
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 

Referat fra Seniorrådets møde den 18. maj 2011. 
Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Inge Tastum og 
Steen Borup-Nielsen. Afbud fra Connie Engelund- Erichsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Lene 
Bay. 

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

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

 

1. Godkendelse af referat.  

Godkendt med enkelt tilføjelse. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 
Frederik Teisen orienterede om deltagelse i socialt temamøde på rådhuset, hvor socialminister 
Benedikte Kjær fremkom med forslag om at plejehjem, skal have genindført en fast læge tilknyttet 
plejehjemmet. De beboere der vil bevare egen læge, får lov til det. Frederik Teisen spurgte hvilke 
læger, der vil blive tilknyttet en eventuel ordning, hvortil Alf Wennevold svarede, at det typisk vil 
være en praktiserende læge, der tilknyttes fast som læge på et givent plejehjem. Lægen vil blive 
kompenseret, således at lægen vil få en ugentlig fridag i sin praksis. Sonja Minor Hansen oplyste, at 
forslaget om genindførelse af fast læge tilknyttet plejehjemmene, har givet delte meninger på 
Ældrerådenes repræsentantskabsmøde i Nyborg den 16-17. maj. 

Søren Bønløkke oplyste, at de praktiserende læger har tilkendegivet, at forslaget kunne være en god 
idé, da det for patienten vil betyde at lægen kan agere hurtigere, fordi der er færre kontaktflader der 
skal involveres i forbindelse med et lægebesøg. 

Alf Wennevold sagde, at ordningen ville være en fordel for beboeren, idet det ofte kan være 
vanskeligt, at komme i kontakt med egen læge, og en fasttilknyttet læge vil have bedre 
forudsætning for at kende beboeren og give optimal konsultation.     

Kirsten Kierkegaard mente, at det vil være en fordel for beboerne at få tilknyttet en fast læge på 
plejehjemmene, da beboere ofte er meget dårlige og det vil være en hjælp for beboeren, at lægen 
kommer til plejehjemmet og ikke omvendt.  

 

3. Frikommune. 
Søren Bønløkke orienterede om, at Gentofte har fået status som frikommune. I alt har 9 kommuner 
fået tilsagn. Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune har lavet en fælles ansøgning og er 
frikommuner sammen. Frikommunerne skal udfordrer forskellige lovområder, med henblik på at 
finde nye måder at løse opgaverne på. Størrelsesmæssigt ligner vi Gladsaxe Kommune, men vi er 
forskellige på beboersammensætningen og det politiske styre. Frikommunestatus er tildelt for en 4-
årig periode, med start 1. januar 2012.  



De 9 kommuners forslag til områder der ønskes omfattet af frikommuneforsøget skal endelig 
godkendes i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Forslagene berører indtil videre ikke ældreområdet. 
Kommunerne skal løbende kunne komme med nye forslag og ønsker i hele den 4-årige 
frikommuneperiode. Gentofte Kommune har sammen med Gladsaxe Kommune søgt om at sætte 
fokus på følgende områder, som skal forelægges kommunens politiske udvalg til godkendelse: 

1. Ungesporet – fælles ungestrategi, forbedret udskoling, styrkelse af det inkluderende arbejde i 
folkeskolen.  

2. Psykiatrisporet – overtagelse af ansvar, opgaver og ressourcer i distriktspsykiatrien.  

3. Administrations- og regelforenklingsspor – barrierer for en helhedsorienteret indsats på 
arbejdsmarkedsområdet.        

Der har været stillet spørgsmål ved om frikommuneforsøgene kan fortsætte, efter et valg med en ny 
regering. De øvrige partier har tilkendegivet, at frikommuneforsøg kan fortsætte. 

Steen Borup-Nielsen spurgte, om der findes en samlet liste over hvad alle 9 kommuner har søgt om. 
En sådan liste eksisterer ikke, da man endnu ikke har et samlet overblik over hvad alle kommuner 
har søgt om, men listen kommer. 

Søren Bønløkke oplyste endvidere, at der er nogle overordnede rammer for hvad der kan gives lov 
til at udfordrer, f.eks. kan der ikke ske ændringer af borgernes retssikkerhed. 

Søren Bønløkke foreslog, at frikommuneforsøg fremover kan indgå fast under punktet ”Orientering 
fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen”. Notat blev omdelt. Forslaget ble vedtaget. . 

 

4. ”Træn dig fri”. 

Vibeke Appelt orienterede om ”Træn dig fri”. Projektet går ud på at implementere målrettet træning 
af borgere, som søger om hjemmehjælp og senere borgere som allerede er visiteret til hjemmehjælp. 
Træn dig fri, vil gøre borgeren uafhængig og fri af hjælp, som f.eks. kommunale ydelser og dermed 
uafhængig i forhold til at skulle modtage ydelser indenfor bestemte rammer og indenfor bestemte 
tidspunkter. 

Der er afsat midler til at søsætte projektet, som har påvist mange gode effekter i forbindelse med 
forsøg i andre kommuner.       

Der er skabt evidens for træningens gavnlige effekt hos ældre, og der er således evidens for, at 
ældre borgeres funktionsniveau kan bevares og øges, når borgeren får træning.   

