
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 11. april 2012. 

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

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

Fra Kommunalbestyrelsen: Kirsten Kierkegaard, Marianne Zangenberg. Afbud fra Hans Toft og 
Louisa Schønnemann.      

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat godkendt med følgende tilføjelse til pkt. 3: Borgere bør have mulighed for at gennemlæse 
en ny pjece inden den trykkes, så man sikre sig at teksten er forståelig. 

  

2. Meddelelser fra formanden. 

Intet.  

 

3. Ændringer i Seniorrådets sammensætning. 

Frederik Teisen orienterede om Inge Tastums udtræden af seniorrådet og bød velkommen til Jette 
Sørensen. Alf Wennevold påpegede, at der på seniorrådsmødet i maj skal vælges en næstformand, 
hvilket formanden bekræftede. 

Der indkøbes afskedsgave til Inge Tastum.  

 

4. Frikommuneansøgning v/Jens Peter Friis. 

Jens Peter Friis orienterede om Frikommuneforsøg der sker i samarbejde med Gladsaxe Kommune. 

Skriftligt materiale vedrørende Frikommuneforsøg blev omdelt. 

Jens Peter Friis oplyste, at der oprindeligt var tre spor som kommunen ønsker at arbejde med, 
nemlig Unge, Psykiatri og Administration og regelforenkling. Siden er der kommet Digitalisering 
og Frivillige med i ansøgningen, der skal være indleveret inden 1. maj. Der er et forslag om at der 
skal være obligatorisk selvbetjening på en række ydelser, f.eks. at en borger kun kan søge om 
boligsikring hvis man ansøger digitalt. I dag er der krav om at man skal udfylde en papirblanket 
som skal underskrives og indleveres.  

Det skal stadig være muligt for borgeren at få praktisk hjælp i Borgerservice, hvis borgeren ikke 
selv er i stand til at udfylde ansøgningsskemaer digitalt. Seniorrådet vil løbende blive orienteret om 
Frikommuneansøgning.   

 

5. Orientering vedrørende KRAM v/Søren Bønløkke.  

Søren Bønløkke orienterede om lokalpressens kritik vedrørende KRAM der levere mad til 
kommunens plejeboliger samt Tranehaven.   



Gennem nogle uger har der været skrevet en række kritiske artikler vedrørende maden på 
Tranehaven der leveres af KRAM. Kommunen finder det utilfredsstillende at artiklerne primært 
baserer sig på læserbreve og oplevelser fra efteråret 2011, idet kommunen har handlet på de 
kritikpunkter der har været omkring Tranehavens mad. Bl.a. er den centrale udportionering blevet 
erstattet af udportionering ude på afdelingerne, således at patienterne selv kan være med til at vælge 
hvad og hvor meget de kan spise. Endvidere er der gjort noget for at gøre maden mere lækker og 
indbydende, ved bl.a. at sikre mere grønt til maden. Søren Bønløkke påpegede, at der i 
plejeboligerne er stor tilfredshed med madordningen, da maden er blevet mere integreret i 
dagligdagen.    

Der vil i de kommende uger komme flere artikler vedrørende KRAMs mad. 

Jette Sørensen spurgte hvad det betyder for Gentofte at KRAM vil sælge deres aktier i selskabet.  
Søren Bønløkke svarede, at Køge Kommune og Region Sjælland ejer 93,2 procent af aktierne og 
KRAMS ekspansion samt krav om udbud af sygehusmaden i Region Sjælland gør at de har fundet 
det nødvendigt at sætte deres aktier til salg. Det burde ikke få konsekvenser for levering af maden 
til Gentoftes ældre.    

 

6. Mobil Interaktiv Genoptræning v/Thomas Bille. 

Thomas Bille orienterede om mobil Interaktiv Genoptræning der er baseret på at borgere, der 
genoptræner, kan få feedback på deres træning fra sensorer båret i et tekstil på kroppen og, at de 
samtidig kan se en præsentation af deres træningsindsats på en tablet (ipad). Det giver mulighed for 
bedre hjemmetræning og skal samtidig øge motivationen for træning. Baggrunden er en vækst i den 
kommunale genoptræningsopgave, bl.a. som følge af vækst i antallet af borgere der har behov for 
kommunal genoptræning. Samtidig er kørsel af borgere til træningscentre en væsentlig udgift ved 
de nuværende holdforløb. Med mobil interaktiv genoptræning er ideen at nytænke kommunernes 
holdforløb fra primært at foregå på et træningscenter, til at være et tilbud, hvor borgeren øger både 
kvalitet og kvantitet i den daglige hjemmetræning. Det forventes at 70-80 % af borgere til 
genoptræning med ny hofte eller nyt knæ kan anvende det nye mobile koncept.  

