
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 
Referat fra Seniorrådets møde den 14. maj 2014. 
Til stede: Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Susanne Borch, Sonja Minor Hansen, Per 
Bjarvin, Ole Scharff-Haarbye, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Mogens Nielsen. Afbud fra Mona 
Gøthler.   

Fra Social & Sundhed: Thomas Bille, Susanne Khalil (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller og Poul V. Jensen. Afbud fra Anne Hjort.   

 
1. Godkendelse af referat. 
Referat godkendt med følgende rettelse: ”Connie Engelund Erichsens orienterede om 
Sundhedsstyrelsens vejledning om krav om genoplivningsforsøg på plejehjemsbeboere”.  
 
 
2. Meddelelser fra formanden.  
Connie Engelund Erichsen orienterede om deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 
og konference i Nyborg, hvor ca. 500 seniorrådsmedlemmer fra hele landet deltog. Det var et vel 
tilrettelagt program og der var en fantastisk stemning.  Henning Kirk modtog Danske Ældreråds 
pris 2014. Connie Engelund Erichsen vil arbejde for at der afholdes en temadag med Henning Kirk 
som foredragsholder og foreslog at Hanne Vedersø fra Danske Ældreråd blev inviteret til at komme 
og fortælle om ældrerådene.  
 
Connie Engelund Erichsen oplyste, at udgifter til mødediæter til seniorrådets medlemmer fremover 
betales via anden konto. Der indkaldes til møde, så der kan træffes en fælles beslutning om hvordan 
budgettet (årligt 70.000 kr.) bedst anvendes.    
 
Connie Engelund Erichsen oplyste, at der skal fremstilles en ny seniorrådspjece der skal være klar 
til Ældredagene 2014. Susi Alsfelt Riise-Knudsen indkalder redaktionsudvalget, der kommer med 
et udkast til ny pjece. 
 
Connie Engelund Erichsen omdelte diverse foldere til rådets medlemmer. 
 
Povl V. Jensen sagde, at det kunne være ønskeligt om kommunalbestyrelsens medlemmers 
deltagelse i seniorrådsmøderne fremgår mere tydeligt end det gør nu.    
 
Thomas Bille oplyste, at Kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse fremgår af referaterne fra 
møderne. Thomas Bille sagde dernæst, at det er intentionen med KB medlemmernes deltagelse i 
møderne, at rådet har mulighed for en direkte dialog med Kommunalbestyrelsens medlemmer.   
 
3. Omvisning på Tranehaven.  
Konstitueret chef for Tranehaven, Dorte Hofland viste omkring på Tranehaven og gav en kort 
introduktion til fysioterapien og ergoterapiens arbejde med genoptræning, f.eks. i forbindelse 
hjerneblødning, knæoperation eller lignende. Tranehaven har plads til 83 indlagte patienter. Der 
blev efterfølgende givet en introduktion til Tranehavens nye Velfærdsbibliotek, som rummer en 
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lang række hjælpemidler, som borgerne kan komme og besigtige og f.eks. låne med hjem og 
afprøve, inden det indkøbes til privat brug.   
 
 
4. Udkast til Sundhedsaftale 3 til høring. 
Thomas Bille gav en introduktion til sundhedsaftale 3, der skal forhandles og indgås mellem Region 
Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden for perioden 2015-2018.   
 
Den kommende sundhedsaftale vil bestå af en politisk del, med visioner og målsætninger samt en 
administrativ del, hvori det konkretiseres hvordan målsætninger tænkes nået.  
 
Der er fire overordnede visioner, hvortil er knyttet to til tre målsætninger til hver vision. 
 
Der bliver nu sat fokus på den enkelte patient, bl.a. ved at der skabes bedre sammenhæng i 
patientforløbet. Psykiatriområdet får desuden en ligeværdig placering med det somatiske område i 
den nye sundhedsaftale. 
 
