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32 

Sundhedsforebyggende indsatser  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Budget 2021 tolker ældrerådet, at Byrådet satser på et lavere antal æl-

dre- og plejeboliger i fremtiden. Overvejelserne fremstår helt tydeligt i boliganalysen, der 

har været sendt i høring hos blandt andet ældrerådet. 

Med udgangspunkt i denne analyse og drøftelserne hertil blev der nævnt, at borgerne bli-

ver sundere og forbliver i eget hjem længere. Derfor ønsker ældrerådet en orientering om 

følgende punkter: 

1: Hvilke sundhedsforebyggende indsatser er nedlagt inden for de sidste 5 år. Kan man 

forvente en fortsat længere forbliven i eget hjem, når det forebyggende arbejde neddros-

les samtidig med, at der kommer flere ældre?  

2: Er levealderen markant forskellig i de forskellige distrikter i Rebild kommune, og hvilken 

betydning kan det have for ind- og udflytning fra ældrecentrene? 

3: Er der sammenhæng mellem anvendelse af de forebyggende tilbud, hvor de geografisk 

bliver udbudt og brugernes interesse/muligheder for at bruge tilbuddene?  

Sundhedschef Claus Holm deltager i drøftelserne af punktet. 

 

Beslutning 

 

Spørgsmål 1: 

Rebild Kommune ønsker at borgerne altid er sunde og aktive. Tilgangen hertil i kommunalt 

regi sker via sundhedsfremmende tilbud, hvor man har fokus på hvilke behov, der er brug 

for i forhold til træning, hjælpemidler o.l.  

Det allermest værdifulde for borgerne er alt det der foregår i lokalsamfundet udenfor om 

kommunens tilbud.  

Der er ikke nedlagt nogle konkrete tilbud indenfor de sidse 5 år, tværtom er der sket en 

opjustering af tilbud, herunder også tilbud, der knytter sig op på lokale tilbud i forlængelse 

af de rehabiliterende tilbud.  

Ældrerådet oplever, at der er store logistiske udfordringer, særligt for borgere fra yderdi-

strikterne af kommunen når tilbuddene samles i de større byer. Hertil orienterede Claus, 

at en af de største udfordringer i forhold til kommunale tilbud er volumen. Der er ikke 

mange deltagere, og dem der er er spredt i kommunen, hvorfor det kræver en samlet pla-

cering.  

Der skete en fælles drøftelse af de muligheder der er, herunder digitale løsninger, som 

man under Coronakrisen har benyttet sig af med gode resultater.  

Der er i ældrerådet en oplevelse af, at de projekter der har været finansieret af puljemid-

ler, ophører når puljemidlerne ophører.  

Dette orienterede Claus om, at der naturligvis altid vil være en risiko for.  

Dog er flere af tilbuddene blevet videreført, f.eks. aflastningstilbud, aktiv med demens og 

fra kroniker til kriger. 

På demensområdet har man anmodet om flere ressourcer til udredningsområdet indenfor 

demens- og kronikerområdet, da der bliver henvist flere kroniker til kommune, hvorfor 

man er nødsaget til at få flere hænder hertil.  
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Ældrerådet spurgte ind til hvordan Rebild Kommune sikrer at medarbejderne er klædt på 

til at arbejde med de demente borgere når disse placeres på et ældrecenter uden de-

mensboliger? 

Hertil orienterede Pil at der er et tæt samarbejde med SOSU-nord og FOA i forhold til at få 

italesat behovet for den socialpædagogiske vinkel i uddannelsen, da denne ellers er meget 

sundhedsfaglig og mangler fokus på denne vinkel.  

 

Spørgsmål 2: 

Det er ikke muligt at trække statistik på den gennemsnitlige levealder i kommunen, kun 

på den gennemsnitlige alder for beboere i kommunen.  

 

Spørgsmål 3: 

De logistiske udfordringer som nævnt i spørgsmål 1 er noget man løbende arbejder på at 

minimere. Erfaringen viser, at hvis det er det rette tilbud til borgeren, så er der større vil-

lighed til egen transport, velvidende at der stadig er er en risiko for at tabe de allersva-

geste borgere. Her har de forebyggede sygeplejersker mulighed for at opspore lokale til-

bud i samråd med borgerne.  

Er der tale om genoptræning og vederlagsfri fysioterapi får borgerne som udgangspunkt 

en bevilling på transport til tilbuddet. 

