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Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen drøftede i dag ved sit møde kommunens budget
2020 – 2023.
Bedre funktionsevne og livskvalitet for de fleste ældre– det var resultatet af en evaluering af et
af de nu foreslåede spare objekter, - det såkaldte GLA:D projekt, et særligt forebyggelses
orienteret program for gigtramte. GLA:D træning er samtidigt en komponent i det
forløbsprogram for gigt, som borgmesteren har anbefalet Regionsrådets formand at få udviklet
som led i de kommende sundhedsaftaler mellem kommune, region og almen lægepraksis.
I Byrådets vedtagne ældrepolitiske papir ”Et Godt Ældreliv” hedder en af de prioriterede
værdier: ”Forebyggelse via tidlig indsats. Det handler om at kunne mestre eget liv. Det er
at sætte tidligt ind og arbejde forebyggende med indsatser fx i forhold til sundhed, handicap
og fysiske skavanker. Forebyggelse via tidlig indsats er også at blive hjulpet til at have et godt
ældreliv trods sygdom.”
Fra Sundhedsprofil undersøgelserne ved vi, at 3 ud af 4 ældre lever dagligdagen med en
kronisk sygdom – hver 4. ældre endog med 3 eller flere kroniske sygdomme samtidigt. Såkaldt
”patientrettet forebyggelse” – omtalt i sundhedslovens § 119 om kommunalbestyrelsen ansvar
for sundhedsfremme og forebyggelse – er en vigtigt del af muligheden for at få et godt
ældreliv trods sygdom. Den patientrettede forebyggelse omfatter bl.a. genoptræning,
rehabilitering og kurser i at mestre egen sygdom. Besparelser på træningsområdet modvirker
derfor muligheden for selvhjulpethed og et godt ældreliv trods sygdom.
Forebyggelsesrådet er aktuelt ved at udvikle en 5-årig handlingsplan for faldforebyggelse i
ældrebefolkningen. Omkring 80 ældre i vor kommune får årligt hoftebrud pga. fald med store
menneskelige og samfundsøkonomiske og sundhedsøkonomiske konsekvenser – også i vor
kommune. Fortsat arbejde i Forebyggelsesrådet vil udvikle denne plan. En nedlæggelse af
Forebyggelsesrådet vil sætte det hidtidige arbejde i stå. Byrådet har tidligere besluttet, at
Forebyggelsesrådet skulle eksistere også i denne valgperiode for Byrådet.
Alt i alt fraråder Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen at der spares på disse områder:
- 13.6 Reduktion i træningspersonale (0,6 mio. kr. i 2020)
- 13.7 Nedlæggelse af Forebyggelsesrådet (0,2 mio. kr. i 2020)
- 13.8 Ophør med tilbud om GLA:D træning (0,2 mio. kr. i 2020)
Med venlig hilsen
Finn Kamper-Jørgensen
Formand for Forebyggelsesrådet

PS En forvaltningsledelse, der er pålagt at fremlægge besparelsesforslag, har som medlem af
Forebyggelsesrådet af naturlige grunde ikke ytret sig om de foreslåede besparelser – ud over
det allerede anførte i budgetkataloget 2020 - 2023
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