Mogens Nielsen påpegede at der er helt centralt at der bliver tale om reel involvering af borgerne i 
forhold til målsætningen - pkt. 6 (side 7): ”At borgere deltager, når vi træffer beslutninger om 
hvordan vi indretter sundhedsvæsenet”.   
Alf Wennevold påpegede, at kommunikationen mellem patient og læge er vigtig og patienten burde 
få en detaljeret udskrift med ved udskrivning fra hospital og ønskede endvidere tilføjet følgende 
som en ekstra målsætning: ”At dele af sundhedsvæsenet smidiggøres”. Alf Wennevold ønskede 
desuden, at der arbejdes videre med gruppen af multipatienter (en patient der har alle sygdomme).    
Thomas Bille noterede sig de nævnte forbehold og tilføjelser og svarede, at der er sket meget på den 
positive side, set i forhold til den første sundhedsaftale hvad angår samarbejde om overgangen 
mellem sektorerne. Udkast til sundhedsaftalen blev taget til efterretning.     
     
 
5. Praksisplan til høring. 
Thomas Bille gav en kort orientering om praksisplanen. Alf Wennevold mente, at der er en række 
mangler ved praksisplanen. Kommunikationen og planlægningen er for dårlig mellem afdelingerne 
på sygehusene, hvilket betyder unødig ventetid for patienterne.  
Thomas Bille svarede, at udfordringen er, at praksisplanudvalgene er nye og derfor ikke har kunne 
nå at udarbejde en ny praksisplan inden tidsfristen den 1. maj. Derfor fastholdes den eksisterende 
praksisplan med enkelte mindre justeringer. Umiddelbart efter sommerferien påbegyndes arbejdet 
med en helt ny praksisplan. Tidsplanen for den nye praksisplan indeholder en høring i kommunerne 
i efteråret 2014 og derefter en bred høring i begyndelsen af 2015, inden endelig vedtagelse i 
sommeren 2015.       
Connie Engelund Erichsen udtrykte bekymring i forhold til de praktiserende læger, da de ikke 
ønsker at indgå i samarbejdet.  Povl V. Jensen sagde, at jo flere krav Regionen stiller til de 
praktiserende læger, desto mindre tid bliver der til patienterne.  
 
Susanne Borch sagde, at den særordning de praktiserende læger har, er problematisk og vanskelig, 
idet lægerne er selvstændige men får tilskud fra staten, som gør dem til en særlig enhed og ingen 
andre har en sådan særordning. Bente Frimodt-Møller sagde, at de praktiserende læger har en stor 
udfordring foran sig, for nye områder kommer til at ligge hos de praktiserende læger i fremtiden og 
mange læger sidder alene i deres praksis og har en i forvejen stor arbejdsbyrde.  
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Connie Engelund Erichsen udtrykte ønske om, at plejehjemmene i fremtiden får tilknyttet en fast 
læge.  
Praksisplanen blev taget til efterretning.     
 
6. Fremtidig håndtering af sager til høring. 
Connie Engelund Erichsen foreslog, at seniorrådet mødes en halv time forud for det ordinære møde, 
i de tilfælde hvor forvaltningen har sager til høring hos Seniorrådet. Forslaget blev vedtaget.  
 
 
7. Input fra rådets medlemmer. 
Susanne Borch orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Egebjerg. Der er ved at 
falde ro på ovenpå flytning m.v. Folk skal vende sig til navnet Egebjerg, da mange af beboerne er 
tidligere beboere fra Kridthuset og der er nogle udfordringer mellem de nye og ”gamle” 
medarbejdere på Egebjerg. Desuden blev der påpeget en række fejl og mangler i boligerne på 
Egebjerg, bla. forkert fald i gulv på badeværelser. 
 
Angående spørgsmålet om problemer med faldet i badeværelserne på Egebjerg er følgende 
informationer indhentet efter seniorrådets møde: 
 
Der er aktuelt kendskab til 2 badeværelser hvor faldet på badeværelsesgulvene af beboere og 
personale vurderes at have for lidt/forkert fald. Dette er sat på mangellisten vedrørende Egebjergs 
byggesag og håndteres som en del af byggesagen. På det seneste beboer pårørende råds møde 
fortalte flere beboere, at de oplevede problemer med, at der løb vand ud af badeværelserne pga. 
forkert fald på gulvet. Ledelsen er nu i gang med at følge op på de nye oplysninger. Så snart der er 
etableret et samlet overblik over, hvor mange badeværelsesgulve der synes at være problemer med, 
inddrages Gentofte Ejendomme ift. afklaring af, og udbedring af problemerne. 
 
  
Sonja Minor Hansen oplyste, at Ordruplund har fået ny afdelingssygeplejerske. 
 
