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Formandens Indledning 
 
 
 

Kære medborgere. 
 
Det er med stor glæde og tilfredshed, jeg skriver dette forord til Ældrerådets Årsrap-
port 2012. 
Som det tydeligt vil fremgå af de følgende sider, har Ældrerådet været særdeles akti-
ve i det forgangne år. 
Ikke alene har vi afholdt elleve ældrerådsmøder, men vi har også deltaget i forskellige 
kurser og arrangementer, fordi hele Ældrerådet finder det vigtigt, at vi holder os opda-
teret omkring udviklingen i ældresektoren. 
 
Og tro mig, der sker en masse spændende ting, som Ældrerådet gerne vil diskutere 
og forholde sig til. 
Vi prøver efter bedste evne at vurdere, hvorledes nye tiltag og politiske beslutninger 
får indflydelse på de borgere, hvis interesser vi er valgt til at varetage. 
For at kunne gøre det, er det nødvendigt, at vi sætter os godt ind i sagerne, arbejder 
seriøst og ansvarsbevidst. 
Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører borgere over 60 år. Vi oplever, at 
vores samarbejdspartnere, politikerne, tager vore høringssvar og vore meninger al-
vorligt, og at de lytter til os. 
 
2013 bliver også et år med megen aktivitet. 
Vi er allerede i gang med ”projekt Spiseven”, og i oktober måned afholdes der valg til 
Ældrerådet. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de øvrige Ældrerådsmedlemmer: 
Bodil Aaen, Inger Christiansen, Annette Svenstrup og Erik P.W. Christensen, for et 
godt og frugtbart samarbejde. 
En speciel tak til Annette, som har udarbejdet Årsrapporten. 
 
Ældrerådet er så heldige at have en fremragende sekretær, som nok skal holde os til 
ilden. En stor tak til Anne Stenbæk. 
 
Jeg ønsker hermed alle læsere en god læselyst. 
 
Med venlig hilsen 
Else Marie Lerche 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beretning for 2012. 

 
Ældrerådet startede med at byde velkommen til Inger Christiansen fra Gylling. 
Inger Christiansen indtrådte i Ældrerådet som suppleant for Frank Wammen, der havde bedt om at 
blive fritaget af helbredsmæssige grunde. 

Kvalitetsstandarder. 
Først på året var der forslag om ændring på kvalitetsstandarderne, bl.a. med rengøring hver 4. uge i 
stedet som nu hver 3. uge. Ældrerådet kunne ikke gå ind  for en sådan forringelse og fastholdt i vores 
høringssvar rengøring hver 3. uge som hidtil – sådan blev det også. 
En redegørelse for tilsyn i plejeboliger viser at Odder Kommunes plejecentre er i eliteklassen, - derfor 
stor ros til både ledelse og personale fra ældrerådet. 
Magtanvendelse på ældreområdet er i Odder Kommune meget lille. 
Det er et fåtal, bl.a. personer med demens og psykisk funktionsevne, der er gengangere. 

Budget og økonomi. 
Status på økonomi vedr. 
ældreområdet generelt.  

Det er et ganske lille antal 
ældre over 65 år i Odder 
kommune, der modtager 
hjemmehjælp i eget hjem. 

 Odder Kommune har 
også en lavere andel af 
ældre over 65 år, der bor 
på plejehjem sammenlig-
net med de andre kom-
muner i Region Midt.  

Samtidig er Odder Kom-
mune den kommune, der 
har de laveste sygehusudgifter.  
Ældre modtagere af hjemmehjælp visiteres i gennemsnit til lidt flere timer end i andre kommuner. 
Det er helt i tråd med den udvikling, der forventes i takt med en større udbredelse af ’Aktiv Hverdag’. 
 

Dialogmøde med social- og sundhedsudvalget.   
Det årlige møde med social- og sundhedsudvalget fandt sted d. 27. februar. 
Emnerne for mødet i 2012  var: 

Ensomhed - Kvalitetsstandarder - Frivillighed. 
Ensomhed:  
Nogle af de problemstillinger, vi havde fokus. på var: 
a.  Hvad er definitionen på ensomhed? 
b.  Hvor stort er problemet blandt de ældre? 
c. Hvordan er det muligt at forebygge ensomhed? 
d.  Hvor kommer de frivillige ind i billedet? 
Konklusionen var, at ældrerådet pegede på et problem, som social- og sundhedsudvalget gerne så, vi 
arbejdede videre med, da der ikke fra kommunal side var afsat ekstra ressourcer til dette område. 



