
Referat SeniorRådsmøde nr. 224 
 
Dato:  27. april 2017 
Kl: 13-16  
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal 
 
Dagsorden sendt m post: 20. april 2017  
Referat udsendt: 16. maj 2017 
 
Medlemmer: 
Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Solveig Ferm Pedersen, Alice Christiansen, 
John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten 
Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss 
 
Afbud: Solveig, Ulla 
Jan H. gået kl. 14.15 
 
Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat nr. 223 
 

Formanden for Regionsældrerådet hedder Bent 
Johansen. 
 
Referat godkendt. 

3. Meddelelser fra forretningsudvalg 
 

a. Formanden  
 

b. Budget/regnskab 
 

c. Møder / kurser.  
 

a. 
Ny pc opstilles på kontoret senest 3. maj. 
 
Post, herunder referater og punkter til 
dagsorden fremover skal sendes til formand, 
næstformand og SeniorRådets mail adresse. 
Når pc er opstillet vil Jan H. se på en løsning for 
oprettelse af forskellige foruddefinerede 
”grupper”. 
 
Musicalstykke Valby – ”Husker du”. Tilbud 
udsendt til SeniorRådets medlemmer – man 
kan gratis få 2 billetter. 
 
Kort drøftelse af ”hvad er SeniorRådets 
opgaver?”.  
Indeværende års aktiviteter er godkendt i det 
samlede SeniorRåd. 
 
b. 
19. april – der har været små udlæg siden sidst. 
 



c. 
Grundet valgår i Senior/ÆldreRåd har Dansk 
ÆldreRåd besluttet at der i 2017 kun afholdes 
Vingsted konference. 
 
OBS: Preben anbefaler interesserede at læse 
det link vedr. Dragør SeniorRåd som Henning 
har udsendt. 
 

4. Nyt fra SeniorRådets medlemmer, 
herunder forslag til nye initiativer. 
 

Intet 

5. Nyt fra forvaltningen 
 

Sundhedsaftalen 
Allan er med i Samordningsudvalget, det 
regionale samarbejde og klyngesamarbejde 
som arbejder med implementering af 
Sundhedsaftalen – de praktiserende lægers 
rolle i at få sammenhæng i forløbene. 
 
Kvalitetsstandard vedr. akutfunktion i 
kommunerne er modtaget. 
 
Forslag/tilbud 
Allan vil gerne deltage i møde og synliggøre 
nærmere omkring implementeringen af 
Sundhedsaftalen. 
 
Plejehjemslæger 
Plejehjemslæger – stillingsopslag - der søges 1 
læge pr. plejehjem.  
Opgave for plejehjemslæge: 
medicinhåndtering, faglig sparring af generel 
karakter. 
Ønsker en beboer at vælge lægen som egen 
praktiserende læge kan lægen max have 25 – 
30 beboere. Lægeskift skal ske på samme vis 
som øvrige borgere. 
 
Medicinhåndtering 
En højt prioriteret opgave i plejehjem og 
hjemmeplejen. Ingen har interesse i at lave 
fejlmedicinering. 
Der kan være udfordringer når borgeren 
udskrives fra hospital og har fået ændret 
medicinering. 



 
Tilsyn medicin 
Der laves en større bredde i fremtidige tilsyn. 
hjemmeplejen og Botilbud vil også få tilsyn.  
 
Ansvar for medicinering 
Den ”afdeling” som medicinerer borgeren har 
ansvaret. Afdelingen har også ansvaret for at 
sikre at tidligere udskrevet medicin kan tages 
sammen med den nye medicin. 
Eks. Hvis borgeren er tilknyttet ambulatorie og 
får udskrevet medicin er det ikke praktiserende 
læge som har ansvaret. 
Overblik kan finde på fællesmedicinkort. 
 
Tilsyn 
Tilsynsrapporter sendes ud snarest. 
 
Klippekort 
Rulles ud på plejehjem. 
 
Rickshaws 
Forventes i drift i maj – samarbejde med 
Frivillighedscentret. 
 
Status på den nationale handleplan Demens 
Dialogmøde 14. juni  
 
Ørbygård 
Rejsegilde 12. september 
Bruger- og pårørendemøde – der afholdes 
årlige statusmøder for alle pårørende/ 
SeniorRåds repræsentant da det for øjeblikket 
ikke er muligt af finde medlemmer. 
 
Arrangement om demens 
Allan og Henning arbejder videre med dato / 
økonomi. 
 
SeniorRåd 
Rødovre har det største antal medlemmer i 
Region Hovedstaden – undtaget Københavns 
kommune.  
Tage en drøftelse om hvilket antal medlemmer 
der er passende for det kommende SeniorRåd. 