Connie Engelund Erichsen sagde, at Seniorrådet ønsker mere information om indholdet af møderne 
i Regionsældrerådsmøderne. 
 
Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i tysk forelæsning for studerende der foregår 
via SKYPE. Der blev indsamlet skema med forslag til indtegninger til Tilgængelighedsforums 
videre arbejde. 
 
Mogens Nielsen orienterede om besøg på Rygårdcentret og møde med Sophie Harms. 
 
Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i møde på Jægersborghave. Der er endnu ikke 
afholdt valg til beboer/pårørenderådet. Der bor nu 62 beboere på Jægersborghave. Der afholdes 
sommerfest den 11. juni. De pårørende er inviteret.  
 
Der afholdes officiel indvielse af Jægersborghave den 2. september. 
         
Ole Scharff-Haarbye spurgte, hvem der tager sig af at få oprettet et busstoppested ud for 
Jægersborghave. Thomas Bille svarede, at sagen p.t. er i høring.  
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Ole Scharff-Haarbye spurgte, hvem der tager sig af at der er dårlig mobildækning på området ved 
Jægersborghave. Thomas Bille svarede, at forstanderen må gå videre med problemet. 
 
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at beboerne på Jægersborghave har problemer med boligsikring m.v. 
og spurgte hvem der håndterer dette problem. 
 
Til svar på Ole Scharff-Haarbyes spørgsmål om status for huslejeberegning m.m. på 
Jærgersborghave kan følgende oplyses: 
 
Ubetaling Danmark har oplyst, at beregning og udbetaling af boligstøtte til samtlige de, der er 
flyttet fra Egebjerg er tilendebragt, og sager om huslejekompensation er også færdigbehandlede, og 
borgerne har fået brev. 
 
Udbetaling Danmark har oplyst, at der samtidig med beregning og udbetaling af boligstøtte til 
huslejen på Jægersborghave, er foretaget regulering af boligstøtte til den hidtidige husleje på 
Egebjerg. Denne regulering er for nogle borgere sket til den 1. april og for andre til den 1. maj, 
begge dele med tilbagevirkende kraft til 1/1 2014. Gentofte Kommune kan ikke se disse 
reguleringer, men henvendelse kan ske til Udbetaling Danmark på tlf. 7012 8063 for de enkelte 
borgere. 
 
M.h.t. huslejekompensation vil de borgere, der er berettiget, få denne udbetalt pr. 1/6 2014 med 
tilbagevirkende kraft til 1/4 2014.  
 
Alt er således i orden for de borgere, der er flyttet fra Egebjerg til Jægersborghave.  
 
M.h.t. indflytning i de øvrige boliger er det som følge af tidspres foregået på den måde, at 
Jægersborghave selv har kontaktet de potentielle lejere  og forelagt dem tilbuddet mundtligt. 
Borgerne har samtidig fået udleveret en skrivelse med oplysning om størrelse af husleje, varme, 
antenne og vedligeholdelse. Der er samtidig orienteret om mulighed for at søge boligstøtte hos 
Udbetaling Danmark samt lån til indskud i Kommuneservice. Derudover er angivet direkte tlf.nr. til  
Pleje & Sundhed Myndigheds socialformidlere for evt. yderligere vejledning. Borgeren har desuden 
fået udleveret tegning over boligen og oplysning om servicepakken.  
 
 Ole Scharff-Haarbye oplyste, at spejderne har fået lov til at anvende skråningen på 
Jægersborghaves areal mod at spejderne holder skråningen.  
 
Jægersborghave har fået et flygel som donation og der er indgået aftale med præsten fra Jægersborg 
Kirke om at afholde gudstjenester – første gang den 4. juni. 
 
Per Bjarvin oplyste, at Nymosehave har udsat valg til deres beboer/pårørenderåd.  Det går fint på 
Brogårdshøj, blot mangler der stadig pårørende til beboer/pårørenderådet. 
 Oplyste endvidere, at der afholdes møde i digitaliseringsudvalget den 28. maj. 
 
 
8. Eventuelt. 
Connie Engelund Erichsen oplyste, at de sidste 40 beboere flytter ind i de nye boliger om et par 
måneder og foreslog i den forbindelse, at næste seniorrådsmøde afholdes på Holmegårdsparken.  
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9. Næste møde. 
Mødet den 11. juni kl. 15.00 holdes på Holmegårdsparken.  
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