 
Kvalitetsstandarder: 
a.  Hvad er kvalitetsstandarder? 
b.  Kan man forvente, at standarderne præcist definerer sig til det eksakte serviceniveau? 
c. Hvordan hænger budget og standard sammen? 
d.  Hvilke tanker gør social- og sundhedsudvalget sig for serviceniveauet i 2012 0g 2013? 

Kommunens standarder hænger nøje sammen med kroner og ører, og dermed er niveauet afhængig  
af de midler, der er til rådighed. Virkningen af den store sparerunde i 2010 er nu slået helt igennem. I 
forhold til mange andre kommuner ligger standarden i Odder Kommune i den fine ende. 
Ældrerådet blev opfordret til at komme med ønsker til serviceniveauet og kvalitetsstandarder i for-
bindelse med de indledende budgetforhandlinger. 

Frivillighed: 
Hvor, hvordan og hvor meget skal de frivillige inddrages? 
Ældrerådet pointerede at pleje og pasning af de ældre ikke er et område, de frivillige skal varetage. 
Frivillige må være en del af det ekstra, som den ældre borger nyder godt af. 
Der er i dag mange frivillige tilknyttet plejecentrene, hvor de er med til at give de ældre og personalet 
ekstra oplevelser og indhold i hverdagen. 
Tilbagemeldingen fra social- og sundhedsudvalget var,  at de gerne så flere frivillige gøre en indsats, 
men at det ikke var indeholdt i deres tilgang til området. 
Ældrerådet besluttede efterfølgende at tage ENSOMHED som titel for efterårets temamøde og søge 
midler fra budgettet til senere  at starte et projekt  op for. – Vi fik efterfølgende en pulje på kr. 
50.000,00  for 2013. 

Aktiv hverdag: 
Et af de helt store tiltag i 2012 har været igang-
sætningen af  ’Aktiv Hverdag’. 
Formålet med  Aktiv Hverdag  er at ældre helt 
eller delvist bliver i stand til at klare opgaver, der 
ellers indgår i hjemmehjælp og sygepleje. 
Et team af eksperter  (rehabiliseringsteamet) er 
klar til at rykke ud for at vejlede og træne den 
enkelte i at overkomme opgaverne og igen selv 
kunne klare hverdagen. 
Selve træningen går ud på at støtte og vejlede 
den enkelte, så det bliver muligt igen at klare de 
daglige gøremål og aktiviteter. Det kan være ting 
som at tage støttestrømper af og på, skifte sen-
getøj, tøjvask, hænge tøj op, indkøb m.m. 
Efter en kort opstart kunne det i løbet af det 
første halve år konstateres, at flere borgere end 
forventet blev selvhjulpne. Det til glæde for så-
vel den enkelte  borger selv, som for  teamet. 
Halvårsstatus viste, at flere borgere end tidligere 
kunne klare sig uden hjælp – eller med mindre 
hjælp. 



Interessegrupper - Frivillighed 

En tværgående gruppe med deltagelse af div. Foreninger i Odder Kommune  og altså også en repræ-
sentant for Ældrerådet holdt i foråret 2012 et møde om frivillighed,  her blev der bl.a. gjort opmærk-
som på Ældrerådets fokus på ensomhed  og  det planlagte temamøde: ”Har du vinket til din nabo i 
dag” i oktober måned. 
 Ældrerådet deltog også i en workshop vedr. fremtiden for caféen på Ålykkecentret. Udgangspunktet 
var, at  Ålykke Caféens fremtid som spisested var usikker.  Odder Kommune skulle måske fremover 
selv være driftsherre af caféen. Hvad skulle der så ske? 
 En kommunal café betragtes som en forebyggende indsats såvel i forhold til ernæring som i forhold 
til at kunne opretholde et socialt netværk.  
Caféen drives efter 31/12 2012 af Odder Kommune. 

 

 

Frivillig fredag. 
I forbindelse med ’frivillig fredag’  d. 28. 
september -  var der mulighed  for at alle 
de foreninger og grupper, der deltager i 
frivilligt arbejde i Odder Kommune, kun-
ne præsentere sig selv.  
Ældrerådet deltog med en udstilling i 
vinduet og et informationsbord  hos 
herretøjsforretningen Grønfeldt på Tor-
vet i Odder.  

 

 

 

Tak for ’ husly ’. 

 

 

 

 

 



”Har du vinket til din nabo i  dag”. 