 

Ældrerådet oplever på nogle ældrecentre at de frivillige, der varetager nogle af de fysiske 

aktiviteter, der tidligere lå i kommunalt regi men i dag varetages af frivillige ikke altid bli-

ver taget godt i mod på ældrecentrene.  

Pil opfordrer til, at man henvender sig til ældrecentrelederen det pågældende sted, løser 

det ikke udfordringen skal man kontakte forvaltningen. 

 

De frivillige skal have for øje, at de aktiviteter hvor fællesarealerne på ældrecentret ind-

går skal tilgodese og inkludere beboerne på ældrecentrene.  

Ældrerådet orienterer, at det er i forbindelse med de inkluderende tilbud der opleves ud-

fordringer i forhold til at få beboerne til og fra tilbuddet.  

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandling af punktet. 
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Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandling af punktet. 
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Godkendelse af dagsordenen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

Ældrerådet ønsker fremadrettet tilføjet et fast punkt: Nyt fra rådets medlemmer.  

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

35 

Opfølgning fra sidste møde i Sundhedsudvalget 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Der afholdes møde i Sundhedsudvalget en gang om måneden. Centerchefen orienterer 

ældrerådets medlemmer om, hvad der er blevet drøftet på det sidste møde i Sundhedsud-

valget.  

 

Beslutning 

Referatet kan læses på www.rebild.dk. 

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandling af punktet. 

 

 

36 

Udmøntning af Omsorgs- og sundhedspolitik 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Centerchefen præsenterer udmøntningen af den nyligt vedtagne Omsorgs- og sundheds-

politik for ældrerådet. 

 

Beslutning 

Ældrerådet vil på et møde blive inddraget i hvilke konkrete handlinger vi som forvaltning 

skal gøre for at tilgodese de ældre borgere?  

 

Ældrerådet opfordres til at overveje om der måtte være relevante samarbejdspartnere, 

der med fordel kan deltage i denne drøftelse? Nærmere information følger på mail.  

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandling af punktet. 
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HØRING: Revideret kvalitetsstandard for rengøring 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget har besluttet at sende ændringer af kvalitetsstandard for rengøring i 

høring hos Ældrerådet. 

Vedhæftet er høringsbrev samt sagsfremstillingen fra Sundhedsudvalgsmødet, august 

2020. 

Den forslåede ændring i kvalitetsstandarden er i høringsbrevet markeret med rødt. 

 

Beslutning 

Ældrerådet tager den reviderede standard til efterretning.  

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandling af punktet. 

 

 

Bilag 

• Høringsbrev - Revidering af kvalitetsstandarder for rengøring 

• Sagsfremstilling - Hovedrengøring, indstilling til høring .docx 

38 

Nyt fra forvaltningen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Centerchefen orienterer ældrerådets medlemmer om, hvad der er sket i Center Pleje og 

Omsorg siden sidste møde.  

 

Beslutning 

 

Åbning for frivillige på ældrecentrene 

Med det øgede smittetryk kan vi ikke genoptage de aktiviteter som vi hidtil har haft på 

ældrecentrene, da vi skal vide hvem og hvornår man har været på et ældrecenter, og 

hvad man har rørt ved, samtidig med at aktiviteterne ofte foregår i fællesområder, hvor 

beboerne færdes.  

Kommunen henviser til de samlingspunkter, der forefindes i lokalsamfundet. Kommunen 

kan, ved behov være behjælpelig med at forhøre sig om muligheder i lokalsamfundet.  

Der opfordres til at man mødes fx i eget hjem i mindre grupper, hvor de af sundhedssty-

relsen fastlagte retningslinjer til afstandskrav mv. kan efterleves.  

 

Ældrerådet opfordrede til at man inddrager kommunens lokalråd, der har stor viden om de 

lokale tilbud og aktiviteter.  

 

Bilag/Punkt%2037%20Bilag%201%20Hoeringsbrev__Revidering_af_kvalitetsstandarder_for_rengoering.pdf
Bilag/Punkt%2037%20Bilag%202%20Sagsfremstilling__Hovedrengoering_indstilling_til_hoering_docx.pdf
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Der opfordres fra medlemmer i ældrerådet, at man benytter de lokalråd der er i kommu-

nen.  

Oversigt over kommunens lokalråd kan findes på https://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-

frivillig/lokalraad.  

