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Referat

Møde mellem Ældrerådet og Handicaprådet

Mødedato: 18. november 2019
Mødetidspunkt: Kl. 16.30 – 18.10
Mødested: Rådhuset, værelse 390

Bemærkninger: Maja Louise Winther, Lene Hartig Danielsen, Anne Eeg Jensen, Vibeke Bech og Lisbet Kol
ding deltog som oplægsholdere

Deltagere:
Ældrerådet: Jan Radzewicz (formand), Kirsten Engel (næstformand), Kate Runge, Inge Lise Johansen, Bjar
ne Friis Sørensen, Stinne Møller Eriksen, Carl Aksel Krogh Sørensen, Jonni de Linde og Anne Grethe Borg
helt
Afbud: Flemming Westergaard, Birthe Ryberg, Ester Katrine Andersen, Helle Brøndum, Lone Susanne 
Svinth, Mogens Jensen

Handicaprådet: Finn Amby (formand), Mette Bjerre (næstformand), Peter Bach-Nielsen, Sanne Lauridsen, 
Birte Rerup, Nina Rasmussen, Mette Storgaard Andersen, Almaz Mengesha, Jens Lassen, Trine Buus Karl
sen, Lotte Fensbo, Tine Enkelund, Per Jensen, og Karin Kling
Afbud: Mahad Yussuf, Mogens Toustrup

1. Velkomst og orientering om program for dagens møde v/Finn Amby (16.30-16.35)

Finn Amby bød velkommen med en særlig velkomst til nyt medlem i Handicaprådet Mette Storgaard Ander
sen fra Ligeværd – og takker for, at det igen kunne lade sig gøre at mødes de to råd imellem. 
Formand for Ældrerådet Jan Radzewicz takker også og ser frem til næste år, hvor Ældrerådet står for mødet 
og udarbejder dagsorden. Derefter en kort gensidig præsentationsrunde og rammesætning af mødets tre op
læg ved Finn Amby.

2. Oplæg om Aarhus Kommunes tilbud til borgere med en demensdiagnose på kommunens plejehjem v/Ma
ja Louise Winther, Demensteamet i MSO (16.35-17.00)

Maja Louise Winther orienterede om demensteamet i MSO med 9 lokalt forankrede demenskoordinatorer og 
6 tværgående demenskoordinatorer (3 par). Maja Louise Winther fortæller, at hun er én af de tværgående 
demenskoordinatorer, som sammen med en kollega besøger plejehjem og hjemmeplejen i faste intervaller 
og efter behov. Her løser de opgaver med:

at undervise i demenssygdomme
at opkvalificere faglige kompetencer af de medarbejdere, der er omkring borgeren
at samarbejde med pårørende og deltage på møder som mediatorer
at henvise tidligt ramte borgere med demens til tilbud i Kannikegade

I arbejdet som tværgående demenskoordinator er borgerens livshistorie vigtig, hvilket tænkes ind i indsatser
ne omkring borgeren. Desuden tager man som demenskoordinator tager borgers perspektiv ifølge Maja Lou
ise Winther, der også fortæller, at lige nu er omkring 4.000 borgere i Aarhus Kommune, der er ramt af én af 
de i alt 200 forskellige former for demens.

-

-
-

-

-

-

-

-
-



2

Spændvidden i sygdomsbilleder for borgere med demens gør, at Maja Louise Winther også indgår i samar
bejde med kommunens hjernekoordinatorer, når der er neurologiske problemstillinger indblandet i borgerfor
løbet.

Borgere med demens bor dels på plejehjem, hvor gruppen udgør op til 70 % af det samlede antal beboere – 
og dels på Graham Belles Vej og på det kommende Skovvangsvej. Skovvangsvej, med plads til 124 beboe-
re, indrettes fysisk, så det matcher målgruppens behov – ex. med forebyggelse af ambulering, hvilket er en 
udfordring på flere af de almindelige plejehjem.
Med Skovvangsvej sker der en øgning i antal af pladser til de hårdest ramte borgere med en demens syg
dom.
Der bliver spurgt til, om det er en god idé at samle så mange borgere med demens på et sted, hvortil Maja 
Louise Winther svarer, at der er fordele ved at bo sammen samtidig med, at det er en dyr løsning, at borgere 
med demens bor hjemme, hvis de har behov for hjælp og støtte døgnet rundt.
Der spørges også ind til, hvordan vi i Aarhus Kommune anvender nyeste forskning på området – og anven
der det, der er evidens for virker. Ex. musik. Maja Louise Winther svarer hertil, at der er oplevelsesmedarbej
dere i hvert område, og at der også nu tilberedes mad i plejeboligerne i et målrettet reminiscens-arbejde.

Ifølge Maja Louise Winther er den gode nyhed, at vi nu taler om borgere med demens og ikke som tidligere, 
hvor borgerne blev gemt væk på Caritas. 

Maja Louise Winther udtrykker, at hun godt kan forstå pårørendes frustration over normeringer på området 
og erkender, at det er en svær problematik, der deles af mange. Maja Louise Winther understreger, at drøf
telser omkring normeringer foregår på andre niveauer end praksis – og at Rådmanden er opmærksom på 
problemet. Maja Louise Winther påpeger, at normeringerne nu har nået et niveau, hvor det kan risikere, at 
der sker fejl.

Afslutningsvis var der en drøftelse af fremtidens plejehjem – og hvad der kan gøres.

