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Vi	  har	  haft	  11	  ordinære	  Ældrerådsmøder.	  Dagsorden	  og	  referat	  findes	  på	  
Ældrerådets	  hjemmeside	  www.assensaeldreraad.dk	  
	  
Vi	  har	  haft	  to	  møder	  med	  Social-‐og	  Sundhedsudvalget.	  Hvor	  vi	  bl.a.	  har	  drøftet:	  
Bemanding	  på	  plejehjem.	  Drøftelse	  af	  demenspleje.	  Budget	  inden	  for	  området.	  
Vi	  har	  især	  har	  været	  fokuserede	  på	  at	  de	  bevillinger/puljer	  der	  var	  tiltænkt	  området	  
forbliver	  inden	  for	  Ældreområdet.	  
	  
Vi	  har	  afgivet	  høringssvar	  på	  Embedslægerapporter,	  Kommunale	  tilsyn	  og	  kvalitets	  
standarder.	  Høringssvarene	  findes	  på	  hjemmesiden.	  
	  
Ældrerådet	  er	  repræsenteret	  i	  kommunens	  Trafiksikkerhedsråd.	  
	  
Ældrerådet	  har	  været	  repræsenteret	  i	  arbejdet	  med	  revision	  af	  Kommunens	  
hjemmeside.	  
	  
Ældrerådet	  har	  været	  repræsenteret	  ved	  Eden	  registrering	  af	  plejehjem.	  
	  
Ældrerådet	  har	  været	  repræsenteret	  i	  udarbejdelse	  af	  kommunens	  Demensplan.	  
	  
Ældrerådet	  har	  deltaget	  i	  udarbejdelse	  af	  kommunens	  Værdighedspolitik.	  
	  
Vi	  har	  været	  på	  studietur	  i	  Tarp,	  kommunes	  venskabsby.	  Hvor	  vi	  mødtes	  med	  
seniorer,	  og	  drøftede	  forskellen	  på	  vilkår	  for	  ældre	  her	  og	  i	  Tyskland.	  
	  
Vi	  har	  arrangeret:	  
	  
Temamøde	  om	  medicinforbrug	  hos	  ældre.	  Ved	  Professor	  Peter	  Gøtzshe.	  
Inviterede	  var	  relevante	  politikere	  og	  embedsmænd	  fra	  kommunen.	  
	  
Værd	  at	  vide	  om	  indflytning	  i	  plejebolig.	  	  
Et	  meget	  velbesøgt	  møde	  som	  vi	  arrangerede	  sammen	  med	  kommunens	  
pårørenderådgiver	  og	  Ældresagen.	  
	  



Ældrerådet	  har	  besøget	  kommunens	  plejehjem.	  
Vi	  har	  fået	  udarbejdet	  en	  ny	  Informationsbrochure	  med	  praktiske	  oplysninger	  til	  
ældre	  i	  Assens	  Kommune.	  
Brochuren	  er	  blevet	  velmodtaget.	  
	  
Vi	  har	  haft	  besøg	  af	  Slagelse	  Ældreråd	  ,	  der	  gerne	  ville	  vide	  noget	  om	  
implementering	  af	  Eden	  konceptet	  i	  Plejecentrene.	  
	  
Vi	  har	  så	  vidt	  muligt	  deltaget	  i	  Temamøder	  og	  Konferencer	  arrangeret	  at	  Danske	  
Ældreråd.	  
	  
Vi	  er	  medlem	  af	  Regionsældrerådet.	  
	  
	  
	  
Assens	  den	  27.febr.2017	  
Kirsten	  Broberg	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  


