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Halsnæs Byråd er stolte over at kunne præsentere kommunens første ældrepolitik. Den har været 
længe ventet, men den har været værd at vente på. 

Politikken er blevet til i en givende proces med borgere, medarbejdere, centerråd, frivillige foreninger 
og Ældrerådet. Samarbejdet og dialogen har skabt grundlaget for ældrepolitikken. 

Ældrepolitikkens visioner og målsætninger skal sætte retning for kommunens udvikling af strategier 
og indsatser de næste 10 år. 

Ældrepolitikken sætter fokus på den enkeltes ressourcer og behov. Det er det enkelte menneske, der 
er i fokus, frem for ydelserne. Det skal være muligt at leve livet – hele livet – i Halsnæs Kommune, 
også når man bliver gammel og måske har brug for hjælp. 

Det er den enkelte borger, der sætter retningen for sit eget liv, men Halsnæs Kommune skal være 
med til at skabe mulighederne for, at det bliver et godt ældreliv.  

At blive ældre kan betyde tab af ressourcer, men langt de fleste ældre klarer selv udfordringerne og 
modtager ikke hjælp. De deltager i samfundslivet på lige fod med alle kommunens andre borgere og 
er en vigtig ressource i lokalsamfundet.

Ældreområdet har mange ressourcer at bygge på - så som en vifte af frivillige indsatser, som 
understøtter ældrepolitikkens visioner.

Ældrepolitikken vægter en udvikling af området med fokus på brug af velfærdsteknologiske og 
digitale løsninger. Ældrepolitikken understøtter også, at udvikling af indsatser og arbejdsgange sker i 
samarbejde med borgeren og skal være en naturlig del af hverdagen.

Vi glæder os meget til at fortsætte det gode og givende samarbejde, når vi nu skal til at omsætte 
politikken til konkrete indsatser og tiltag i form af en strategiplan for området.

Annette Westh
Formand for Udvalget for Voksne og Sundhed

Forord
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IndlednIng

Ældrepolitikken er udarbejdet af Udvalget for 
Voksne og Sundhed med inddragelse af bor-
gere over 65 år, medlemmer af plejecentrenes 
centerråd og kommunens ældreråd.

Ældrepolitikken beskriver de politiske visioner 
og målsætninger for Halsnæs Kommunes ind-
sats i de kommende år. 

Den står ikke alene, men skal ses i sammen-
hæng med andre af kommunens politikker –  
for eksempel Kultur- og fritidspolitikken, Sund-
hedspolitikken samt Handicap– og psykiatri-
politikken.

Ældrepolitikken har særligt fokus på borgere 
over 65 år. Det vigtigste er, at alle borgere 
uanset alder er så selvhjulpne som muligt, og 
at kommunen understøtter dette. Ældrepolitik-
kens sigte er at styrke borgernes livskvalitet 
ved at understøtte, at den enkelte tager aktivt 
ansvar for eget liv.

Ældre er borgere i en aldersgruppe, hvor fysiske 
og psykiske skavanker, der følger af alderen, 
kan optræde stadig hyppigere. Aldersgruppen 
over 65 år er lige så mangfoldig som andre. In-
teresser og ressourcer er forskellige og dermed 
også den enkeltes behov for hjælp. 

halsnæs Kommunes ældrepolItIK

Langt størstedelen af kommunens ældre klarer 
sig selv og modtager ikke hjælp. De deltager i 
samfundslivet på lige fod med alle kommunens 
andre borgere. 

En mindre gruppe har problemer med førlig-
heden eller det mentale helbred. Denne gruppe 
har behov for hjælp af lettere karakter med 
fokus på at forblive så selvhjulpen som muligt.
 
En lille gruppe af ældre er særligt udsatte med 
alvorlige og nogle gange komplekse problemer. 
De kan derfor have et stort behov for pleje. 

Vision 2022
HALSNÆS KOMMUNE HAR TRE OVER ORDNEDE 
VISIONER FOR ÆLDREOMRÅDET
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i Halsnæs Kommune 
lever vi livet – hele 
livet!

Alle borgere har ansvaret for 
deres eget liv. I takt med at 
alderen stiger, kan det være 
vanskeligere at løfte dette an-
svar uden hjælp. Det er derfor 
visionen, at:

Halsnæs Kommune motive-
rer til og understøtter ældre i 
vedvarende at leve livet!

”Mest mulig livskvalitet for den 
enkelte” er udgangspunkt for 
kommunens tilbud og indsat-
ser. 

Det er en forudsætning for at 
leve et godt og trygt ældreliv, 
at den ældre har mulighed for 
at træffe egne valg, have an-
svar for eget liv og forme egen 
tilværelse. 

