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Ældrerådets halvårsinformation for 1. halvår 2016
Ældrerådets start på året var ret dramatisk med dødt løb og lodtrækning om det årlige
formandsvalg. – Det resulterede i valg af ny formand Jan Radzewicz. Til næstformand
valgtes Poul Ellekrog, og der var genvalg til Carl Aksel Kragh Sørensen til Ældrerådets
sekretær.
Dette gav nogle ændringer i Ældrerådets sammensætning af udvalg. Disse blev foretaget
med ønske om at se på Ældrerådets struktur og arbejdsgang.
I maj 2016 måtte Ældrerådet sige farvel til 2 medlemmer, nemlig Bente Kjeldsen, der
havde deltaget i arbejdet i over 10 år, og Arne Pedersen, der havde deltaget i arbejdet i
godt 2 år, bl.a. som formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg. - Klar til arbejdet var
suppleanterne Karen Margrethe Fevre og Inge Lise Johansen. Således er Ældrerådet fortsat
på 15 medlemmer. - Karen Margrethe Fevre er ny i arbejdet i Ældrerådet. - Inge Lise
Johansen er kendt i Ældreråds sammenhæng, idet hun har været medlem af Ældrerådet fra
1. januar 2010 til 31. december 2013, og hun har været næstformand for Ældrerådet i
perioden fra april 2011 til december 2013. - Herefter er Ældrerådets udvalg blevet
tilpasset, så de stemmer overens med vor Vedtægt og Forretningsorden.

Væsentlige opgaver i første halvår:
Projektet om Borgerjournalen blev vundet af det lokale firma Systematic. Det blev
præsenteret for det samlede Ældreråd som fremtidens registreringssystem, der kan
samarbejde med både medarbejdere, borgere og pårørende. Det er klar til brug i foråret
2017.
Værdighedspolitikken blev behandlet. Det er planen, at den skal erstatte den hidtidige
Omsorgspolitik fra 2009. Til Værdighedspolitikken er der årligt tilknyttet et fastsat beløb,
som er en procentdel af den lovbestemte værdighedsmilliard. Politikkens udarbejdelse og
fordeling af pengene foregik lidt hurtigt med sene høringssvar og for lidt tid til at reagere.
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Pårørende- og medarbejdertilfredshedsundersøgelserne er blevet forelagt Ældrerådet.
Oplægget var meget faktaorienteret, og dette passede godt ind i Ældrerådets anbefaling til
at undersøgelsernes resultater skal anvendes.
Den kollektive Trafikplan blev gennemgået. På grund af letbanen er der flere
omlægninger af ruter og reduktioner samt færre busafgange. Udfasningen af Klippekortet
til fordel for Rejsekortet gør nogle opgaver lettere for borgeren, mens kørsel indenfor kort
tid med flere omstigninger bliver væsentligt dyrere.
Borgerservice fortalte, at digitaliseringsprocessen forløber planmæssigt, og at det er
nødvendigt, at der sker en udvikling i den offentlige sektor på digitaliseringsområdet.
Problemet omkring kørekortfornyelser forventes at blive bedre. Flytningen af
Borgerservice og hovedbiblioteket til Dokk1 er fortsat en succes, der har været mange
flere aktiviteter og besøgende end først antaget.
Det nære Sundhedsvæsen er i god udvikling. Sputnikprojektet har bragt meget bedre
forståelse mellem Aarhus Kommune og Aarhus Sygehus og også med de øvrige
regionshospitaler. Ældrerådet er bekymret for de ophævede tilsyn fra Styrelsen for
Patientsikkerhed. Ældrerådet ser det som en styrkelse, at Sundhed og Omsorg har oprettet
en kvalitetssikringsafdeling, der bl.a. skal tage sig af den gode udskrivning og overgang til
kommunen.
