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Ældrerådet har modtager Rehabiliteringsstrategi - strategi for forebyggelse og rehabilitering i 

ældreområdet for 2019+. 

 

 

Forordet beskriver:   

I Holbæk Kommune har vi arbejdet ud fra den rehabiliterende tilgang i en årrækkede. 

Behovet er nu, at indsatsen beskrives i en strategi, da vi i de kommende år vil have behov 

for en endnu tydeligere retning for ældreområdet. Det skal ske i takt med, at der bliver flere 

ældre og uden en tilsvarende økonomi til at dække behovet.  

 

Forventningen er, at rehabiliteringsstrategien vil medvirke til den bedst mulige anvendelse af 

ressourcerne på ældreområdet -  at rehabiliteringsindsatsen kan holde sundhedsudgifter 

nede på længere sigt.  

 

 

Ældrerådet er usikre på hvilket fokus denne Rehabiliteringsstrategi har - er fokus på 

kommunens økonomi, er fokus på ressourcer på ældreområdet eller er fokus på den svage 

ældre borger, der skal støttes i at bevare funktioner, blive selvhjulpen, bevare aktivitet og 

livskvalitet. 

Vi undre os over, at pjecen beskriver, der ikke er økonomi til at dække behovet fra flere 

ældre borgere, kommunen kan ikke fravælge at hjælpe. 

 

 

Ældrerådet er enige i, den enkelte borger skal støttes til at klare sin hverdag uden behov for 

hjælp - forebygge tab af funktioner, udskyde det tidspunkt, hvor borgeren får behov for 

hjælp. Ældrerådet er enige i brug af velfærdsteknologi - på områder, hvor det giver mening 

for den enkelte borger. 

 

 

Vi syntes, der er flotte visioner, gode fokusområder 

 

1. Tværfaglighed og sammenhængende forløb. 

Ældrerådet ønsker oplyst, om tværfaglighed og sammenhængende forløb alene dækker 

kommunens medarbejdere eller dækker tværfaglighed og sammenhængende forløb også 

tværfagghed mellem kommune - kommunal som privat ansat medarbejder - og region, 

dækker tværfagligheden også over sygeplejeområdet, så borgeren rehabiliteres til selv at 

håndtere behandling af sin sygdom. 

 

Det er ældrerådets opfattelse, at tværfaglighed og sammenhængende forløb dækker 

kommune, region og praktiserende læger i det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen.  

 

 

 

 

2. Tidlig indsats. 



Pjecen beskriver der allerede arbejdes med rehabiliterende tilgang.  

Hvor hurtigt iværksættes den rehabiliterende hjælp, hvor stor er rehabiliterings effekten, i 

hvor høj en grad rehabiliteres den svage ældre. 

 

 

3. Aktiv deltagelse i nærområdet 

Ældrerådet er enig i, der foregår en stor forebyggende indsats med tilbud om deltagelse i 

foreninger, klubber, interesseorganisationer, hvor folk støtter hinanden fysisk, socialt og 

mentalt  

 

Konklusion: 

Ældrerådet oplever, at Rehabiliteringsstrategien beskriver nogle gode visioner, men vi bliver 

usikre på, hvem denne pjece er udarbejdet til og for.  

 

Er pjecen udarbejdet til og for ledere og medarbejder? eller er den udarbejdet til og for den 

ældre borger og dennes pårørende? 
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