Nogle ældre oplever i deres 
sidste år et fysisk og mentalt 
forfald, eksempelvis demens, 
der medfører et stort behov 
for hjælp. Kommunen vil yde 
denne hjælp for fortsat at sikre 
et værdigt liv. 

i Halsnæs Kommune 
hjælper frivillige – 
også de ældre!

Det sociale netværksarbejde 
for ældre er båret af frivil-
lige kræfter, der engageret og 
ansvarligt skaber livskvalitet og 
sikrer nærvær og kontakt mel-
lem mennesker.

Sammen med de frivillige 
udvikler kommunen nye veje 
til gavn for borgere, medarbej-
dere og de frivillige selv.
I Halsnæs Kommune får frivil-
lige ansvar med udgangspunkt 
i klare aftaler om, hvad den 
frivillige indsats kan.

Kommunen understøtter de 
frivillige og frivilligorganisatio-
nerne for at sikre mangfoldig-
hed i frivillige tilbud.

i Halsnæs Kommune  
letter velfærds teknologi 
ældrelivet!

Halsnæs Kommune arbejder 
målrettet for udvikling og 
tilpasning af kendt og ny vel-
færdsteknologi for hele tiden 
at skabe de bedste betingelser 
for, at ældre kan klare sig selv. 

Ny velfærdsteknologi skal 
hjælpe ældre, så de bliver i 
stand til at leve et så aktivt liv 
som muligt. 

Teknologiske løsninger skal 
være en del af kommunens 
tilbud. 
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Indsatsområder

Med afsæt i de tre overordnede visioner har Halsnæs Kommune defineret fem indsatsområder. 
Visionerne for indsatsområderne beskrives herunder. 

1. DEN ENKELTE BORGERS RESSOURCER ER I FOKUS
Halsnæs Kommune tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer – i alt det, den enkelte 
kan og vil. Halsnæs Kommunes indsats har til formål at fastholde og øge den enkeltes mulighed 
for at leve et godt og trygt ældreliv.  

2. DEMENS MED VÆRDIGHED OG HJÆLP
I Halsnæs Kommune er arbejdet med borgere med demens kendetegnet ved tidlig opsporing 
og diagnosticering samt inddragelse af alle relevante samarbejdspartnere og pårørende i hele 
forløbet.

3. FRIVILLIGHED PÅ ÆLDREOMRÅDET
I Halsnæs Kommune er frivilligt socialt arbejde påt ældreområdet båret af engagement, dialog 
og gensidig glæde. Kommunen vil være kendt for, at mange borgere i kommunen har overskud 
til at være noget for andre.

4. BEVÆGELSE OG SUNDHED
Halsnæs Kommune har fokus på sundhed og bevægelse hele livet. Halsnæs Kommune vil 
være kendt for at skabe de bedste forudsætninger for et sundt og godt ældreliv ved at fremme 
livslang sundhed og bevægelse og ved at forebygge sygdom.

5. TEKNOLOGISKE LØSNINGER
I Halsnæs Kommune er teknologiske løsninger med til at sikre kvaliteten på ældreområdet og 
understøtte den ældres mulighed for egenomsorg. Halsnæs Kommune vil være kendt for at 
inddrage, udvikle og tilpasse innovative teknologiske løsninger på ældreområdet. Teknologiske 
løsninger imødekommer behovet for en variation af tilbud og er med til at frigøre ressourcer.  

Vedtaget på byrådsmødet den 6. marts 2012 af Halsnæs Byråd

Helge Friis    Michael Graatang
Borgmester    Kommunaldirektør
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Halsnæs Kommune tager udgangspunkt i 
den enkelte borgers ressourcer, i alt det  
den enkelte kan og vil. Halsnæs Kommunes  
indsats har til formål at fastholde og øge 
den enkeltes mulighed for at leve et godt  
og trygt ældreliv. 

Baggrund og perspektIv

Gruppen af borgere, der er fyldt 65 år, er en 
mangfoldig gruppe, som afspejler den forskel-
lighed, der er i kommunen, hvor de fleste ældre 
i dag er selvhjulpne og aktive. Af tabel 1 ses 
det, at antallet af borgere over 65 år i kommu-
nen er stigende. Det samme er gældende for 
resten af landet. Som det fremgår af tabellen, 
forventes der at være godt 1400 flere borgere 

over 65 år end i 2012 og 3364 flere end i 
2002. Knap en fordobling af antallet af ældre 
borgere på 20 år kan fremstå som en stor og 
dyr udfordring for kommunen. Dette behøver 
ikke at være tilfældet. Det generelle kendetegn 
for fremtidens ældre på landsplan er ifølge 
Ældresagens fremtidsstudie fra 2010, at de 
ældre er sundere, raskere og mindre nedslidte 
end tidligere. Det betyder, at de ældre først se-
nere, end det er tilfældet i dag, vil have behov 
for personlig og praktisk hjælp. 

