
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 23. oktober 2013. 

Til stede: Frederik Teisen, Sonja Minor Hansen, Per Bjarvin, Connie Engelund-Erichsen, Alf 

Wennevold, Steen Borup-Nielsen og Susi Alsfelt Riise-Knudsen. Afbud fra Lene Bay og Jette 

Sørensen.  

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Susanne Khalil (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen:Marie Louise Andreassen, Kirsten Kierkegaard (fra pkt. 5). Afbud fra 

Hans Toft og Marianne Zangenberg. 

 

1. Besøg på Hjælpemiddeldepotet. 

Leder Tommy Buchwald forestod omvisningen på kommunens Hjælpemiddeldepot, som over en 

længere periode har gennemgået en række omfattende arbejdsændringer, bl.a. via Lean-projekter.  

Ændringerne har medført at samtlige hjælpemidler er blevet samlet på ét sted og alle 

arbejdsprocesser er blevet gennemgået, hvilket har udmøntet sig i en bedre udnyttelse af 

arbejdsgange og opgaver, samt et bedre arbejdsmiljø for de ansatte. 

  

  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt.  

 

3. Meddelelser fra formanden. 

Frederik Teisen orienterede om valgproceduren som gav en lavere valgdeltagelse end ved forrige 

valg. Enighed om at for få kender til Seniorrådets eksistens.  Connie Engelund Erichsen sagde, at 

rådet fremover skal arbejde på at blive mere synligt, hvilket bl.a. kan ske via flere arrangementer, 

med fokus på emner som interessere målgruppen. 

   

 

4. Gentofte Hospitals Brugerråd. 

Alf Wennevold orienterede om Gentofte Hospitals Brugerråd, der nedlægges pr. 1. januar 2014. Det 

var Gentofte Hospital der i sin tid var initiativtager til oprettelse af rådet, men hospitalet ønsker nu 

en anden konstruktion. Alf Wennevold sagde, at han frygter at de ældre patienter overses når man 

nedlægger brugerrådet, og foreslog, at man tager en dialog med hospitalet for at sikre, at der også 

fremadrettet tages hånd om målgruppen.   

Søren Bønløkke foreslog, at Samordningsudvalget og seniorrådene for Gentofte, Lyngby-Taarbæk 

og Rudersdal hver for sig skriftligt kontakter hospitalet, for at rette fokus på at de ældres behov 

tilgodeses i hospitalets nye konstruktion.   

Det blev aftalt at Alf Wennevold udarbejder et udkast til brev til Gentofte Hospital. Vibeke Appelt 

orienterer Samordningsudvalget. 
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5. Årsberetning for magtanvendelse på pleje- og sundhedsområdet 2012. 

Vibeke Appelt orienterede om årsberetning for magtanvendelse på pleje- og sundhedsområdet for 

2012, hvor der har været aflagt beretning om 8 tilfælde af magtanvendelse efter bestemmelserne i 

Lov om Social Service. Der findes gode GPS-systemer der kan spore bortgåede demente borgere.  

Der bliver færre og færre indberetninger, fordi medarbejdere bliver bedre til at undgå konflikter 

med borgerne.  

 

6. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012. 

Vibeke Appelt orienterede om årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012.  

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold i plejeboligenheder. Tilsynet 

sætter fokus på 3 områder, de sundhedsadministrative forhold, sundhedsfaglige forhold og 

sundhedsrelaterede forhold og formålet er at undersøge, om de sundhedsfaglige forhold er i orden 

og give indblik i om der er tilfredshed med opgaveløsningen.     

Kommunen skal foretage anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. I 2012 foretog Pleje & Sundhed 11 

anmeldte tilsyn i plejeboligenheder, 11 uanmeldte tilsyn samt anmeldte tilsyn i de 2 dagcentre og 

uanmeldt tilsyn i Tranehaven og Lindely. Vurderingen er at kommunens plejeboligenheder fungerer 

tilfredsstillende. Tilsyn hos de hjemmeboende modtagere af hjemmehjælp har vist en generel 

tilfredshed. 

 

7. Eventuelle rapporteringer.  

Steen Borup-Nielsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderåds møde på Lindely. 

Forstanderen på Rygårdcentret, Sofie Harms er midlertidigt blevet konstitueret som leder af 

Lindely, da den tidligere leder har fået en anden stilling. 

Connie Engelund Erichsen orienterede om at Socialstyrelsen afholder en række møder hvor 

plejehjem og hjemmeplejen sammen med de praktiserende læger, arbejder på at få et tættere 

samarbejde.  P.t. restere der 2 møder og det er spændende hvad det hele udmønter sig i. 

Frederik Teisen orienterede om at Kridthusets beboere er flyttet ind på Egebjerg. 

Sonja Minor Hansen orienterede om kommende beboer/pårørenderådsmøde på Ordruplund, hvor 

det nye råd skal konstitueres. Der har med stor succes været afholdt Høstfest på Søndersøhave. 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i Gentofte Hospitals Brugerråd. Efter nytår nedlægges 

den gamle lægevagtordning og man skal i stedet ringe på 1813. Her vil en sygeplejerske vejlede 

patienten. Hvis man skal på Gentofte Hospital får man et nummer. Der vil hvert sted være tilknyttet 

en fast læge som vurderer, om patienten skal indlægges m.v. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om Adelaides utilfredshed med rapporten i forbindelse med 

anmeldt tilsyn. Der har været dialog med kommunen og rapporten er blevet rettet. Vibeke Appelt 

oplyste, at forløbet er ganske normalt, idet der i forbindelse med anmeldte tilsynsbesøg er en 

høringsproces. I forbindelse med høringsprocessen har der været en dialog med Adelaide, som har 

givet anledning til ændringer i forhold til den første rapport. 
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8. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. Bilag: ”Venteliste” 

Søren Bønløkke orienterede om at der på seniorrådsmøderne fremadrettet bør være orientering fra 

andre politiske fagudvalg end socialudvalget, bl.a. fra Teknisk udvalg, som har en lang række 

emner som optager rådet (fortove, tilgængelighed, lysregulering m.v.). Enighed om dette. 

 

  

9. Næste møde.  

Onsdag den 13. november 2013.    

 

 

10. Eventuelt. 

Alf Wennevold oplyste, at han ønskede at deltage i konferencen ”Seniorer og medier”. Øvrige 

tilmeldinger til Susanne Khalil senest mandag den 28. oktober, der sørger for at tilmelde rådets 

medlemmer.  

    

 

 