Ældrerådets temadag d. 24. oktober havde titlen:            

                ”Har du vinket til din nabo i dag”.  
Da vi gennem hele året havde haft stor fokus på fore-
byggelse af ensomhed blandt  ældre, var det nærliggen-
de at lade Ældrerådets inspirations - og debatmøde ons-
dag d. 24. oktober handle om netop ensomhed. 
Det var et velbesøgt og inspirerende arrangement. 
 Helle Engelsborg Olsen fra omsorgsbesøgstjenesten i 
København havde taget turen til Odder for at fortælle 
om organisationens arbejde med at finde frem til de 
svageste ensomme ældre og få skabt kontakt til disse, 

samt mu-
lighed for 
at hjælpe 
og yde støt-
te. 
Besøgstjenesten gør brug af både lønnede og frivillige 
medarbejdere.  
Helle Engelsborg Olsen fortalte så levende om sit arbej-
de at vi alle  nemt kunne sætte os ind i situationen. 
 
Kirsten Jensen, projektleder og frivillig hjælper i Dansk 
Folkehjælp i Horsens var inviteret til at fortælle om sit 
arbejde med ensomme ældre i Horsens Kommune. Kir-
sten fortalte om et etårigt  projekt, som de har 
kørende. Her er mere end 30 ensomme ældre  med i et 
forløb, der har til formål at skabe et netværk for den 
enkelte. Der er tale om at mødes over en kop kaffe, 
spise en fælles frokost og sågar en lille ferie har kunnet 

lade sig gøre. 
 Kirsten fortalte meget levende om de udfordringer både ledere og de ældre fik stillet og løst under-
vejs. Projektet løber et halvt år endnu og der er allerede skabt værdifulde kontakter de involverede 
imellem. Det var dejligt og livsbekræften-
de at høre Kirsten fortælle om et succes-
fuldt projekt. 

Pernille Helbo fra Frivilligcentret her i 
Odder fortale om de muligheder, der er 
her i Odder Kommune. En ny folder med 
en oversigt over alle de mange tilbud er 
ved at være klar. Det er meningen at fol-
deren skal være et redskab, som alle, der 
har kontakt med ældre, kan bruge og dele 
ud som inspiration. 
Det var dejligt at så mange af de frivillige 



kræfter her i kommunen var mødt frem og deltog i debatten med spørgsmål og svar, ligesom der var 
stor udveksling af erfaringer og nye ideer. Et møde, der satte fokus på engagement og omsorg for 
andre. 

Før livet bliver ubærligt. 

Helt i tråd med fokus på ensomhed havde foreningen af Danske Ældreråd arrangeret en konference i 
Vingstedcentret d. 20. november.  
Oplægsholdere og dialogen lagde sig tæt op ad det tema, som Ældrerådet i Odder også havde valgt 
på rådets temadag.  – En god og inspirerende dag med mange nuancer på hverdagslivet. 

Loft over brugerbetaling på sygeplejeartikler. 

Hen over sommeren 2011 var der internt i kommunen og i pressen en del debat om størrelsen af 
egenbetaling på sygeplejeartikler. En undersøgelse viste,  at egenbetalingen svinger fra nogle få 
hundrede kroner til flere tusinder  kroner for den enkelte. Sagen var til høring i Ældrerådet og vi kun-
ne kun anbefale et forslag om et loft over en egenbetaling på kr. 300,00. Samme patientgruppe har 
højst sandsynlig andre følgeudgifter til medicin m.m. 

Madservice. 

Aftalen med Det Danske Madhus om levering af al mad til ældre beboere i Odder Kommune gælder 
til 31/12 2012. Derfor skulle en ny aftale om levering af mad til kommunens hjemmeboende ældre og 
beboerne på plejecentrene i udbud og forhandles på plads. 
Mange forslag til fremtidig levering af mad var fremme og begge plejecentre blev hørt. 
Der var tale om 
 – mad fra bunden alle dage 
 – mad fra bunden 3 dage om ugen 
 – uændret madservice fra Det Danske Madhus . 
 Også mad til caféen var med i udbuddet. 
 
Resultatet blev en løsning, hvor Det Danske Mad-
hus også i fremtiden skal levere mad til Odder 
Kommunes plejecentre, men nu kun 3 dage om 
ugen. Der skal så produceres mad i de respektive køkkener de resterende dage.  
Mad til de hjemmeboende ældre  +  Ålykkecaféen  bliver stadigvæk leveret af Det Danske Madhus. 
Partnerskabsaftalen mellem Odder Kommune og Det Danske Madhus, Odder  er ophørt med udgan-
gen af 2012. 