 
 

6. Oversigt over venteliste til plejehjem. 
Vedlagt 

”Passes i eget hjem og er indstillet til 
plejehjem” – hvad dækker det over – der ses på 
det i udvalget Omsorg og Sundhed 
 

7. Svar fra Socialdirektør på SeniorRådets 
brev vedr. ”Sammenhængende 
patientinddragelse”. Vedlagt 

• Tilfredshed med at det fremgår at 
arbejde om principper på tværs er 
vigtig. 

• Bureaukrati i samarbejdet på tværs af 
organisationer fylder meget. 

• Det fremgår ikke tydeligt at de ældre 
borgere prioriteres som øvrige borgere. 

 
Punktet er drøftet flere gange på 
Regionsældrerådet. Der er kommet mange 
eksempler – Regionerne kender problematikken 
men der ”sker” ikke noget. 
 
Det fremgår ikke af svaret om KB er informeret 
om henvendelsen / besvarelsen fra Henrik. 
Fremover sendes til alle i KB. 
 

8. Britt svar på brev. Vedlagt Kaffemøder i hjemmeplejen: 
 
Målgruppe: brugere og pårørende. 
Forslag til tema: hvordan klarer man opgaven 
med at blive passet i hjemmet når man er 
godkendt til plejehjem. 
 
Henning aftaler nærmere med Allan 
 
Aktivitetskalenderen 
Henning kontakter Brit for at tydeliggøre at det 
er målrettet ældreinformation vi spørger til. 
 
Begrebet ”bruger- og pårørende” er drøftet. 
 
 

9. Mangfoldighedsfestival den 17. juni.  
Skal vi deltage? 

Stella vil gerne deltage hvis hun har mulighed 
for det. 
 
Henning sender et svar og takker for 
invitationen men SeniorRådet har desværre 
ikke mulighed for at deltage.  



SeniorRådet vil gerne fortsætte dialog med 
integrationsRådet.  
 

10. Tilsynsrapporter sendes ud digitalt Udvalget ”Omsorg og Sundhed” ser på 
tilsynsrapporterne. 
 
 

11. Rødovredagen d. 9.september. Skal vi 
deltage og hvordan? 

15. maj er sidste frist for at melde at 
SeniorRådet ønsker at deltage. 
 
Henning rundsender en mail som han har 
modtaget. 
 
Ruth tilmelder SeniorRådet hos Trine og 
afklarer hvilket lokale der kan stilles til 
rådighed. Kontakter Britt og arbejder videre 
med  
 
Emne: en debat ml. Brit og innovationsminister. 
Ruth kontakter Brit og arbejder videre med 
forslaget. 
Birgit vil gerne være ”praktisk gris”. 
 

12. Kontorvagt maj og juni 
 

4. maj – Birgit 
1. juni – finder ud af det på næste møde 
 

13. Referater fra udvalgene 
a) Danske ældreråd 

 
b) Skovtursudvalg 

 
c) Informationsudvalg herunder nyt 

til hjemmesiden.  
 

d) Regionsældreråd. 
 

e) Vestegnen 
 

f) Kultur- og aktivitetsudvalg. 
 

g) Folkeoplysningsudvalget 
 

h) Meddelelser fra politiske udvalg 
 

i) Valgudvalg 

a. 
Der kommer et referat fra 
Repræsentantskabsmødet. De enkelte 
deltagere fra SeniorRådet laver referat fra de 
workshops de har deltaget i. 
b. 
Prøveskovtur 8. maj. 
c. 
Intet nyt 
d. 
Forårsmøde aflyst 
Næste møde efter sommerferien. 
e. 
Møde 3. maj i Ballerup 
f. 
Møde 3. maj 
g. 
Aflyst 
h. 



 
j) Omsorg og sundhed 

 

Punktet drøftes næste gang. 
i. 
Møde 10. maj kl. 10.30 
j. 
Møde den 16. maj 

14. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg 
 

a. Broparken 
 

b. Engskrænten 
 

c. Dorthe Mariehjemmet 
 

d. Ørbygård 
 

e. Madudvalg  
 

a. 
Intet 
b. 
Møde 29. marts – referat ikke modtaget 
c. 
Intet (Daisy tager næste møde for Hanne) 
d. 
Intet 
e. 
Der har været henvendelse fra 2 borgere vedr. 
mad på plejehjemmet Engskrænten. 
Allan taler med Kate om henvendelserne. 
 
Der er flere inputs om at der ikke er samme 
sociale ”liv” i caféen på Engskrænten som på de 
øvrige plejehjem. 
 

15. Eventuelt 
 

Inspiration fra Nyborg – mange kommuner har 
et ”madpanel” ikke et madudvalg.  
Forslaget kommer på næste møde 
 
Julefrokost:  
1. prioritet 11. dec. 
2. prioritet 6. dec. 
 
Birgit afklarer lokale og mad 
 
 
14. nov. Netværksaften 
7. dec    Årets ildsjæl 
 

Punkter til ventedagsorden • IntegrationsRådet 
• Danske ÆldreRåds fokuspunkter 

 
 


