
 

 
1. juli 2013, pressemeddelelse:  
 
Med tillid og tryghed rummer velfærdsteknologi og rehabilitering nye muligheder for ældre. 
 
Hjemmehjælpskommissionens netop publicerede rapport rummer potentiale for nye tiltag til gavn 
for borgerne.  
 
Landsorganisation for de lovbefalede kommunale ældreråd DANSKE ÆLDRERÅD, ser positivt på, 
at netop borgeren og borgerens muligheder er omdrejningspunktet i kommissionens anbefalinger i 
den nye rapport. Samtidig opfordrer de i en udtalelse fra repræsentantskabet politikere på 
Christiansborg, i regionerne og i kommunerne til at holde fokus på, at ældre borgere skal kunne 
føle sig trygge og vide, at de får hjælp, når de har behov. 
 
Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen, understreger det centrale i en fagligt 
baseret dialog med den enkelte borger. Han udtaler: ”Rehabilitering skal foregå på borgerens 
præmisser, og dialogen og en tværfaglig vurdering af den enkelte er helt central. Det gælder både 
den øjeblikkelige situation og vurderingen af, om borgeren på sigt kan genvinde de tabte 
færdigheder helt eller delvist. Det er også centralt at sikre tilstrækkelig kompenserende hjælp, hvis 
mulighederne for rehabilitering ikke er til stede. Og her må økonomien ikke skygge for borgerens 
motivation, muligheder og behov.”  
 
Erfaringer viser, at langt de fleste mennesker ønsker at være selvhjulpne så længe som muligt, og 
derfor ser DANSKE ÆLDRERÅD positivt på, at man får tilbudt hverdagsrehabilitering og derved 
mulighed for at generobre tabte færdigheder. Lykkes rehabiliteringen, evt. suppleret med 
velfærdsteknologi, har alle glæde af det. For borgeren betyder de genvundne færdigheder 
forbedret livskvalitet. For kommunen bliver der flere ressourcer til de borgere, som ikke kan 
hjælpes gennem rehabilitering. 
  
For DANSKE ÆLDRERÅD er respekten for borgeren vigtig, og derfor skal alle tiltag tage afsæt i 
borgerens helhedssituation og dialogen med borgeren. Der er ingen tvivl om, at 
velfærdsteknologi kan blive en gevinst for os alle. Borgere, personale og økonomi.  
 
DANSKE ÆLDRERÅD understreger, at tryghed for den enkelte skal være kerneværdi i fremtidens 
hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering. Derfor ser formand Bent Aa. Rasmussen frem til, at 
regeringen og folketinget som opfølgning på rapporten vil skabe politiske rammer for konkrete 
initiativer, der fastholder et knivskarpt fokus på en etisk forsvarlig hjemmehjælp. På den måde kan 
tilliden til, at systemet fungerer, forblive intakt. 
 
Se hele udtalelsen fra DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskab her: 
http://www.danskeaeldre.launch-it.dk/index.asp?ArtId=12888&ActiveMenu=14064 
 
Mere information: Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen: 22833687/ 
bentrasmussen@sydfynsnet.dk 
 

Fakta:  

DANSKE ÆLDRERÅD er landsorganisation for de lovbefalede kommunale ældreråd. Formålet er, 

at varetage ældrerådenes interesser og at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale 

virke. Netop afgået formand for DANSKE ÆLDRERÅD Kirsten Feld har været medlem af 

Hjemmehjælpskommissionen og taget del i arbejdet med den nyudkomne rapport.  
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