
 
TÅRNBY LISTENT

Ældre i Tårnby 
 
Ældreberedskab – sæt Mennesket først 
Alle har ret til en værdig og respektfuld alderdom. 
I forhold til sammenlignelige kommuner har Tårnby Kommune ry  
for at have et ringe ældreberedskab.  
 
Andre kommuner har en procedure, hvor sygeplejen kan ansøge om de nødvendige 
hjælpemidler, hvorefter kommunen sørger for levering og installering af udstyret. I Tårnby 
Kommune skal borgeren selv bestille og betale for de nødvendige hjælpemidler samt 
installering af det i hjemmet. Mange ældre kommer svækkede hjem og har ikke 
overskuddet til at skaffe sig hjælpemidlerne. Det kan medføre mange genindlæggelser. 
Sagsbehandlingen ved ansøgning om hjælpemidler, er ofte tung og langsommelig.  
	
Rehabiliteringen har ligeledes et ry for at være en af regionenes ringeste. Baren sænkes og 
borgerne skal nøjes. 
 
Rehabiliteringen og samarbejdet omkring hjemsendelse af færdigbehandlede borgere, skal 
forbedres og effektiviseres. Hospitalernes og specialisternes handleplaner skal efterleves 
og ikke underkendes.  
	
Styrket faglighed samt større tillid og råderum for kommunens medarbejdere, vil medføre 
en professionalisme og forbedring af serviceniveauet, som skal øge tilfredsheden samt 
tilliden fra borgerne til medarbejderne. Samtidig med at det burde nedsætte 
sagsbehandlingstiden betragteligt. 
 
Vi vil arbejde på at give bedre arbejdsvilkår og mere ansvar til de ansatte, så der kan 
skabes mere trygge rammer for Tårnby Kommunes borgere. Vi skal have en mere 
serviceminded kommunikation og individuel sagsbehandling, hvor borgeren sættes i fokus. 
Vi skal decentralisere ledelsen. Vores ledere skal tage ansvaret og beslutningerne der hvor 
de er og hvor opgaverne skal løses. Ikke alle over en kam, styret fra Rådhuset. 
	
Kommunikation omkring de faglige begrundelser bag visiteringer bør forbedres, så 
borgeren og pårørende ved hvad planen er efter hjemsendelse fra f.eks. et rehabiliterings- 
eller hospitalsophold. Sikre at der er overensstemmelse imellem den faglige vurdering bag 
den praktiske hjælp der ydes og borgerens forventninger til de tildelte ydelser, ved 
hjemsendelser.  
 
God pårørende inddragelse og samarbejde er vigtigt. Der skal tilbydes besøg og 
pårørendesamtale med en seniorkonsulent, og en udførlig pårørende vejledning skal være 
tilgængelig på kommunens hjemmeside. 
 
Et nyt stort opdateret moderne Multiplejecenter er et højt ønske. 
Et sted med ordentlige rehabiliteringsmuligheder. Som ikke emmer af ”Plejehjem” 
Et sted med en afdeling specielt indrettet og udviklet til svært demente borgere. 
Et sted med en afdeling indrettet specielt til yngre plejekrævende borgere 
Et sted med en hospiceafdeling indrettet til at give terminalpatienter en værdig afsked. 
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