Ældrerådet besøgte Plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup. Det er en veldrevet
selvejende institution med knap 100 pleje- og ældreboliger. De udmærker sig ved at have
egen lægeordning, som besøger plejehjemmet ugentlig. Det er en succes med færre
indlæggelser og genindlæggelser. Der er netop givet mulighed for, at ordningen kan
fortsætte.
7-by mødet med København, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og Frederiksberg
kommuners ældreråd var en stor succes med gode foredrag/oplæg om Aarhus Kommune
og Sundhed og Omsorg samt Aarhus Kulturby 2017 på Rådhuset, rundtur på Aarhus Ø og
Dokk1 med efterfølgende rundvisning på Lokalcenter Søholm. Afslutningsvis med
foredrag om ”De bøvlede ældre” og middag på Hotel Radisson.
Hjælpemiddelcentralen er udbudt som en helhed. Man er midt i processen, og
Ældrerådet bliver informeret om forløbet og resultatet. Der blev rejst tvivl om borgerne får
det, som de er visteret til. Der blev henvist til, at operatøren får et fremtidigt medansvar
for, at brugerne er tilfredse. Ligeledes får de medansvar for at medvirke til borgernes
selvhjulpenhed.
Øget livskvalitet med flere ansatte psykologer er et varmt emne. Projektet med fire
ansatte psykologer skal give mere værdighed. Samtaler om livet og døden er vigtige.
Projektet udrulles i hele kommunen. Ældrerådet finder det vigtigt at gøre det klart, hvad
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psykologernes rolle er. Ældrerådet mener, at man skal prøve at organisere projektet og
teste det i et begrænset område.
Klippekortordningen udrulles på alle plejehjem som et resultat af værdigheds-milliarden.
Ordningen findes allerede i hjemmeplejen. Der er et ønske om en liste over, hvad man kan
bruge klip for. Ligeledes glæder Ældrerådet sig til at få en evaluering af, hvor meget den
vil blive anvendt.
Bedre telefontilgængelighed med kun én indgang til Sundhed og Omsorg er også en del
af værdighedsmilliarden. Telefonservicen skal blive bedre, så man trygt kan ringe til
afdelingen. Der arbejdes med 2 indgangslinjer: Én fra sygehusene og én fra borgerne.
Ældrerådet er meget enigt i, at det er nødvendigt med en bedre telefonservice.
Budget, budgetmål og udfordringer er en af Ældrerådets vigtigste opgaver at følge på
nær hånd og give vore råd videre til forvaltningen og Byrådet. Budgetmodellen er den
største udfordring, idet den ikke kompenserer for tilvæksten af ældre, og dermed kommer
MSO til at mangle 125 mio. kr. i 2019. Desuden gives der ikke kompensation for flere
ældre med handicap.
Et værdigt liv, en værdig død tales der meget om i Værdighedspolitikken. Derfor bragte
Ældrerådet det op til en dialog med Hospice Søholm. Som døende har man rettigheder,
som skal respekteres. Man skal også respektere, at døden er noget naturligt. Der nævnes
også, at begrebet ”værdighed” er et gummibegreb, der er svært at beskrive. Ordet
”uværdighed” er nemmere at definere. – Et vigtigt udgangspunkt er, at et funktionstab ikke
fører til et kontroltab.
Styregruppen om Ældrerådets situation og ledelse. I starten af året var der ønske om at
se på Ældrerådets struktur og arbejdsgang. Det blev der så taget fat på i et omfattende
oplæg fra Styregruppen. Med udgangspunkt i Folketingets ”Vejledning om Ældreråd” blev
det skitseret, hvad Ældreråd må og kan og skal. – Efterfølgende er Ældrerådets
samarbejdsform og udvikling i samspil med forvaltningen sat på dagsordenen efter
sommerferien. - Det er vigtigt, at Ældrerådet er en inspirerende og stærk rådgiver for hele
Aarhus Byråd.