Venteliste til plejeboliger. 

Ventelisten til plejeboliger i Odder Kommune er i 2012 reduceret betydeligt  i forhold til 2011, hvor 
ventelisten var meget lang, så lang at den vakte bekymring helt ovre i ministeriet i København. 
For at afhjælpe den lange venteliste og stille ministeriet tilfreds blev der indgået en aftale med Hor-
sens Kommune om anvisningsret til plejeboliger i de byer, der ligger nærmest til kommunegrænsen, 
bl.a. Skovly i Hovedgård. 
Der har indtil videre ikke været gjort brug af anvisningsretten. 
Hen over sommeren var ventelisten helt nede på 3-4 personer, og ved slutningen af året var der fak-
tisk slet ingen venteliste. 



Korttidspladser. 

Status for korttidspladser er også positiv. Korttidspladserne på  Ålykkecentret er en rigtig god sikker-
hed og overgang for patienter, der bliver udskrevet fra sygehus,  men som ikke er helt klar til at gen-
optage dagliglivet  i egen bolig. Her er nogle få dages ophold ofte nok til, at den enkelte igen magter 
opgaven, og  at eventuelle ændringer i hjemmet er på plads. 
Korttidspladserne bruges også som ”ferieophold” ,  dvs. som  aflastning af ægtefælle og lignende. 

Bronzealdervej: 

Der er i 2012 oprettet en afdelingsbestyrelse til plejeboligerne på Bronzealdervej. 
Bestyrelsen på 5 personer er oprettet for at sikre mere brugerindflydelse, da den består af  3 beboer-
repræsentanter/pårørende eller andre til at varetage beboernes interesser. Bestyrelsen består  desu-
den af 1 fra boligadministrationsselskabet, samt 1 fra byrådet. 
Bestyrelsen tager ikke vare på de sager, der har med pleje og omsorg at gøre, men varetager udeluk-
kende forhold omkring bygninger og fællesarealer. Også  ind- og udflytning  af boliger, boligadmini-
stration , renovation, lys, vand og varme samt andre forhold, der har betydning for huslejeniveauet 
skal de tage sig af.  

Ældrerådet kunne kun tilslutte sig beslutningen om etablering af en afdelingsbestyrelse på Bronceal-
dervej, men undrer sig over at kommunalforvaltningen skulle godkende de 3 beboerrepræsentanter.  

 I ældrekommissionens rapport om livskvalitet  og medbestemmelse på plejehjem er Bronzealdervej  
positivt omtalt vedr. samarbejde med de frivillige kræfter. – Godt gået. 

 

Stenslundcentret: 

I forbindelse med Giro’d’Italia  cykel-
løbet markerede Odder kommune’s 
plejehjem sig og kom først  i mål i 
deres gruppe – godt gået.  

 

Skovbakkehjemmet: 

Skovbakkehjemmet har i april 2012 
fejret 40 års jubilæum. Jubilæet blev 
fejret med en reception med underholdning og lidt lækkert at spise. 
Skovbakkehjemmet har fået tilladelse til at igangsætte byggeriet af 8 nye ældreboliger, som ventes 
færdige i første kvartal i 2013. 
Til Sct. Hans aften på Skovbakkehjemmet var Annette Svenstrup fra Ældrerådet inviteret til at holde 
båltalen. 
Det var en festlig aften med folkedans og fællessang. Mange beboere, pårørende og venner var mødt 
frem og havde en hyggelig aften. 

 



Hjemmeplejen: 
Elektronisk nøglesystem. 
Hjemmeplejen havde længe haft et ønske om et sikkert og mere enkelt system til at håndtere de 
mange nøgler, som er nødvendige for at servicere brugerne. 
Ibrugtagning, såkaldt implementering af et nyt nøglesystem har længe været undervejs og blev ende-
lig en realitet i efteråret 2012. Plejepersonalet behøver nu ikke længere have en nøgle til hver bolig, 
de skal ind i, det hele er blevet  elektronisk og styres via mobiltelefonen. 
En nemmere, mere sikker og samtidig billigere løsning. 

Tunø. 

