tilsluttede sig høringen!      

 

 

8. Seniorrådets satsningsområder. 

Inger Hee oplyste, at der er udarbejdet et notat om kost m.m. som er sendt til Kommunikation, med 

henblik på at det bliver bragt i GLN. Invitation til besøg hos Intervare er aflyst og ny mødedato er 

udmeldt. 

 

Alf Wennevold oplyste, at Trafikgruppen (består af Per, Ole, Preben, Inger og Alf) har første møde 

den 15. august (straks efter seniorrådets møde er afholdt). 

  

9. Danske Ældreråd/Regionsældreråd/Nordøstgruppen. 

Intet. 

 

10. Rådhusdage. 

Mona Gøthler blev udpeget til koordinator vedr. seniorrådets stand til Rådhusdage. 

 

11. Bordet rundt. 

Lone Jørgensen oplyste at det har været en fredelig sommer hvor en del af de udskrevne patienter 

fra hospital krævede ekstra salt og vand p.g.a. varmen. 

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om beboer på Salem der havde kontakt med sin søn via 

Skype så de kunne holde kontakten mens søn var bortrejst. 

 

Else Ørsted oplyste at Ordruplund er udfordret omkring deres beboerpårørenderåd, der kun har l 

medlem. Kort orientering om byggeplaner for stedet. 

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at der mangler et gelænder ved tribunen på Gentofte Stadion til brug 

for de ældre og dårligt gående.  

Susi Alsfelt Riise-Knudsen bringer det videre til Tilgængelighedsforum. 

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om udbygningsplanerne for Jægersborghave. Utilfredshed med 

udbygningsplanerne fra nogle beboere. Jægersborghave har holdt sommerfest hvor 170 mennesker 

deltog.    

 

Helene B. Rasmussen oplyste, at der indkaldes til borgermøde den 4. september omkring opførelse 

af ældreboliger ved Stolpehøj/Nymosehave. Susanne Andersen tilføjede, at der vil være et særligt 

orienteringsmøde på Nymosehave i slutningen af august. 

 

12. Næste møde – 12.september.   

Alf Wennevold foreslog at seniorrådets møde i september holdes på et plejehjem. Susi Alsfelt 

Riise-Knudsen foreslog at mødet holdes på Dagcentret Tværbommen eller Vennerslund. 

Det er efterfølgende aftalt, at mødet holdes på Dagcentret Tværbommen. 

 

13. Eventuelt. 

Intet. 