Medicinhåndtering. Ældrerådet er blevet orienteret om dosispakket medicin. Man ønsker
at bringe apotekerne mere i spil bl.a. med dosispakket medicin. Ældrerådet mener, at der
tages meget hensyn til medarbejderne, og at man skal passe på med ikke at glemme
borgerne.
Frivilligundersøgelsen viste, at der var flere utilfredse i år end for 2 år siden. Frivillige er
mere og mere interesseret i skemalægning og engagement, men egen planlægning er det
vigtigste. Det er sundhedsfremmende og forebyggende at være frivillig, men der skal være
frie rammer for pasning af børnebørn m.m.
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Mødet med Handicaprådet i februar handlede om Sundhedspolitikken og ”SundBy”
projekterne. Det direkte spørgsmål fra forvaltningen var: ”Hvordan får vi buskabet om
sundhedstilbuddene ud til målgruppen og lokalsamfundet?” - Desuden drøftede vi ”Den
tværgående indsats” med de 6 spor, der arbejdes med.
Ældrerådet og ÆldreSagens bestyrelse havde inviteret til et formiddagsmøde om den
accelererende demensproblematik. Demenskoordinator Agnete Andreasen reflekterede
over sit arbejde i et spændende og indholdsrigt foredrag. - I en demensvenlig by, som
Aarhus er, findes der mange gode tilbud, men besparelser forhindrer tilstrækkelige
kvalitetstilbud på træning, aflastning og aktiviteter samt egnede plejeboliger til personer
med demens.
Møde med MSO Politisk Udvalg
Ældrerådet har to årlige møder med det Politiske Udvalg for Sundhed og Omsorg. De
handler normalt om varme emner, og således var det også denne gang i juni.
• Der blev orienteret om samarbejdet i Ældrerådet, blandt andet med henblik på at
etablere et bedre samarbejde med Aarhus Byråd, Magistratsafdelingerne og
Forvaltningen.
• Gruppedrøftelser om Frihed, Lighed og Kærlighed. - Et af Ældrerådets
hovedinteresse er her at sikre et ansvarligt ”Serviceniveau” for alle.
Ældrerådet har i perioden afgivet 6 høringssvar til Aarhus Byråd vedr.:
• Sparekataloget
• Kollektiv Trafikplan 2017
• Brystproteser
• Udmøntning af Værdighedsmilliarden
• Udbud af Tøjvask
• Boligplan 2016
Der er afsendt:
• 3 e-mails til Aarhus Byråd vedr.:
o Formulering af Værdighedspolitikken
o Budget 2016-2019
o Budgetmodellen
• 1 e-mail til Regionsrådsformand Bent Hansen
• 2 e-mails til Rådmand Jette Skive vedr.:
o Afdelingsbestyrelser, Brugerråd og Beboer/pårørenderåd
o Gelændersagen
• 2 e-mails til MSO forvaltningen
• Ældrerådet har afsendt 3 læserbreve
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Ældrerådet har også i perioden fået inspiration gennem godt 400 udsendelser om
ældrerelevante informationer fra dknyt.dk og avisudklip og nyt fra Danske Ældreråd og
Regionsældrerådet og desuden fra møder med Brugerrådene og Beboer/pårørenderåd.
Danske Ældreråd afholdt et velbesøgt Repræsentantskabsmøde i begyndelsen af maj med
11 forskellige konferencetemaer alle vedr.: ”Når sundheden flytter ud i kommunerne”. I
efteråret vil temaet være inspiration til ”Ældrerådsvalg 2017”.
Regionsældrerådet holder Stormøde i november 2016 for alle medlemmer med et tema i
retning af: ”Ældrerådenes og Seniorrådenes reelle muligheder for at få medindflydelse på
politikernes og forvaltningens beslutninger med betydning for ældre borgeres
livssituation”.
Med venlig hilsen
Jan Radzewicz
Formand

Poul Ellekrog
Næstformand

Carl Aksel Kragh Sørensen
Sekretær
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