
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 

Referat fra Seniorrådets møde den 14. september 2011. 
Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Lene Bay, Susi 
Alsfelt Riise-Knudsen, Steen Borup-Nielsen og Inge Tastum.  

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

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

 

1. Omvisning på Kløckershave. 
Mette Kruse viste rundt på Kløckershave. 

 
2. Godkendelse af referat fra 17. august.  

Godkendt. 

 

3. Meddelelser fra formanden. 
Ingen. 

 

4. Plejetestamente.  
Susanne Andersen orienterede om ”plejetestamente” der kaldes ”Livshistorie” i kommunalt regi, da 
ordet ”plejetestamente” har klang af noget juridisk, hvilket dokumentet ikke er. Dokumentet 
”Livshistorie” uddeles til den nye beboer, når beboeren flytter ind på plejehjem eller i en plejebolig.  

Når den ældre skal flytte ind på plejehjem, lægges der vægt på, at medarbejderne har kendskab til 
den nye beboers liv og værdier, for at optimere beboerens trivsel.   

Alf Wennevold foreslog at man nedskrev sine ønsker om hvilke møbler man vil have med, når man 
flytter på plejehjem.  

Susanne Andersen svarede, at kommunikation og forventningsafstemning er det vigtigste i 
forbindelse med indflytning, herunder udvælgelse af møbler. Det er plejehjemmets opgave, at 
hjælpe og vejlede beboeren til at få opfyldt sine ønsker og behov. 

”Livshistorie” er et dokument man bliver tilbudt at udfylde. Det er ikke et krav at man gør det. 

Det blev foreslået at ”forebyggende hjemmebesøg” nævner dokumentet, ved fremtidige besøg. 
Susanne Andersen lovede, at lade forslaget gå videre. 

      

 

5. Velfærdsteknologi.  

Thomas Bille orienterede om de foreløbige erfaringer med velfærdsteknologi på ældreområdet.  



Formålet med de nye teknologiers anvendelse er, bidrage til at gøre borgerne mere selvhjulpne, 
forbedre arbejdsmiljøet og udnytte ressourcerne bedre. Målet er, at der skal være samme kvalitet og 
service men for færre ressourcer.  

Japan er det land der har udviklet flest robotteknologier, hvoraf kan nævnes vasketoiletter og 
styrkedragter. F.eks. har robotstøvsugeren været afprøvet og er sat i drift fællesområderne på 
kommunens plejehjem.  

Arbejdet med velfærdsteknologi har været i gang siden 2009 og der har været arbejdet med ca. 14 
projekter. Der har været søgt penge fra ABT-fonden til flere af projekterne.  

Teknologierne kommer ikke med løsningerne af sig selv, men kræver samspil mellem organisation 
og teknologi. 

Der arbejdes videre med en række indsatsområder hvor bl.a. simpel eller moden teknologi afprøves 
der giver nye løsninger, som skal munde ud i smartere arbejdsgange i dagligdagen og øget 
selvbetjening. 

Det blev aftalt, at Thomas Bille vender tilbage når der forelægger nye resultater på området. 

 

6. Seniorrådets synlighed – herunder stand til Ældredage. 

Der var enighed om, at flere af rådets medlemmer bør deltage i hvert arrangement til Ældredage. 
Lene Bay og Sonja Minor Hansen sørger for kuglepenne til standen til uddeling. Sonja Minor 
Hansen udarbejder vagtplan. Susanne Khalil sørger for plancher og seniorrådets foldere til standen. 

   

 

7. Status på kasernegrunden. 
Pkt. udsat. 

 

8. Eventuelle rapporteringer. 
Ingen. 

 

9. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 

Ingen. 

 

10. Næste møde.  
Onsdag den 12. oktober kl.10 – 12. Mødet holdes i udvalgsværelse 1 på rådhuset. 

 

11. Eventuelt. 
Alf Wennevold orienterede om, at Gentofte Hospitals skadestue lukker for henvendelser om natten 
pr. 1. maj 2012. 
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