 

Indskærpelse af fysiske møder 

Direktionen har indskærpet, at medarbejder i kommunen ikke mødes med folk man ikke 

sædvanligvis omgås fysisk, hvorfor der skete en drøftelse om muligheden for online mø-

der.  

Der besluttes at ældrerådets møder i en periode afholdes som online møder.  

Sekretær sikrer via testmøder, at alle kan benytte denne platform.  

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandling af punktet. 

 

 

39 

Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Formanden ønsker følgende punkter drøftet på mødet: 

• Bus indkøbt for velfærdsmidler til fælles brug af ældrecentrene 

• Profilering af ældrerådet 

• Opfølgning på Coronatiltagene: 

- Hvordan arbejder kommunen med ældreområdet, herunder åbning af besøg for 

pårørende og frivillige, og hvordan tackler vi den stigning i antal smittede, der sker 

i øjeblikket? Er der fundet svar på de stillede spørgsmål såfremt vi får et større ud-

brud igen, og hvad har kommunen lært af denne lange periode? 

• Temadag i oktober måned (Danske Ældreråd) 

• Hvordan får vi medierne til at interessere sig for ældrerådets arbejde og de indlæg 

ældrerådet sender til aviserne? 

 

Beslutning 

 

Bus indkøbt for velfærdsmidler til fælles brug af ældrecentrene 

Der stilles spørgsmål til hvem der kan leje bussen? 

Der arbejdes på et opdateret skriv over gældende retningslinjer som vil blive forelagt æld-

rerådet når det er klart.  

Profilering af ældrerådet 

Sættes på næste mødes dagsorden. 

Opfølgning på Coronatiltagene 

Ældrerådet efterspørger mere information om tiltag, ændrede procedurer mv. vedrørende 

Coronatiltagene.  

Dette tages til efterretning af forvaltningen. 
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Temadag i oktober måned (Danske Ældreråd) 

Ældrerådets medlemmer melder tilbage til Jette hvis man ønsker at deltage i temadagen.  

Hvordan får vi medierne til at interessere sig for ældrerådets arbejde og de ind-

læg ældrerådet sender til aviserne? 

Ældrerådet oplever ikke lydhørhed omkring det der formidles til aviserne.  

Punktet drøftes på næste møde under profilering af ældrerådet.  

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

 

40 

Orientering fra kassereren 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Kassereren sikrer, at ældrerådets medlemmer har fået tilsendt regnskabet inden mødets 

begyndelse.  

 

Beslutning 

Intet til dette punkt.  

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

41 

Tilgængelighed i Rebild Kommune  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådets medlemmer er meget opmærksomme på, at tilgængeligheden og trafiksik-

kerheden i kommunen er optimal til de ældre og gangbesværede borgere. Uhensigtsmæs-

sigheder drøftes løbende.  

 

Beslutning 

Intet til dette punkt.  

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandling af punktet.  
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42 

Lokalplaner 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Henrik Christensen modtager alle lokalplaner vedrørende Rebild kommune som repræsen-

tant for ældrerådet. De lokalplaner, der er aktuelle for de ældre borgere i kommunen skal 

drøftes af medlemmerne i ældrerådet.  

 

Beslutning 

Intet til dette punkt.  

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

 

43 

Forslag til næste mødes dagsorden  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- Profilering af ældrerådet, herunder markedsføringsstrategier i forhold til pressen 

- Budget 

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

44 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Udlevering af mundbind 

Ældrerådet stiller forslag om, at de gratis mundbind til socialt udsatte med skolebørn, kan 

afhente mundbind på barnets skole således der ikke er udgifter i forbindelse med afhent-

ning på kommunens jobcenteret, Borgerservice, væresteder og lavtærskeltilbud.  

Forvaltning tager forslaget med videre.   

Nyt fra rådets medlemmer 

Henny orienterede om vigtigheden af at tage imod tilbuddene om influenza- og Pneumo-

kok vaccine man som ældre kan få via egen læge.  
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Dialogmøde 

Der afholdes dialogmøde med Sundhedsudvalget d. 22. september 2020 kl. 16-17 i By-

rådssalen, Støvring Rådhus.  

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandling af punktet. 
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Underskriftside 

Torben Andersen   

Henny Fogde Larsen   

Poul Larsen   

Niels Ove Mikkelsen   

Jette Ulstrup   

Kirsten Merete Mølgaard   

Anna-Marie Kaufmann Nielsen   

Henrik Christensen    

Ulla Haugaard Paulsen   

 

 


