
ÆLDREOMRÅDET
Vi skal give vores ældre en værdig alderdom

Vi bliver flere og flere ældre borgere i Randers Kommune. Den seneste befolkningsprognose for Randers

Kommune fra maj 2021 kan findes her:

https://www.randers.dk/media/30634/befolkningsprognose-2022-2034-randers-kommune.pdf

Prognosen viser tydeligt, at ældreområdet demografisk er det område, der vokser mest i perioden fra 2021

til 2034 - hvilket er illustreret grafisk nedenfor.

Udviklingen udfordrer de kommunale budgetter, såfremt man ikke finder nye og bedre måder at skabe en

ordentlig og værdig pleje.

Denne opgave skal løses, for vi skal give vores ældre en værdig alderdom!

Der har lige været en stor undersøgelse af hele ældreområdet i Randers Kommune:

https://www.randers.dk/media/29277/undersoegelse-af-aeldreomraadet-i-randers-kommune-17-marts-20

21.pdf

Der er allerede igangsat flere initiativer på de punkter, hvor der var kritik af området. ØSTBROEN vil holde

øje med og bidrage til, at der skabes de rigtige initiativer for en værdig pleje.

Blandt andet skal vi sikre, at der er en fast stab af plejere rundt om vores ældre, således at de ældre ikke

hele tiden skal forholde sig til nye mennesker, hvilket skaber utryghed.
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Randers Kommune skal selv sikre en kvalitet i ældreplejen. Nødvendige tilpasninger og forbedringer skal

igangsættes, til gavn for både beboere og personale, uden at det kræver udstilling af uacceptable forhold i

pressen.

Konkrete tiltag vil skulle prioriteres og budgetteres indenfor de økonomiske rammer, som eksisterer for

Randers Kommune. I denne sammenhæng har ØSTBROEN følgende ting, som vi ønsker skal undersøges

nærmere og gerne implementeres til gavn for borgerne:

● Flere seniorboliger og seniorfælleskaber/kollektiver

– Det kan være private aktører, boligforeninger eller kommunen selv der tager initiativ til flere

og mere kollektive bofællesskaber for seniorer.

● Friplejehjem eller flere plejehjem.

– Ingen vigtigt at vi har plejehjem/bofælleskaber for seniorer i alle lokalsamfund, således at

man i sin alderdom kan forblive i sit område, i sine bekendtskabskredse m.v.

– Ved at samle de ældre, vil der kunne spares på spildtid, og tiden kunne bruges mere effektiv

til en bedre pleje og omsorg.

● Hjemmeplejeområdet skal have et serviceeftersyn.

– Bruger vi tiden rigtigt

– Hvorfor bruges tiden på landevejen (Hjemmeplejebiler), i stedet for på den enkelte borger

(Tiden på vejen går fra de ældre)

– Findes der nye og mere fleksible digitale løsninger
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