Halsnæs Kommune vil hjælpe dem, der har 
behov for hjælp. En lille gruppe borgere har 
behov for lidt eller nogen hjælp til at klare 
hverdagen. Det kan være praktisk eller per-
sonlig hjælp – eller begge dele. Få borgere har 
behov for meget eller massiv hjælp for at klare 

den enKelte borgers  
ressourcer er I FoKus
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hverdagen. Tilsagn om at modtage personlig 
eller praktisk hjælp bliver givet med udgangs-
punkt i en konkret, individuel vurdering af den 
enkeltes samlede muligheder for at klare sig i 
hverdagen. Visitationen vil, hver tredje måned, 
i samarbejde med plejepersonalet vurdere, om 
behovet for hjælp fortsat er til stede. Derved 
sikrer Halsnæs Kommune, at alle ældre får den 
hjælp, de har behov for, samtidig med at de 
motiveres og understøttes i fortsat at klare sig 
selv. 

Tabel 2: Antal borgere over 65 år i Halsnæs 
Kommune, der i 2010 modtog ugentlig 
hjælp.

Timer hjælp pr. uge / År 2010
Op til 12 timer pr. uge 822
12 til 19.9 timer pr. uge 36
Over 20 timer pr. uge 23

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel 2 viser, at i 2010 modtog ca. 880 ud af 
5893 borgere over 65 år hjemmehjælp. Det 
svarer til, at ca. 15 procent modtog hjem-
mehjælp. Med andre ord klarer, langt største-
delen af kommunens borgere, det vil sige 85 
procent, sig selv og modtager ikke hjælp. Af 
den lille gruppe, der modtager hjælp, får langt 

størstedelen lettere hjælp – dvs. mindre end 
12 timer om ugen. En procent af borgere over 
65 år modtager mere end 12 timers hjælp, og 
23 borgere har så stort behov for pleje, at de 
får mere end 20 timers hjælp om ugen.

Kerneydelserne på ældreområdet omhandler i 
dag praktisk og personlig hjælp til de borgere, 
der har behov for det. Ydelserne leveres til 
borgere på forskellig vis. Der er borgere, der får 
hjælpen i egen bolig, efter måske at have boet 
der gennem et langt liv. Andre borgere, der ikke 
længere kan klare sig i en almindelig bolig, har 
mulighed for at søge om en ældre- og handica-
pegnet bolig og eventuelt modtage hjælp dér. 
Endelig er der en gruppe borgere, som er så 
svækkede, at de har behov for meget hjælp på 
forskellige tider af døgnet. De vil blive tilbudt 
en plejebolig.

Halsnæs Kommunes tre plejecentre  
råder over 221 plejeboliger fordelt på fem 
matrikler og 25 midlertidige døgnpladser 
fordelt på to af de fem matrikler. 

Halsnæs Kommune råder over 384 ældre-
boliger fordelt over hele kommunen. 

Tabel 1: Prognose for antal borgere over 65 år i Halsnæs Kommune frem til 2022

Kilde: Danmarks Statistik

År 2002 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I alt 4557 6502 6746 6921 7078 7247 7365 7524 7665 7754 7830 7921
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Halsnæs Kommune har plejeboliger og ældre-
boliger fordelt rundt omkring i hele kommunen. 

Da et stort antal timer tilbringes i hjemmet 
eller dets nærhed, er boligens indretning og 

1) Strategien skal sikre, at der er fokus på, at borgere med nedsatte funktionsevner – efter fx et sygdomsforløb – 
motiveres til og hjælpes til at opøve tabte færdigheder med henblik på fortsat at være så selvhjulpne som muligt.

MÅLSÆTNINGER 

Halsnæs Kommune vil sammen med borgere og aktører på ældreområdet arbejde for:

•	 At	udarbejde	en	rehabiliteringsstrategi	1)  
med fokus på, at den ældre genvinder eventuelt tabte funktionsevner.

•	 At	mulighederne	for	tilbud,	hvor	frivillige	hænder	hjælper,	er	synlige	på	kommunens	
hjemmeside. 

•	 At	der	er	stor	geografisk	spredning	i	placeringen	af	ældreegnede	boliger	således,	 
at der ved flytning er mulighed for at vælge, hvor i kommunen man ønsker at bo.

•	 At	den	ældreegnde	bolig	er	fremtidssikret	i	indretning	og	udstyr.

•	 At	det	tilstræbes,	at	fremtidige	boliger	placeres	centralt	i	forhold	til	aktiviterer,	 
indkøb og offentlig transport.

•	 At	der	fortsat	arbejdes	med	udvikling	af	leve-bo	konceptet	på	plejecentrene.

