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Ældrerådets kvartalsinformation for 
2. Kvartal 2013 
1. juli 2013 

Ældrerådet startede kvartalet med at møde Det Politiske Udvalg, hvor emnet var 
cafedriften i lokalcentrene. Formandsskabet for brugerrådene havde vi inviteret med, fordi 
udspillet til gruppearbejdet var følgende: 

Hvordan kan vi i endnu højere grad bruge lokalcentrets brugerstyrede café 
som lokalt samlingspunkt med et socialt, forebyggende og aktiverende sigte 
og som ”hjerte” i lokalcentret? 

Efterfølgende er emnet drøftet lokalt i områderne, også fordi finansiering og bemanding 
spiller en stor rolle, hvor netop også samspillet mellem medarbejdere og frivillige er en 
væsentlig faktor.  

Vi forbereder og planlægger det forestående valg til det nye Ældreråd, som tiltræder den 1. 
januar 2014. Det bliver et digitalt valg med mulighed for at brevstemme. - Læs mere om 
det på side 56 i Vital juni udgaven. 

Ældrerådet har indgivet høringssvar vedr.: ’Tandtekniske ydelser, fodpleje og briller’, 
’Anlægsregnskaber’, ’Nedrivning af Toftegården’ og ’Udlicitering af nødkald’ samt 
’Kulturpolitikken 2014 – 2016’. 

Vi har bedt om en opklaring vedr. specifikation af leveret mad på fritvalgsområdet. - 
Borgerne har svært ved at afstemme leveringer med afregninger. - Afbestilt mad er ikke 
tydeligt specificeret ved afregning, som er fradrag i Folkepensionen. 

Ældrerådet har deltaget i de forberedende aktiviteter og planlægningen af 
’Generationernes Hus’ på havneområdet, og ’Det privat offentlige samarbejde vedr. 
Bøgeskovhus’. 
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Tilsynsrapporten for 2012 fra Embedslægerne er gennemgået, og det kunne konstateres at 
rapporten i lighed med tidligere år indeholdt anmærkninger om ’Medicinhåndtering’, 
’Patientrettigheder’ og ’Dokumentation’. 

Vi har haft besøg af Rådmand Dorthe Laustsen, hvor især ’Digitalisering’, ’Helhedsplan 
Gellerup’, ’Kulturby 2017’ og ’Samarbejdet med de praktiserende læger’ samt ’Udskrivning 
fra hospital’ blev drøftet. 

’De forebyggende hjemmebesøg’ har været grundigt debatteret. Der bliver strammet op 
omkring besøgene, så lovens ord med et frivilligt hjemmebesøg én gang årligt, hvis man er 
fyldt 75 år, vil blive overholdt. - Hvis man allerede er i visiteringssystemet, gennemføres 
der en årlig visitation. - Desuden arrangeres der visse tiltag. 

Ældrerådet har diskuteret digitaliseringslovgivningen meget intenst. Vi må konstatere, at 
de ældre, der kan teknikken eller får den lært, har megen glæde af den. – Men der er et 
stort antal ældre, der ikke kan eller vil lære teknikken, og disse borgere skal der tages 
ekstraordinært hånd om, således, at det er legalt, at de får hjælp af familie eller pårørende. 

Vi fik lejlighed til at debattere pedellernes virke. Ældrerådet ønsker fokus på, at beboerne 
får den hjælp, de rettelig har betalt for gennem huslejen. 

Udlicitering af ’Det hvide område (snerydning og is)’ og ’Det grønne område (græs og 
bede)’ blev gennemdrøftet. Der planlægges en tværmagistratslig løsning. 

 

I foråret har Ældrerådet afholdt møder ude i byen. Vi startede på Folkestedet. Derefter 
fulgte lokalcentrene Abildgården, Næshøj, Solbjerg, Vikærgården og Skelager. Vi havde 
gode oplevelser og forberedte medarbejdere alle steder. 

Folkestedet var helt nyt, og vi oplevede besværlighederne med servering på første sal. I 
øvrigt havde mange af os allerede været på besøg tidligere. 
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Abildgården fremviste visionerne med overflytning af DemensCentrum Aarhus i løbet af 
2-3 år. - Desuden fik vi en god fornemmelse af ledetrådsagenternes arbejde med at oplære 
medarbejdere i andre områder. 

Næshøj gav os indblik i historien og udviklingen af lokalcentret med dens beliggenhed og 
med projektet ’Udeliv Næshøj’ på denne første forårsdag. 

Solbjerg gav os en fornemmelse af, hvad sygemeldinger kan medvirke til en mandag 
morgen og middag. Der var således ikke tid til at vise os rundt i de nyetablerede 
plejeboliger, men vi fik en grundig orientering om plejemetoden ’Eden Alternative’, som 
den praktiseres netop her.  

Vikærgården havde vi alle set frem til. Vi fik en grundig information om de teknologiske 
fremskridt. Velfærdsteknologien favner over utrolig mange aktiviteter, såsom forbedringer, 
forsøg og afprøvninger. - Ældrerådet har tidligere vist sin store skepsis, men vi må erkende 
at denne innovation, der foregår her, gør mange ældre mere selvhjulpne på en behagelig 
måde, også uden at det behøver gå ud over samværet med personalet og andre borgere. - 
Vikærgården er også Aarhus Kommunes omsorgshotel, hvor 80 % af beboerne er 
nyudskrevne fra hospitalet, og 20 % har haft svær sygdom i hjemmet. Typisk er man 
visiteret til Vikærgården i seks uger. 

Skelager var centrum for vort sommermøde. Vi følte os meget velkomne og fik en fin 
rundvisning og en snak med flere beboere. Arrangement og krolfbane var perfekt denne 
sommerdag. 

Ældrerådet har været ’i marken’ for at opleve, hvordan vore medarbejdere sikrer, at de 
visiterede borgere på fritvalgsområdet samt vore plejeboligbeboere får den bedste pleje og 
behandling. - Vi deltog i det meste af paletten af udbud. 

Det første udkast til budget 2014 er blevet forelagt Ældrerådet. Der lægges op til et 
budgetforlig, der i hovedtræk giver uændret serviceniveau, flere aftenvagter, forbedrede 
kørselsordninger og forbedrede botilbud. 
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Fremtidige emner for diskussion i Ældrerådet: 

• Det nære sundhedsvæsen med overgangene fra region til kommune. 
• Ældre og alkohol og andet misbrug. 
• Digitalisering i fremtiden og hjælp til alle. 
• Ældrerådsvalg 2013. 

 

Yderligere information kan indhentes hos formanden, og den kan ses på Ældrerådets 
hjemmeside: www.aeldreraadaarhus.dk, hvor vore referater og høringssvar kan læses 
sammen med mange andre nyttige informationer. 

 

Med venlig hilsen  
Carl Aksel Kragh Sørensen 
Formand 

Tel: 21 91 76 88 
E-mail: caks@petersminde.dk 

 