Tunø mistede i 2011 sin faste sygeplejerske . Forhandlingerne mellem Region Midtjylland og Odder 
Kommune om ansættelse af en person til at varetage sygeplejeopgaver, forebyggelse og hvad stillin-
gen ellers kunne indeholde, trak ud. Sidst på året 2012 var stillingsopslaget klart, personen fundet og 
ansat, men fortrød og en ny person skulle findes og ansættes. Det var heldigt, der var flere velkvalifi-
cerede ansøgere. Anette Bredsdorff er pr. 1. marts 2013 ansat i stillingen. 

Digitale løsninger. 

Odder kommune er langt fremme med brug af de digitale medier. E-mail, netbank og Nem ID er i dag 
ikke fremmedord for ret mange.  Ca. 80% af Danmarks befolkning har adgang til og er ganske fortroli-
ge med  en computer.   
Ældrerådet er meget opmærksom på, at ingen må lades i stikken, hvis de ikke lige er med på den digi-
tale platform. 

Digitale ambassadører. 

Den digitale kommune er ikke til at komme uden om. Allerede med udgangen af 2012 skal f.eks. flyt-
ning, ansøgning om nyt sundhedskort, lægeskift m. flere foregå digitalt, og i 2013 følger andre områ-
der efter. Det er så planen, at med udgangen af 2014 skal hele Odder Kommune være digital. 
Odder kommune har uddannet 50 ambassadører, hvis rolle er at hjælpe og informere borgerne om 
de nationale digitaliseringstiltag. 
Ældrerådet fik tilbuddet om at deltage i et 1-dags kursus for digitale ambassadører sammen med 50 
andre medarbejdere fra kommunen, netop for at vi kunne følge med i og evt. deltage i fremme af de 
digitale løsninger. 
Fremtiden kræver, vi er med, og det er ingen undskyldning, at man ikke vil eller ikke har lyst, der er 
mulighed for at blive hjulpet på f.eks. biblioteket eller af kommunens borgerservice. 
Digitaliseringen er lovbestemt, men der vil være mulighed for personlig hjælp og kontakt. Ingen lades 
i stikken. 

Reno Syd. 

Reno Syd havde indbudt Ældrerådet til et besøg på  virksomheden i Skanderborg for at vise, hvordan 
de håndterer affaldet. Besøget var programsat til at finde sted sidst på året, men på grund af sygdom 
og andre forhindringer blev besøget aflyst. Det er hensigten at besøget finder sted på et andet tids-
punkt. Det kunne være interessant at se, hvordan de håndterer vort affald og se, hvor langt de er 
med genbrug og div. Miljøforanstaltninger. 

 



 

Vitapark – det gamle sygehus. 

Med Odder Kommunes køb af det gamle sygehus – nu 
Vitapark – er det meningen at visitationsteamet og hele 
hjælpemiddelområdet skal have plads deroppe.  
Indflytningen forventes at finde sted i 2013. 

         Kørestol hos velhaverfamilie i Vietnam 2012                                   Kørestol i Danmark 2012 

 

Danske Ældreråd.  

Danske forældreråd, som er en forening med repræsentation af næsten alle de kommunale ældreråd 
i Danmark, havde varslet vedtægtsændringer i 2012. Her havde sparetiderne også gjort sit indtog, så 
der blev lagt op til færre personer i hovedbestyrelsen og afholdelse af repræsentantskabsmøde hvert 
andet år i stedet for hvert år. 
Odder Kommunes ældreråd havde i 2012 fravalgt at deltage i repræsentantskabsmødet i Nyborg, 
men vi sendte vore kommentarer til ændring af vedtægterne  og var på den måde alligevel med til at 
påvirke resultatet. 

2012  

2012 har på alle måder  været et begivenhedsrigt år, hvor ældrerådet har været omkring mange hø-
ringer og nye tiltag. 
2013 bliver ikke mindre  travl, der er nye projekter på vej, og  der skal desuden være ældrerådsvalg  
til  efteråret. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 
Maj 2012 
Annette Svenstrup 

 



 
 

Kontakt 
Kontakt til Ældrerådet kan ske via sekretæren: 
Visitationschef Anne Stenbæk tlf. 8780 3700, e-mail: anne.stenbaek@odder.dk  
- til formanden Else Marie Lerche, tlf. 8655 8017, e-mail: henning.lerche@privat.dk  
- eller til det enkelte ældrerådsmedlem. 
 

Ældrerådet 
Rådhusgade 3, 8300 Odder 
8780 3333 
www.aeldreraadet.odderweb.dk 
 

 
 

mailto:stenbaek@odder.dk

	Formandens Indledning
	Kontakt
	Ældrerådet