•	 At	kvalitetsstandarder	på	ældreområdet	er	synlige	på	kommunens	hjemmeside,	 
så ældre selv kan opsøge viden.

•	 At	medarbejderne	løbende	kvalificeres	til,	over	for	ældre,	at	italesætte	og	visitere	 
ud fra en ressourcetankegang.

placering af stor betydning, idet den kan med-
virke til, at den ældre borger fortsat kan klare 
sig selv og være aktiv.
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demens med VærdIghed og hjælp

I Halsnæs Kommune er arbejdet med  
borgere med demens kendetegnet ved 
tidlig opsporing og diagnosticering samt 
ind dragelse af alle relevante samarbejds
partnere og pårørende i hele forløbet.

Baggrund og perspektIv

Ældregruppen vokser i de kommende år, hvilket 
betyder en tilsvarende forøgelse af antallet af 
borgere, der får og lever med en demenssyg-
dom. 

Beregninger viser, at antallet af borgere som 
rammes af demens i Halsnæs Kommune vil 
stige til godt 1100 borgere i 2040 2)  mod i 
dag ca. 500 borgere. 

Demens inddeles i tre sværhedsgrader, der 
beskriver graden af svækkelse. Ved let demens 
sker der en mindre påvirkning i de normale 
daglige aktiviteter. I denne fase er der tale om 
begrænsning af det daglige aktivitetsniveau. 
Ved moderat demens er den daglige aktivi-
tet påvirket i en grad, der medfører behov for 
hjælp. Ved svær demens er vedvarende pleje 
og overvågning nødvendig.

Fordoblingen af borgere med demenssygdom i 
løbet af de næste 30 år stiller betydelige krav 
til de tilbud, som Halsnæs Kommune iværk-
sætter fremadrettet. Det gælder både orga-
nisering af og indhold i de indsatser, der skal 
tage højde for tilgrundliggende sygdomme og 
de tre sværhedsgrader af demens. Det stil-
ler tillige øgede krav om samarbejde med den 
enkelte borger og de pårørende. 

Det professionelle samarbejde skal udvikles, så 
de forskellige aktører i det samlede sundheds-
væsen – hospitaler, almen praksis og kommu-
nen – arbejder styrket og koordineret sammen 
om borgerforløb. Programmet for demens i 
Region Hovedstaden opstiller eksempelvis kri-
terier og rammer for opgavefordelingen og den 
faglige indsats mellem de tre aktører.

2) Nationalt Videnscenter for demens, Forekomst af demens hos ældre i Danmark, Region Hovedstaden og 29 kommuner, 
2011-2040

Foto: Frederikke H
oeg



13

•	 I	Danmark	lever	85.000	mennesker	
med en demenssygdom, heraf har  
ca. 50.000 Alzheimers sygdom
•	 Der	er	14-15.000	nye	tilfælde	af	

demens i Danmark hvert år
•	 I	2040	forventes	antallet	af	demente	

over 60 år at vokse til 155.000
•	 400.000	personer	i	Danmark	lever	i	

dag med et dement familiemedlem.
•	 Kun	en	tredjedel	af	alle	demente	

mennesker får stillet en specifik 
demensdiagnose
•	 De	totale	omkostninger	ved	demens	

andrager 9-15 mia. kr. om året 
•	 Demens	er	den	5.	hyppigste	dødsårsag	

i Danmark og den hyppigste blandt alle 
hjernesygdomme

Kilder: National Videncenter for Demens (Rigshospitalet) og 
Sundhedsstyrelsens MTV-rapport om demens: ”Udredning 
og behandling af Demens – en medicinsk teknologivurdering 

2008”

Demens er en tilstand, der blandt andet viser 
sig ved svækkelse af mentale funktioner som 
hukommelse, koncentration, rumopfattelse, 
sprogfærdighed, evne til at løse problemer mv. 
Udover disse kognitive symptomer kan de-
mens også ledsages af en række psykiatriske 
symptomer og adfærdsforstyrrelser som for 
eksempel apati, depression, agitation og hal-
lucinationer.

Der er mere end 200 forskellige sygdomme, 
som kan medføre demens. Demens skyldes 

altid sygdom – ikke alderdom. Flere af syg-
dommene kan behandles i større eller mindre 
grad, men endnu ikke helbredes. Derfor er det 
vigtigt at få afklaret præcist, hvilken sygdom 
der har udløst demensen og få lagt en plan for 
behandlingen. 

Halsnæs Kommune har forskellige tilbud, som 
retter sig mod de enkelte borgeres særlige 
behov. Træning og Aktivitet har et dagtilbud til 
borgere med demens. Personalet har kompe-
tencer, der sætter dem i stand til at håndtere 
disse borgeres behov. 

