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Høringssvar fra Vanløse lokaludvalg til 'lev stærkt hele livet'
Vanløse lokaludvalg takker for at blive inddraget i arbejdet med
ældrepolitikken. Nærværende høringssvar er udarbejdet i tæt
samarbejde mellem Lokaludvalgets arbejdsgruppe for Social og
Sundhed og medlemmer af Seniorklubben Vanløse.
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Vanløse lokaludvalg mener generelt, at ’lev stærkt hele livet’ er et
godt udkast, der dog ved udmøntning i praksis, vil give Københavns
Kommune nogle udfordringer, idet der ikke med planen følger
finansiering.
Vanløse lokaludvalg mener, at tilbuddet om træning af ældre, uanset
alder, til at klare mest muligt i eget hjem, er en god politik, men at
det er vigtigt at understrege, at sådan en træning kræver flere penge
og personale.
Et helt konkret forslag kunne være at ældre, tilbydes tilskud til
rengøring én gang om måneden, samt stillet en håndstøvsuger til
rådighed.
Reformspor 1, side 5.
I forhold til tilbuddet om ny velfærdsteknologi til de ældre, er der
samme problematik, at det er vigtigt at understrege, at det kræver
penge at opdatere alle ældre i den kommende tid.
Reformspor 2, side 6.
Vanløse lokaludvalg bifalder ønsket om mere fleksibilitet i tilbud til
de ældre. Dette kunne blandt andet ske ved, at frivillige
medarbejdere i foreningslivet bliver bedre klædt på til opgaven med
opsøgende arbejde til udsatte og ensomme ældre.
Reformspor 3, side 8.
Til at imødekomme ønsket om at god service til de ældre, er det
ønskeligt, at der afsættes de nødvendige midler til en bedre faglig
uddannelse og en højere efteruddannelse af personalet, således at
de får kompetencerne til at vurderer den tilbudte hjælp mv. Én af
problematikkerne i dag er, at ældre ikke tør klage, af hensyn til
efterfølgende konsekvenser ift. hjælpen i hverdagen.
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Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen
og politikerne på Københavns Rådhus.

Reformspor 4, side 9.
Ønske om sammenhæng på tværs af fag sektorer ifm. koordinering af
pleje og behandling er ønskværdigt. Man kunne med fordel inkludere
mere efteruddannelse ift. rengøring og øvrig hjælp.
Reformspor 5, side 10.
Vanløse lokaludvalg bifalder ønsket om specialiserede tilbud og
kvalificerede medarbejdere og understreger behovet for økonomiske
midler til at imødekomme dette.
Man kan med fordel inkludere familierne og dermed underbygge de
gode aktiviteter i arbejdet med ’Fra kendskab til venskab’.
Reformspor 6, side 12.
Vanløse lokaludvalg opfordrer til, at man indtænker ældreklubber og
frivillige organisationer i højere grad. Og at flygtninge og ældre med
anden etnisk herkomst end dansk, inviteres til besøg i institutioner,
foreninger og ældreklubber og således møde hinanden på tværs.
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