Alf Wennevold spurgte, om man kunne tage patent på det mobile koncept, hvortil Thomas Bille 
svarede, at det vil være de firmaer der udvikler teknologien der kan sælge til andre kommuner. 

Steen Borup-Nielsen spurgte hvad projektet koster, hvortil Thomas Bille oplyste, at der er afsat 
730.000 kr. til projektet. Hertil kommer licensaftaler m.m.  

  

7. Test af teknologi der afhjælper adfærdsforstyrrelse hos demente v/Thomas Bille.  

Thomas Bille orienterede om firekommunesamarbejdet (Gladsaxe, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og 
Gentofte) vedrørende velfærdsteknologi på ældreområdet. Der er taget initiativ til at afprøve 
teknologier der kan afhjælpe adfærdsforstyrrelser hos demente. Der er afsat 56.000 kr. til dækning 
af udgifterne til gennemførelse af initiativet. 

Antallet af ældre borgere med demenssygdomme er i kraftig vækst og de udgør en stor andel af de 
borgere, der har behov for hjælp fra kommunernes ældrepleje. Det stigende antal ældre demente 
borgere fører til et stigende antal psykisk belastende arbejdssituationer og sygemeldinger. 

Derfor skal der afprøves fem udvalgte simple og leveringsklare teknologier (GPS, sengealarm, 
kuglestol, gyngestol og demensmadras) i plejeboliger og hos enkelte hjemmeboende borgere i de 
fire kommuner. Formålet er, at afklare om de fem udvalgte velfærdsteknologier kan medvirke til at 

 2



øge demente borgeres livskvalitet og kan mindske belastningen af personale og pårørende ved at 
reducere omfang og intensitet af de ressourcekrævende og arbejdsmiljøbelastende situationer der 
opstår i plejen af demente.   

   

8. Høring trafiksikkerhedsplan v/Niels Chr. Koefoed.  

Niels Chr. Koefoed orienterede om trafiksikkerhedsplanen. Udgangspunktet for udarbejdelse af 
Trafiksikkerhedsplanen er, at man har ønsket et handlingsværktøj til brug for prioritering af hvordan 
man finder ud af hvor der er størst behov for at der gøres noget ved trafiksikkerheden. Der arbejdes 
med at forbedre sikkerheden i kommunen, bl.a. ved at gå målrettet efter de steder hvor der er stort 
behov for forbedringer. F.eks. hvis der gentagne gange sker ulykker på et givent sted, kigges der på 
hvordan man kan forbedre sikkerheden.    

Der er 4 fokusområder som man arbejder med: 

Hastighed 

Parkering    

Bløde trafikanter 

Samarbejde 

Der er opstillet en prioriteret liste over hvor man ønsker at forbedre trafiksikkerheden. Dog er det 
ikke altid at man kan gå slavisk frem efter listen, da det handler om at få størst mulig 
trafiksikkerhed for pengene. 

Frederik Teisen orienterede om et belastende forløb i forbindelse med renovering af området ved 
Tranegårdsvej. Der var gang i alt for mange projekter på samme tid til stor gene for beboere m.fl. 

Niels Chr. Koefoed svarede, at det desværre var korrekt at der var givet for mange licenser på én 
gang (TDC, kloakering, m.v.) i området og at tilsynet med de mange projekter ikke havde været 
godt nok, hvilket naturligvis ikke var hensigtsmæssigt. Niels Chr. Koefoed oplyste, at der i den 
forbindelse var taget initiativ til en opfølgning og drøftelse af hvordan man undgår at et sådant 
forløb ikke gentager sig.      

 

9. Eventuelle rapporteringer.  

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

Lene Bay orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på Egebjerg hvor der er stor 
tilfredshed med maden.  

Frederik Teisen orienterede om, at Jette Sørensen indtræder i beboer-pårørenderådet på 
Kløckershave og Salem efter Inge Tastum. Frederik Teisen tager kontakt til forstander Mette Kruse 
og Minna Hegner med henblik på introduktion af Jette Sørensen.    

Sonja Minor Hansen oplyste, at hun havde deltaget i Haverikommissionens arrangement i DGI-
byen hvor hun havde mødt Thomas Gjerulff fra Gentofte Kommune og snakken var faldet på for 
bilistkurser for ældre. Sonja Minor Hansen spurgte forvaltningen hvordan det går med kurserne. 
Søren Bønløkke rykker Vibeke Appelt for svar. 

 

10. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen.  
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Punktet udskydes til næste møde.   

 

11. Næste møde. 

Onsdag den 16. maj. Mødet holdes i udv. B. 

 

12. Eventuelt. 

Intet. 

 