På Plejecentret Halsnæs, Fjordhuset er der 
16 boliger, der er indrettet med det formål at 
skabe et miljø, som passer til beboere med 
demens. Rosen er en specialafdeling på Pleje-
centret Løvdalen, hvor der er fem midlertidige 
døgnpladser målrettet borgere med udadreage-
rende adfærd.  

Borgere med let demens er en stor gruppe. De 
opholder sig i eget hjem og på plejecentre, hvor 
pleje og omsorg varetages af hjælpere, assi-
stenter og sygeplejersker. Medarbejderne ud-
dannes løbende i forhold til demenssygdomme, 
tidlig opsporing og pleje.

Halsnæs Kommunes demenskonsulenter 
tilbyder en uforpligtende snak, rådgivning og 
vejledning om demens både i forhold til udred-
ning og det samlede demensforløb. Demens-
konsulenterne tilbyder borgere og pårørende 
hjemmebesøg – herunder støtte i forløbet. 
Demenskonsulenterne har ligeledes en vejle-
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dende funktion i forhold til de medarbejdere, 
som møder udfordringer i plejen og omsorgen 
for borgere med demens på henholdsvis pleje-
centre og i hjemmeplejen. 

MÅLSÆTNINGER 

Halsnæs Kommune vil sammen med borgere og pårørende samt aktører på ældreområdet  

arbejde for:

•	 At	der	er	let	adgang	til	hjælp,	herunder	information,	oplysning	og	kendskab	til	Halsnæs	
Kommunes tilbud til borgere med demens og deres pårørende

•	 At	oprette	en	”murstensløs”	demensskole	for	borgere	med	demens	og	deres	pårørende

•	 At	der	tilbydes	relevante	dagophold	for	borgere	med	demens	således,	at	borgerens	behov	 
for en permanent plejebolig udskydes, og de pårørende aflastes

•	 At	der	er	mulighed	for	yderligere	aflastning	for	pårørende	til	borgere	med	demens	i	form	af	 
et midlertidigt døgnophold 

•	 At	borgere	med	demens,	der	ønsker	det,	kan	blive	længst	muligt	i	eget	hjem	med	en	tidlig	
individuel målrettet indsats

•	 At	tilbyde	deltagelse	i	”pårørendegrupper”	og	netværksgrupper	for	pårørende	til	borgere	 
med demens

•	 At	borgere	med	demens,	der	ikke	har	mulighed	for	at	blive	i	eget	hjem,	sikres	en	bolig	 
indrettet efter borgernes behov

•	 At	de	kommunale	tilbud	er	kendetegnet	ved	at	have	velkvalificerede	medarbejdere	med	 
særlige kompetencer inden for demensområdet

•	 At	medarbejdernes	kompetencer	udvikles	og	vedligeholdes	kontinuerligt

•	 At	sikre	det	tværfaglige	og	tværsektorielle	samarbejde	omkring	borgere	med	demens	såvel	
internt som eksternt i kommunen

•	 At	demensindsatsen	organiseres	på	tværs	af	de	kommunale	virksomheder	i	området	
Forebyggelse og Sundhed, hvor en gruppe af medarbejdere med særlige kompetencer  
på demensområdet har ansvar for vejledning af kolleger i egen virksomhed

•	 At	udbrede	viden	om	demens.

Halsnæs Kommune vil tilrettelægge demen-
sindsatsen således, at borgeren med demens 
og de pårørende i videst muligt omfang kan få 
et godt liv på trods af sygdommen.
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FrIVIllIghed på ældreområdet

I Halsnæs Kommune er frivilligt socialt 
arbejde på ældreområdet båret af  
engagement, dialog og gensidig glæde. 
Kommunen vil være kendt for, at mange 
borgere i kommunen har overskud til at 
være noget for andre.

Baggrund og perspektIv

I de kommende år vil Halsnæs Kommune 
opdyrke frivillige kræfter som et værdifuldt 
supplement til kommunens opgaveløsning på 
ældreområdet. Set i forhold til den samlede 
frivillige indsats på landsplan oplevede det  

sociale område, som ældreområdet er en del 
af, den største stigning i frivillige hænder i 
2010 3). Den udvikling skal også være kende-
tegnende for Halsnæs Kommune.

Social kontakt kan sikre, at den ældre klarer 
sig bedre, og kan virke forebyggende ved, at 
den ældre holder sig mentalt og fysisk aktiv. 
Deltagelsen i sociale netværk kan forhindre 
ensomhed og supplere den sociale kontakt med 
familien. Der er gode erfaringer med, at livs-
kvalitet og helbred påvirkes i en positiv retning 
hos den ældre, der modtager hjælp og omsorg 
fra en frivillig. 

