
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 9. juni 2010, Gentofte Rådhus. 

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

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

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

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 19. maj 2010.   

Godkendt. Referatet sendes til Villabyerne. 

 

2. Meddelelser fra formanden.  

Frederik Teisen foreslog at der igen blev nedsat en arbejdsgruppe der skal kigge på en række 
problemer på medicinområdet. Konkret bør der kigges på håndtering af dosisdispensering, 
erstatningsmedicin, compliance, emballage og blisterpakning.  

Alf Wennevold sagde, at de problemområder Frederik Teisen nævnte, har eksisteret i mange år og 
det er vanskeligt at gøre noget ved problemet. Apotekerne skal spørge om kunden ønsker det 
billigste produkt eller originalprodukt. Problemet er at erstatningsmedicin giver problemer på 
plejehjem og hos de ældre, fordi emballage m.v. er anderledes end originalproduktet. 

Hans Toft spurgte Alf Wennevold, om erstatningsmedicin kan give bivirkninger, hvortil Alf 
Wennevold svarede, at det kan det for allergikere, idet bindemidlet i erstatningsmedicinen kan være 
forskellig fra originalproduktet, og det er indholdet i bindemidlet som nogle kan være allergisk 
overfor. Men erstatningsmedicinen kan ikke give livstruende bivirkninger. Udgifterne til medicin er 
på landsplan steget voldsomt de seneste år, så for at spare skal erstatningsmedicinen tilbydes. 
Medicinområdet tages op efter sommerferien, med henblik på igen at få etableret en arbejdsgruppe. 

 

3. Kvalitetsstandarder - hjælpemidler.    

Punktet blev udsat da der var udsendt forkerte bilag. 

  

4. Proces – Jægersborg Kaserne 

Søren Bønløkke orienterede om byggeprocessen for Jægersborg Kaserne. Bygningerne på den 
østlige del af grunden som Gentofte Kommune har købt, skal rives ned. Der er taget højde for, at en 
del af byggefeltet er blokeret p.g.a. gamle ruiner fra det tidligere Jægersborg Slot. Det er første gang 
i mange år at kommunen skal bygge et helt nyt plejehjem fra grunden. Der skal være tid til at finde 
frem til hvordan fremtidens plejehjem skal være. Derfor er der afsat tid til at processen kan blive 
grundig, så der kan tænkes visionært og fremtidsorienteret. 



Der inviteres en bred kreds af interessenter med i projektet. De 3 omdelte plancher beskriver 
processen i hovedpunkter: analyse, dialogproces, program. 

Rådgiverfirmaet Kuben er hyret som bygherrerådgiver til at bistå i den indledende fase af 
byggeprojektet frem til arkitektkonkurrencen, som efter planen skal finde sted i foråret 2011. Der 
vil være en prækvalifikationsrunde med henblik på at finde minimum 5 arkitektfirmaer som 
inviteres til at deltage i konkurrencen. I løbet af efteråret 2010, vil en række arbejdsgrupper have 
fokus på værdierne for et visionært plejehjem under følgende temaer: demens, livskvalitet, 
hjemlighed og arbejdsplads. Tilgængelighed er meget vigtigt og vil derfor indgå som et tværgående 
tema.  

Visionsoplæg skal efter planen være klar ultimo 2010/primo 2011. Byggeprogrammet skal derefter 
munde ud i en arkitektkonkurrence i foråret 2011.    

Byggeriet på Jægersborg Kaserne forventes at stå færdigt i 2014. 

         

5.  Udpegning af repræsentant til projektgruppe for Jægersborg Kaserne. 

Frederik Teisen blev valgt som repræsentant til projektgruppen. Steen Borup-Nielsen blev valgt 
som suppleant. 

 

 6.  Nyt fra Klagerådet. 

Folketinget har nedlagt Klagerådene pr. 1. juli 2010.    

 

7. Eventuelle rapporteringer.  

Connie Engelund har deltaget i møde i kostrådet, hvor Den Private Kok havde prøver med af mad 
der leveres til de hjemmeboende ældre. Kvaliteten er fin og der er mulighed for en række 
valgmuligheder. 

Steen Borup-Nielsen orienterede kort om Tilgængelighedsforum. Der arbejdes på en forbedring af 
kommunens hjemmeside, så synshandicappede har mulighed for at bruge hjemmesiden optimalt end 
det er tilfældet p.t.    

Susi Alsfelt Riise-Knudsen gjorde opmærksom på, at oplysninger om Seniorrådet på kommunens 
hjemmeside ikke var opdateret.  

Per Bjarvin orienterede om sin deltagelse i møde i Brogårdshøjs beboer/pårørenderåd. Her er der 
problemer med at finde beboere eller pårørende der vil deltage i rådets arbejde.     

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i møde på Gentofte Hospital. Denne gang var der fokus 
på det medicinske område som fungerer godt på hospitalet. 

 

8. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen.   

Hans Toft orienterede om vedtagelse af en justering af hospitalsplanen i Regionsrådet. Det er 
besluttet at nedlægge Frederikssund, Helsingør og Frederiksberg hospitaler. Bygningerne skal 
sælges for at give råd til opførelse af 2 nye supersygehuse i Hillerød og Bispebjerg. De 2 nye 
sygehuse vil koste 9,8 mia. kr. at opføre. Salget af bygningerne for de tre sygehuse skal indbringe 
3,6 mia. kr. der skal gå til medfinansiering af de 2 nye sygehuse. 
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Hans Toft oplyste endvidere at Gentofte Hospital bevarer sin døgnåbne skadestue.  

Søren Bønløkke orienterede om at der er indkaldt til ekstraordinært Seniorrådsmøde onsdag den 16. 
juni kl. 15.00, med henblik på høring af oplæg til budgetreduktioner i forhold til budget 2011-14.   

      

9. Næste møde. 

Næste ordinære møde er onsdag den 18. august 2010 kl. 10.00 i udvalgsværelse 1. 

    

10. Eventuelt. 

Alf Wennevold spurgte til hvad der sker med den ejendom hvor der tidligere var lægelaboratorium 
på Hellerupvej, hvortil Marianne Zangenberg svarede, at ejendommen er sat til salg. 

Frederik Teisen spurgte hvad der skal ske med den ejendom der tidligere husede grønlændere. 
Marianne Zangenberg oplyste, at ejendommen er solgt og der er et projekt i gang med indretning af 
9 ejerlejligheder.  

Frederik Teisen spurgte hvilke afbureaukratiseringsforslag på ældreområdet der er vedtaget af 
Folketinget. Søren Bønløkke undersøger dette.    

 

 


