Ældrerådet i Lejre Kommune
22. maj 2018.

J.nr.: 17/765
Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune
Att.: Overassistent Janie Bitsch
Sekretariat & Jura

Ældrerådet har modtaget kommunens e-mail af 16.4.2018 bilagt høringsbrev af samme dato angående
høring vedr. ”Årsrapport 2017 - de forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende indsatser”.
Set med Ældrerådets øjne er det glædeligt, at så mange borgere i årets løb har sagt ja tak til et forebyggende hjemmebesøg. På den anden side må det forhold, at under halvdelen af de adspurgte, svarende til 47%,
har sagt ja tak til tilbuddet, kalde på en overvejelse om, hvorvidt fremgangsmåden i forbindelse med henvendelse til de ældre borgere kan forbedres.
Endvidere har Ældrerådet noteret sig det tætte samarbejde med Ældre Sagen om de forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende indsatser. Vi så dog gerne, at dette samarbejde blev udvidet til
andre frivillige foreninger såsom pensionistklubber og centerrådene ved aktivitetscentrene. Herved ville en
bredere kreds af borgere blive omfattet med mulighed for en højere succesrate i forhold til de forebyggende hjemmebesøg.
I forbindelse med hjemmebesøgene forestiller vi os, at de forebyggende medarbejdere også kunne have øje
for mulige teknologiske løsninger til forebyggelse af fald i hjemmet, f.eks.:
•

Teknologier til nødkald, der muliggør en aktiv livsstil med motion og fysisk træning.

•

Monitorering af faldtruede borgere.

•

Rehabiliterende træning.

I Ældrerådet ser vi frem til at følge de forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, der er planlagt for
2018.
Endelig har vi med tilfredshed noteret os de succesfulde fællesspisningsarrangementer visse steder i kommunen. I den forbindelse vil vi dog gerne pege på, at den manglende mulighed for at tilberede varm mad i
f.eks. Østergade Centret sætter grænser for spis-sammen-arrangementer i denne del af kommunen. Så vidt
vides er det alene Ældre Sagen med sine Søndagscafeer, der tilbyder fællesspisningsarrangementer i Østergade Centret, og det foregår ved, at en ekstern leverandør leverer færdiglavet varm mad.

Med venlig hilsen

Kirsten Kornval
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