3) Den frivillige sociale indsats, Årsrapport 2010, Center for frivilligt socialt arbejde
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Samtidig er frivilligt arbejde en kilde til stor 
glæde og egen udvikling for den enkelte frivil-
lige. Der er gensidig glæde ved at give og mod-
tage hjælp. Det frivillige arbejde har også den 
styrke, at der kan etableres et mere ligeværdigt 
forhold mellem den frivillige og den ældre, end 
det er tilfældet med en fagperson, der samtidig 
varetager en plejefunktion. 

Halsnæs Kommune ønsker at tiltrække flere 
frivillige til ældreområdet. Målet er dels at løfte 
det sociale netværksarbejde, dels at ældre 
skal	have	mulighed	for	det	”ekstra”,	der	ligger	
ud over de visiterede kommunale ydelser. Det 
”ekstra”	kan	være	tid	til	en	snak	over	en	kop	
kaffe, ledsagelse på ture ud i byen med videre, 
som der ellers ikke vil være ressourcer eller tid 
til. 

Den frivillige indsats kræver dog nogle klare 
aftaler 4). Frivillige kan udelukkende udføre op-
gaver, som borgerne ikke har retskrav på. Det 
vil sige, at de frivillige ikke kan udføre omsorgs-
opgaver, som den ældre er visiteret til. Dertil 
kommer at de frivillige ikke har notatpligt.  

Målet er, at det frivillige sociale arbejde på æl-
dreområdet skal kunne imødekomme de ældre 
ud fra den enkelte ældres ressourcer og behov. 
Aktivitetshuset Paraplyen er målrettet selv-
hjulpne borgere over 60 år og har 80 frivillige 
tilknyttet. De ældre kan melde sig til en række 
aktiviteter og arrangementer og har mulighed 
for at deltage i det sociale liv i aktivitetshuset.  

Hos ældre, hvor førligheden eller det mentale 
helbred er svækket, kan frivillige yde en stor 
indsats i og omkring hjemmet. De kan have 
gavn af tryghedsopkald, besøgsvenner, der 
læser avisen eller snakker om gamle dage, led-
sagelse til lægen, på biblioteket eller i skoven. 
Det kan for eksempel være ældre, der bor i 
ældreboliger.

På kommunens plejecentre, dagcentre, ak-
tivitetscentre og i borgerens eget hjem, hvor 
borgerne er mindre selvhjulpne, kan borgerne 
ofte bruge en ekstra hånd til praktiske opgaver. 
Frivillige hænder kan understøtte dette arbejde 
ved f. eks. at tage med i svømmehallen eller 
arrangere aktiviteter på plejecentret. De kan 
være med til at sikre, at ældre får oplevelser ud 
af huset, levende lys på bordet – det ekstra - 
som medarbejderne ikke altid har mulighed for 
at prioritere i en travl hverdag. De basale ydel-
ser er på plads, og de varetages af fagpersoner. 
De frivillige går til opgaven som medmenne-
sker og leverer omsorg og opmærksomhed. De 
frivillige er ikke en del af plejen, men en ekstra 
ressource, der kan gøre en forskel for de ældre 
i hverdagen.

Flere plejecentre i kommunen arbejder allerede 
i dag sammen med frivillige om at give ældre 
et bedre liv. På et plejecenter er man også i 
gang med at etablere en ordning med frivillige 
vågekoner.

4)	Til	inspiration	kan	”Spilleregler	for	samarbejdet	mellem	frivillige	og	professionelle”	anvendes.	Spillereglerne	er	aftalt	mellem	
Frivilligt Forum og en lang række faglige organisationer i august 2011.
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På ældreområdet i Halsnæs Kommune skal det 
være helt naturligt at indtænke frivillige som  
supplerende hænder i løsningen af omsorgs-
opgaver. Fra kommunens side skal der til 
gengæld investeres opmærksomhed og tid for 
at sikre planlægning og koordinering af ekstra 
aktiviteter.  

MÅLSÆTNINGER 

Halsnæs Kommune vil sammen med borgere og andre aktører på ældreområdet arbejde for:

•	 At	sikre	gode	rammer	for	samarbejdet	med	frivillige	organisationer	og	frivillige	via	 
frivilligcentret 

•	 At	gøre	det	attraktivt	at	være	frivillig	på	ældreområdet	

•	 At	alle	plejecentre	har	tilknyttet	frivillige	ved	at	indtænke	frivillige	som	supplerende	 
hænder i løsningen af omsorgsopgaver 

•	 At	løbende	idéudvikling	af	frivilligområdet	er	en	del	af	opgaven	for	frivillige	og	medarbejdere

•	 At	sikre	at	medarbejdere	er	”klædt	på”	til	at	arbejde	sammen	med	frivillige

•	 At	videreformidle	alle	frivillige	sociale	tiltag	i	kommunen	–	for	eksempel	Ældresagens	tilbud	–	 
via hjemmesiden.

