Faggrupper i Aalborg Kommunes Seniorråd.

Seniorrådet har nedsat 6 faste faggrupper:
1. Omsorgs- og Sundhedsgruppe
2. Demens og Ensomhedsgruppe
3. Trafik- og Tilgængelighedsgruppe
4. Seniorboliger og Plejehjem
5. Måltids gruppe
6. Gruppe for Seniorrådets synlighed.
Inden for gruppernes respektive arbejdsområder – angivet nedenfor – arbejder grupperne med sager, som
henvises fra Seniorrådet, ligesom hver gruppe kan tage sager op af egen drift, hvor gruppen foretager en
belysning af sagen og udarbejder en indstilling til Seniorrådet med forslag til handling. F.eks. forslag til
høringssvar, udtalelse og lign.

Omsorgs- og Sundhed:
Med fokus på:
- de områder, der vedrører omsorg og pleje til ældre borgere i eget hjem og på plejehjem
- hjælp til borgere i eget hjem til såvel pleje som praktisk hjælp
- at kunne klare mere selv – rehabilitering
- anskaffelse af hjælpemidler, aktiviteter, og vigtigst af alt den kærlige omsorg.
Til glæde for såvel borgeren og medarbejderne, at det er de samme medarbejderne, der kommer i ens
hjem.
At sikre smidige og værdige overgange, når man går fra at være patient på et sygehus e.l. til at være en
borger med behov for hjælp fra kommunen
At ældre borgere sikres lige adgang til forebyggende indsatser, herunder den nødvendige efterbehandling
efter sygdomsforløb.
Gruppens medlemmer:
Erik Jensen - Gylla Elsebeth Brandborg - Ulla Blankensteiner

Demens og Ensomhed:
Med fokus på:
- at man som demensramt eller pårørende til en dement oplever en alderdom med tryghed,
værdighed og livskvaliteten i behold
- at den enlige demente, som ingen pårørende har, får særlig opmærksomhed og mødes af kendte
omsorgsmedarbejdere
- at pårørende får bedre muligheder for at blive aflastet
- at forebygge ensomhed, blandt andet med henvisning til Brobyggerne i Aalborg Kommune
- at styrke frivilligheds-arbejdet og arbejde for gode rammer til sociale fællesskaber i alle dele af
kommunen samt gode vilkår for de frivillige.
Gruppens medlemmer:
Kirsten Algren - Keld Jørgensen - Dorte Karen Margrethe Poulstrup

Trafik og Tilgængelighed:
Med fokus på:
- så overskuelige og ældrevenlige trafikforhold som muligt
- at tilgængeligheden i hele kommunen bliver optimal for alle ældre
Gruppens medlemmer:
Karin Kjær Rasmussen - Arne Larsen - Anette Valentin

Senior- og Plejehjemsboliger
Med fokus på:
- alle sager, der vedrører seniorers bolig- og bo forhold i bred forstand, herunder
seniorbofællesskaber
Gruppen arbejder med planlægning og gennemførelse af nybyggerier og moderniseringer af ældre- og
plejeboliger, demensvenlige boliger og plejehjems boliger mv.
Seniorrådsmedlemmers repræsentation i byggeudvalg ved opførelse af nye plejehjem.
Gruppens medlemmer:
Kirsten Algren - Hanne Lise Richter - Arne Larsen - Kurt Ove Bentsen

Måltider:
Med fokus på:
- at alle ældre med behov for hjælp til madlavning kan få fremstillet eller leveret frisklavet mad
Vi vil følge det frie valg af leverandør og prisniveauet meget nøje.
Blandt andet også ved salg af mad på kommunens aktivitetscentre
Gruppens medlemmer:
Ulla Marie Blankensteiner - Bibi Jane Back - Arne Fischer.

Seniorrådets synlighed:
Med fokus på:
Kendskab til Seniorrådet og dets arbejde.
Gruppens medlemmer:
Erik Jensen - Keld Jørgensen - Anette Valentin