”Træn dig fri” understøtter kommunens sundhedspolitik, der arbejder for et mere aktivt liv.  

Den påtænkte indsats i Gentofte falder i 2 faser med forskellige strategier. I første fase sættes der 
ind med målrettet træning til de borgere, som har mulighed for at blive uafhængige af kommunens 
hjælp.  

I anden fase satses der på træning af borgere, som har mulighed for at blive selvhjulpne med nogle 
opgaver, mens de fortsat skal have hjælp til andre. Vibeke Appelt demonstrerede, hvordan man ved 
hjælp af et simpelt hjælpemiddel selv kan tage støttestrømper på.  

Ca. 60 personer modtager p.t. daglig hjælp til at få støttestrømper på og af. Derfor igangsættes der 
nu et forsøg med at få oplært borgeren i brugen af hjælpemidlet, så man fremover kan være 
selvhjulpen, hvilket også giver borgeren en større frihed, fordi borgeren ikke skal sidde og vente på 
at hjælpen kommer.  
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Der arbejdes på først og fremmest at håndtere de borgere der er i systemet nu, men også at have en 
ny praksis fremadrettet. 

  

5. Metroudvidelse i nordøst. 
Frederik Teisen sagde, at han fandt det bekymrende at der tilsyneladende ikke eksisterer et 
samarbejde mellem Københavns Kommune og Gentofte Kommune, i forbindelse med 
metroudvidelsen som en del af Nordhavnsprojektet.  

Marianne Zangenberg svarede, at kommunen har ved enhver given lejlighed gjort indsigelser mod 
Nordhavnsudvidelsen, bl.a. via høringssvar og deltagelse i en række møder med Københavns 
Kommune, men desværre er kommunen ikke blevet hørt. Københavns Kommune er blevet gjort 
opmærksom på en række uhensigtsmæssigheder, som projektet medfører for Gentofte Kommune, 
bl.a. placering af den kommende containerhavn, som Københavns Kommune har valgt at placere i 
den nordøstlige del af Nordhavn, der grænser op til Gentofte Kommune, trods det forhold at 
Københavns Kommune ellers havde en række andre muligheder, for placering af den nye 
containerhavn.  

    

6. Eventuelle rapporteringer. 
Steen Borup-Nielsen orienterede om Jægersborg Kaserne-projektet, hvor der er udskrevet en 
arkitektkonkurrence. Der er udvalgt 5 konsortier. De skal fremlægge deres forslag i juni måned. 

De indkomne forslag skal behandles i Kommunalbestyrelsen og byggeriet forventes igangsat i 
2012. Steen Borup-Nielsen orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på 
Rygårdcentret, samt deltagelse i møde i Tilgængelighedsforum. Kommunens bygninger er 
gennemgået, m.h.p. hvor der skal foretages forbedringer, f.s.v.a. adgangsforhold for handicappede. 

Per Bjarvin spurgte til, hvem der prioritere hvilke forbedringer der skal udføres først, hvortil Steen 
Borup-Nielsen svarede, at der er en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Park/Vej, 
Bygningsmyndigheden, Handicaprådet samt Steen Borup-Nielsen og Dorte Simon der er udpeget af 
Seniorrådet.  

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på Brogårdshøj. Embedslægen 
har været på besøg og der er ikke fundet nogen graverende fejl. 

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på Søndersøhave der 
har modtaget en Smiley fra embedslægen!  Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i beboer-
pårørenderådsmøde på Ordruplund. Her har det store antal af møder i frivillighedsgruppen været 
drøftet, idet det fylder meget for mange, hvilket kan få den betydning at frivillige melder fra. 

Sonja Minor Hansen har endvidere deltaget i Danske Ældreråds bestyrelsesmøde i Vejle samt 
Repræsentantskabsmøde i Nyborg den 16/17. maj 2011 og møde i Regionsældreråd hvor 
høringssvar vedrørende Hospitals- og Psykiatriplan 2020 blev drøftet. Høringssvar vedlagt. 

Inge Tastum orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på Kløckershave. 
Udflugtsbussen er til stor glæde for beboerne.   

Der blev spurgt til hvordan det går med ældrebilistkurser da ingen har hørt fra Thomas Gjerulff.  
Susanne Khalil rykker Thomas Gjerulff. 

Der blev fremsat ønske om at stående sager igen medtages på dagsordenen under eventuelt. 
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7. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 

Kirsten Kierkegaard orienterede om den patient rettede forebyggelse, som vedrører de borgere der 
allerede er syge med KOL eller diabetes. Den patient rettede forebyggelse skal via kommunens 
forløbsprogrammer forhindre at borgeren får det værre, samt får bedre forudsætninger for at leve 
godt på trods af sin sygdom.  

Kirsten Kierkegaard orienterede endvidere om deltagelse i KL-møde, hvor der bl.a. var fokus på 
den ældre medicinske patient, der er en overset og nedprioriteret gruppe. Kirsten Kierkegaard 
foreslog at notat blev uddelt til rådets medlemmer.   

 

8. Næste møde. 
Næste møde er den 15. juni 2011. Mødet holdes i udvalgsværelse 1. 

 

9. Eventuelt. 
Intet. 
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