Støtte, opbakning og anerkendelse til de 
frivillige er et vigtigt opmærksomhedspunkt. 
En forudsætning for at kunne inddrage frivil-
lige på ældreområdet er at øge kendskabet til 
hinanden. Frivillighedscentret i kommunen vil 
understøtte disse afklaringsprocesser og hjælpe 
kommune og frivillige med at finde hinanden.



19



20

beVægelse og sundhed

Halsnæs Kommune har fokus på sundhed  
og bevægelse hele livet. Halsnæs 
Kommune vil være kendt for at skabe de 
bedste forudsætninger for et sundt og godt 
ældreliv ved at fremme livslang sundhed og 
bevægelse og ved at forebygge sygdom. 

Baggrund og perspektIv 

Afsættet for et godt ældreliv begynder tidligt. 
Halsnæs Kommune skaber derfor rammer, der 
sikrer, at alle uanset alder har mulighed for 
at leve et sundt og aktivt liv. Kernepunkter er 
bevægelse, kost og forebyggende arbejde.

Et aktivt og sundt liv er gavnligt for sundheden, 
men kræver naturligvis en personlig indsats. 
Sund kost og motion er, udover at være med 
til at forebygge en række livsstilssygdomme, 
også vejen til større velvære. Social kontakt og 
netværk er også med til positivt at understøtte 
ældres mentale og fysiske sundhed. 

Halsnæs Kommune understøtter den enkel-
tes muligheder for at dyrke motion og være 
aktiv hele livet. Det sker i samarbejde med de 
mange foreninger i kommunen. Der er en lang 
række muligheder for at leve et aktivt og bevæ-
gelsesfyldt liv. Der findes tilbud i naturen – som 
for eksempel natur- og motionsstier, idræts-
foreninger, aftenskoler, og der er kommunale 
tilbud, som gør det muligt at være fysisk aktiv 
på det niveau, der passer den enkelte. 

For ældre med fysiske skavanker er det også 
muligt at træne og bevæge sig i eget hjem - 
eventuelt med hjælp fra frivillige. I hjemmet vil 
det være muligt at lave enkle øvelser, der kan 
hjælpe den ældre borger til at klare sig uden 
andre former for hjælp.

Kommunen tager udgangspunkt i Sundhedssty-
relsens anbefalinger om, at voksne er moderat 
fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen. 
Al fysisk aktivitet har en gavnlig effekt både 
på forebyggelse af livsstilssygdomme og for 
personer, der allerede har udviklet sygdomme. 
Moderat fysisk aktivitet dækker alle former 
for bevægelse, der øger energiomsætningen. 
Det kan blandt andet være en gåtur, stavgang, 
havearbejde og at tage trappen.   

Foto: Frederikke H
oeg
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Borgerne i Halsnæs Kommune på 65 år og 
derover er faktisk mere fysisk aktive end  
gennemsnittet for Region Hovedstaden jf.  
tabel 3. Det er positivt i forhold til, at fysisk 
aktive ældre har et bedre fysisk og psykisk hel-
bred og lever 5-6 år længere og har flere leveår 
uden sygdom end ældre, der ikke er aktive. 
Manglende fysisk aktivitet forhøjer risikoen for 
forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, type 2 
diabetes, knogleskørhed og faldulykker blandt 
ældre.

Kosten er også en vigtig faktor i forhold til æl-
dres sundhed. Halsnæs Kommune arbejder på 
to fronter omkring kosten. For det første er der 
fokus på, at over halvdelen af de 65–79 årige 
er moderat eller svært overvægtige. Over-
vægt er medvirkende årsag til mange kroniske 
sygdomme og livsstilssygdomme, eksempelvis 
hjertekarsygdomme og diabetes - sygdomme, 
der i høj grad forringer livskvaliteten og øger 
behovet for hjælp. 

For det andet er der fokus på de småtspisende. 
Det vil blandt andet sige, at Halsnæs Kom-
mune har stor fokus på, at ældre borgere, der 
bor på plejecentre og er visiteret til madservice, 

sikres en indbydende, velsmagende og ernæ-
ringskorrekt kost. Halsnæs Kommune informe-
rer og rådgiver i samarbejde med praktiserende 
læger, plejepersonale og frivillige om sund og 
ernæringsrigtig kost samt konsekvenserne af 
over– eller undervægt.   

Halsnæs Kommune prioriterer den forebyggen-
de indsats. Den forebyggende indsats begynder 
allerede i barndommen med sundhedsplejer-
sken, dagtilbud og i skolen. Den forebyggende 
indsats fortsætter hele livet. I voksenlivet er 
natur, udearealer og foreningerne en aktiv med-
spiller i forhold til at holde borgerne sunde og 
raske.

