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Status på ældrepolitikken 2011
Sagsbeskrivelse:
I januar 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny samlet ældrepolitik for Rødovre
Kommune. Som bilag til ældrepolitikken fulgte et idékatalog, som indeholder alle de
konkrete ideer, der blev genereret under udviklingen af politikken.
Ældrepolitikken spiller tæt sammen med handicappolitikken, sundhedspolitikken og
frivillighedspolitikken, idet den sammen med de øvrige politikker fungerer som
rettesnor, når nye tiltag sættes i værk.
Ældrepolitikkens visioner og målsætninger har betydning:
•

Ved anvendelse af nye metoder, organisationsændringer, ombygning eller
modernisering af bygninger.

•

I den daglige praksis, når kommunens opgaver på ældreområdet skal udføres, og
når nye medarbejdere introduceres til afdelingen.

I 2010 blev arbejdet med at revidere Ældrepolitikken og Demenspolitikken igangsat.
Den reviderede politik er drøftet i Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den
15. november 2011, og er herefter sendt til høring.
Selvhjælpsgrupper for pårørende til demensramte har stor tilslutning, og der er et tæt
samarbejde med de frivillige organisationer og Rødovre Frivilligcenter.
Nybyggeriet i Broparken, Slotsherrens Vænge 6, blev indviet den 18. november.
Slotsherrens Vænge huser bofællesskaber til 30 psykisk udviklingshæmmede samt 30
rehabilitering og akutpladser.
Ældre- og Handicapafdelingen har i 2011 brugt mange ressourcer på at implementere
omsorgsjournalen, den samlede løsning er nu i fuld drift, men der mangler forsat enkelte
dele i den faglige implementering. Den elektroniske journal understøtter
en
sammenhængende og koordineret indsats for borgerene, internet på det samlede
ældreområde, og på sigt i samarbejdet med de praktiserende læger og hospitalet.
Som et resultat af politikken er det tværfaglige samarbejde blevet styrket. Under
udformningen og revisionen af ældrepolitikken blev det synligt, at medarbejderne havde
brug for mere viden om hinandens arbejdsfelt på tværs af afdelinger og faggrupper.
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Større indsigt og overblik kan skabe bedre sammenhæng for borgerne i de kommunale
ydelser. Derfor drøftes dette emne ofte blandt ledere og medarbejdere, og der bliver der
taget flere initiativer til at samarbejde på tværs.
2011 har været præget af tilpasning af hjemmeplejens organisation, denne proces er
gennemført, og det er samtidig besluttet at viderefører specialteamet når projektet
ophører med udgangen af 2011. Specialteamet yder hjemmehjælp til de borgere der har
behov for en særlig indsats for at kunne modtage hjemmehjælp på lige fod med andre
brugere.
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