
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 

Referat fra Seniorrådets møde den 12. oktober 2011. 
Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Lene Bay, Susi 
Alsfelt Riise-Knudsen, Steen Borup-Nielsen og Inge Tastum. Afbud fra Connie Engelund Erichsen. 

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

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

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden.  

Sonja Minor Hansen spurgte til, hvordan det går med kørekurser for pensionister. Vibeke Appelt 
svarede, at hun og Thomas Gjerulff arbejder på sagen og hun vender tilbage når der er nyt. 

 

3. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet. 
Vibeke Appelt orienterede om årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet.  

Der været udført embedslægetilsyn og kommunale tilsyn, der er udmundet i en årsrapport. 

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg har i 2010 fundet mindre fejl og mangler i alle plejeboliger. 
Vibeke Appelt pointerede, at embedslægernes tilsyn er struktureret ud fra et skema opbygget i 
forhold til fejlfinding, hvorfor selv den mindste fejl medfører, at hele plejeboligbebyggelsen bliver 
kategoriseret som fejlbehæftet. Resultaterne af embedslægens tilsyn i indeværende år viser dog, at 
embedslægens krav, langt hen ad vejen er indfriet. Dette har bevirket, at embedslægeinstitutionen 
visse steder ikke aflægger besøg næste år.  

De kommunale tilsyn er tilfredsstillende, enkelte med anbefaling til forbedringer. Anbefalingerne er 
fulgt. Redegørelserne tages til efterretning.  

 

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

Der er indberettet 14 tilfælde af magtanvendelse efter bestemmelserne i Lov om Social Service i §§ 
124 – 129 i 2010 og om 24 registreringer af brug af pejle- og alarmsystemer.  Redegørelserne tages 
til efterretning.  

 

 

5. Utilsigtede hændelser.  



Helge Hansen orienterede om status på arbejdet med utilsigtede hændelser på socialudvalgets 
område. 

Det handler om at sikre registrering af utilsigtede hændelser, med henblik på en systematisk indsats, 
for at sikre læring og forebyggelse af eventuelle fejl.  

Helge Hansen oplyste, at man systematisk har registreret utilsigtede hændelser siden 1. september 
2010.  

Patientsikkerhedsloven blev i 2010 udvidet, så loven kom til at gælde hele sundhedsvæsenet. Det 
betyder, at alle skal rapportere utilsigtede hændelser, d.v.s. læger, tandlæger, kiropraktorer, 
plejehjem, hjemmeplejen, m.fl. Formålet er at øge borgernes sikkerhed, d.v.s. et sundhedsvæsen, 
der lærer af sine fejl og derved har fokus på en øget kvalitetssikring, i udførelsen af arbejdet.  

Helge Hansen oplyste, at det er vigtigt at man undgår sammenligninger mellem kommunerne. Det 
handler ikke om at hænge de kommuner ud der har flere utilsigtede hændelser end andre 
kommuner, men om at få åbenhed og fokus på fejlene, så man kan handle på dem.  

Pårørende kan også indberette utilsigtede hændelser. Alf Wennevold spurgte til, hvordan disse 
hændelser indberettes. Helge Hansen svarede, at der indberettes til en central database. I Gentofte 
Kommune er der desuden en decentral leder, der har til opgave at holde øje med at der følges op på 
sagerne. Redegørelserne tages til efterretning.  

 

    

6. Status kasernegrunden. 
Søren Bønløkke orienterede om at dommerkomiteen har valgte er vinderprojekt, vedrørende 
byggeri på kasernegrunden. 

Der er et ønske om, at få udbygget illustrationer og visualiseringer af projektet, så lige nu arbejder 
arkitektfirmaet på en bedre og mere detaljeret illustration af hvordan byggeriet kommer til at se ud. 

Kirsten Kierkegaard oplyste, at man forventer en model der giver fornemmelse af hvordan 
dimensionerne i det kommende byggeri tager sig ud. 

Der er også en landskabsarkitekt på opgaven. Der blev spurgt til, om det var muligt at komme til at 
besigtige området og bygningen inden byggeriet sættes i gang. Søren Bønløkke lovede, at der vil 
blive arrangeret en sådan offentlig besigtigelsesmulighed. 

 

7. Eventuelle rapporteringer. 
Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i møder i Danske Ældreråd, Regionsrådet og nordøst 
seniorrådsgruppen. Sonja Minor Hansen oplyste, at frivilligcentret v/ Hugo Tietze gerne vil invitere 
rådets medlemmer på besøg i nærmeste fremtid.   

Lene Bay oplyste at Nymosehave har fået nyt beboer-pårørenderåd. Der har været kritik af, at der 
ikke er afsat penge til anlæggelse af en sansehave på Nymosehave.  

Steen Borup-Nielsen oplyste, at der har været lidt problemer med maden på Rygårdcentret, men at 
KRAM har fulgt op på problemerne. Der har været afholdt høstfest hvor 170 mennesker deltog.       

Steen Borup-Nielsen redegjorde for tilgængelighedsforums arbejde med projekter, hvor der udføres 
tilgængelighedstiltag. Lift i varmtvandsbassin er på vej. 
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Man vedtog, at Tilgængelighedsforum fremover var et fast punkt på dagsordenen. 

Der blev spurgt til, om det ikke er muligt at udbedre gelænderet ved rådhusets hovedindgang, der 
sidder løst. Susanne Khalil kontakter Lars Nibelius.   

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at der er klaget over smørrebrødet på Vennerslund. På Adelaide 
køre det på lavt blus, da der skal spares flere millioner kroner på budgettet.   

Alf Wennevold orienterede om byggeproblemer på Holmegårdsparken. Alf Wennevold har på 
Ældredage modtaget en klage over manglende lejeboliger til ældre der ikke er handicappede. Søren 
Bønløkke oplyste, at der findes mange private udlejningsejendomme i Gentofte. 

Per Bjarvin oplyste at det går fint på Brogårdshøj. Per Bjarvin spurgte til om der findes 
bofællesskaber for seniorer i Gentofte Kommune. Søren Bønløkke svarede, at det gør der ikke. 
Bofællesskaber ligger uden for rammerne af, hvad der er en kommunal opgave. 

Inge Tastum orienterede om besøg på Kløckershave, hvor det går meget fint p.g.a. en god ånd og 
omgangstone. 

 

8. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 
Søren Bønløkke orienterede om ventelistesituationen. Der er kort ventetid. Mange har svært ved at 
sælge deres hus eller lejlighed og siger derfor nej tak til tilbud om ældrebolig eller plejebolig. Lene 
Bay spurgte, hvor lang tid man får til at sige ja/nej til et tilbud om bolig, hvortil Vibeke Appelt 
svarede, at man får 5 dage. Svarfristen kan grundet særlige omstændigheder forlænges. 

      

9. Næste møde.  

Onsdag den 14. november kl.10 – 12. Mødet holdes i udvalgsværelse 1 på rådhuset. 

 

10. Eventuelt. 
Det blev besluttet, at de 3 førstesuppleanter fremover skal have tilsendt dagsorden samt referat fra 
møderne. 

Lene Bay oplyste, at hun har bestilt ”Patientens bog” til rådets medlemmer.  
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