3. Oplæg om valg og tilgængelighed v/Lene Hartig Danielsen og Anne Eeg Jensen (17.00-17.20)

Anne Eeg Jensen og Lene Hartig Danielsen fra Borgerservice orienterer dels om ligeværdig tilgang til valg
steder, som Anne Eeg Jensen er ansvarlig for – og om selve valghandlingen, som Lene Hartig Danielsen er 
ansvarlig for.

Indledningsvis anerkender Anne Eeg Jensen og Lene Hartig Danielsen det fine samarbejde, der har været 
mellem Birte Rerup og Finn Amby og Borgerservice i forhold til at få en konkret praksis-vinkel på tilgængelig
hed ved valghandlinger for borgere med handicap. Birte Rerup returnerer takken for det fantastiske samar
bejde og anerkender afdelingen som dygtig med fokus på tilgængelighed.

Anne Eeg Jensen og Lene Hartig Danielsen orienterer om, at det kommende kommunalvalg allerede er un
der forberedelse, hvor opmærksomhedspunkter fra forrige valg indgår i planlægningen.
Der er fortløbende opmærksomhed på tilgængelighed for alle borgere sådan, at man selv kan afgive sin 
stemme. 

Ved forrige valg var der 4 lokationer med handicapvenligt udstyr målrettet borgere med handicap. Her findes 
der hæve-sænkeborde, CCTV (forstørrelsesapparat), lup og sorte filtpenne. På valgstedet kan man få hjælp 
til at sætte sit kryds. Der vil altid være to til at hjælpe, hvor den ene kan være én, man selv kender eller en 
udpeget hjælper. Den anden vil altid være en valgtilforordnet. Hvis man holder i bil på parkeringspladsen ved 
valgstedet, kan man ringe på en klokke og dermed signalere behov for hjælp til valghandlingen.
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Borgerservice underviser alle, der deltager i valghandlingerne på valgstederne, sådan at alle er opdaterede 
på reglerne inden valghandlinger.

Mange borgere bruger mulighederne for at brevstemme bl.a. på DOKK1 og på plejehjemmene og for at 
stemme i eget hjem jf. søjlediagrammer. Ofte er det pårørende eller hjemmeplejen, der tager kontakt for at få 
oplysninger om mulighederne for at stemme, hvis man som borger har et handicap.

Undervejs i oplægget opfordres der flere gange til, at man enten ringer, sender en sms eller en mail til Bor
gerservice ved spørgsmål om valghandlinger. Sammen med hjemmesiden er det den nye kommunikations
platform, der har erstattet blanketter på grund af mindre fysisk post.

Almaz Mengesha takker for, at alle borgere uanset handicap kan deltage i en demokratisk valgproces og 
Finn Amby opfordrer afslutningsvis til, at der fortsættes i samme gode stil og opfordrer til at sprede budska
bet både i Ældrerådet og i Handicaprådet. 

4. Økonomiske forhold, når voksne med handicap bliver pensionister v/Vibeke Bech og Lisbet Kolding 
(17.20-17.40)

Borgerservice på DOKK1 vejleder dagligt borgere – både digitale og ikke-digitale. Der vejledes i forhold til 
social pension og forskellige ydelser og tillæg – både mundtligt og også praktisk ved pc, hvor borgeren får 
hjælp til at blive guidet rundt i systemet. 

Bred erfaring gør det muligt at orientere om forskellige ydelser, der relaterer sig ind i forskellige myndigheds
områder under fx. MSB og MSO. Bagved alle ydelser står Udbetaling Danmark, som DOKK1 har et fint sam
arbejde med. Ved overgang fra førtidspensionist hjælper DOKK1 til den nye tilværelse som folkepensionist.

Vibeke Bech og Lisbet Kolding opfordrer til, at man som borger hele tiden har en opdateret og korrekt 
forskudsopgørelse, da den er beregningsgrundlag for de tildelte ydelser. Hvis der er sket ændringer i borge
rens indkomst, hjælper DOKK1 med nye beregninger på ex. boligydelse.

Finn Amby er nysgerrig på, hvordan man forbereder borgere på, at nogle tillæg og ydelser bortfalder i forbin
delse med, at man bliver folkepensionist. Fx er det ikke muligt at søge en ledsageordning efter, man er fyldt 
67 år, hvilket Finn Amby finder ærgerligt. Omvendt, hvis man har fået tildelt en ledsageordning som 65-årig, 
så bevares den som folkepensionist. Den viden, vil Finn Amby gerne bliver tilgængelig for de relevante mål
grupper. 

Natascha Mannemar Jensen fra Magistratsafdelingen Sociale forhold og Beskæftigelse undersøger relevan
te forhold ved overgangen fra førtidspensionist til folkepensionist, hvilket dagsordenssættes på et kommende 
møde i Handicaprådet. Samtidig opfordrer Natascha Mannemar Jensen til, at man som borger henvender 
sig ved konkrete spørgsmål om tillæg og ydelser.

Spisning i værelse 398 (17.40-18.10)

-
-

-

-
-

-

-

-

-


	Referat - Møde mellem Ældrerådet og Handicaprådet
	1. Velkomst og orientering om program for dagens møde v/Finn Amby (16.30-16.35)
	2. Oplæg om Aarhus Kommunes tilbud til borgere med en demensdiagnose på kommunens plejehjem v/Maja Louise Winther, Demensteamet i MSO (16.35-17.00)
	3. Oplæg om valg og tilgængelighed v/Lene Hartig Danielsen og Anne Eeg Jensen (17.00-17.20)
	4. Økonomiske forhold, når voksne med handicap bliver pensionister v/Vibeke Bech og Lisbet Kolding (17.20-17.40)