Borgere over 75 år får tilbud om et forebyg-
gende hjemmebesøg. Formålet er at drøfte 
den pågældende borgers aktuelle livssitua-
tion, herunder funktionsniveau og adgang til 
sociale netværk. Hjemmebesøget skal hjælpe 
de ældre til bedre at udnytte egne ressourcer 
og bevare funktionsniveauet længst muligt og 
styrke mulighederne for at fastholde og øge sit 
sociale netværk.

Tabel 3: Den procentvise andel af fysiske aktive borgere i henholdsvis Halsnæs Kommune og 
Region Hovedstaden.

Fysisk aktive i Halsnæs Halsnæs Kommune Region Hovedstaden
65–79 år 59 % 57 %
80+ år 42 % 36 %

Kilde: Sundhedsprofil for regioner og kommuner 2010
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Ældre har generelt adgang til de samme tilbud 
som resten af kommunens borgere i forhold til 

MÅLSÆTNINGER

Halsnæs Kommune vil sammen med borgere og andre aktører på ældreområdet arbejde for:

•	 At	sund	kost	bliver	en	naturlig	del	af	hverdagslivet

•	 At	ældre	bruger	eksisterende	tilbud	og	inddrages	på	lige	fod	med	andre	borgere	i	 
udviklingen af nye tilbud

•	 At	sikre	tilbud	om	fysiske	aktiviteter	til	de	ældre,	der	har	et	særligt	behov.

•	 At	kommunens	rammer	–	natur,	faciliteter	og	foreningsliv	–	indbyder	til	fysisk	aktivitet

•	 At	indrette	ude-	og	indearealer	i	kommunale	ældreboliger	og	plejecentre,	så	de	fysiske	og	
teknologiske rammer fremmer bevægelse, trivsel og socialt samvær.

at holde sig sund. Rygestopkurser er et eksem-
pel på et af kommunens generelle tilbud.
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teKnologIsKe løsnInger

I Halsnæs Kommune er teknologiske  
løsninger med til at sikre kvaliteten på 
ældreområdet og understøtte den ældres 
mulighed for egenomsorg.  
Halsnæs Kommune vil være kendt for at 
inddrage, udvikle og tilpasse innovative 5)  
teknologiske løsninger på ældreområdet. 
Teknologiske løsninger imødekommer  
behovet for en variation af tilbud og er  
med til at frigøre ressourcer. 

Baggrund og perspektIv

I Halsnæs Kommune bliver der flere ældre, 
som lever længere. Hovedparten af ældrebe-
folkningen vil i fremtiden være raske ældre 
med få eller ingen behov for hjælp. Det stiller 
nye krav til ældreområdets evne til at imøde-
komme de få ældre med et massivt behov for 
hjælp og de langt flere ældres mere differentie-
rede behov. Der skal med andre ord være større 

5) Det vil sige nye og forbedrede løsninger der tager udgangspunkt i ny viden og ny teknologi eller i nytænkning af anvendelses-
mulighederne af kendt viden og kendt teknologi, Forsknings-og Innovationsstyrelsen, www.fi.dk, 2011

Foto: Frederikke H
oeg
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mulighed for individuelt tilpassede og fleksible 
løsninger, da ressourcerne er begrænsede. 

Det forudses, at fremtidens ældre i højere grad 
end i dag vil være bevidste om egne ressourcer. 
De vil derfor stille krav og kan indgå i afkla-
ringen af egne behov. De kan se muligheder i 
fleksible teknologiske løsninger. Samtidig viser 
prognoser, at det i fremtiden vil være vanskeligt 
at tiltrække tilstrækkeligt personale, idet den 
samlede arbejdsstyrke formindskes. 

Udvikling og indførelse af nye teknologiske 
løsninger skal være en integreret del af hverda-
gen. Udviklingen af nye løsninger kan sikre mere 
avancerede hjælpemidler således, at arbejdet 
kan tilrettelægges bedre, og at der kan frigøres 
hænder til forebyggelse, pleje og behandling til 
gavn for den enkelte ældre. 

Teknologiske løsninger skal bidrage til den en-
keltes egenomsorg ved at være del af de tilbud, 
der skræddersys til den enkelte borger alt efter 
behov. De teknologiske løsninger indgår både i 
behandlende og forebyggende sammenhænge. 
Det kan være alt fra at afhjælpe fysiske skavan-
ker og forbygge sygdom til at skabe og fastholde 
sociale relationer. 

Fremover vil Halsnæs Kommune have en mere 
systematisk og strategisk tilgang til at agere 
i feltet for velfærdsteknologi. Det handler om 
samspil og partnerskaber internt mellem afde-
linger i kommunen, med andre kommuner og 
Region Hovedstaden i forhold til at sikre viden-

deling og finansiering. Det kan være etablering 
af samarbejder med vidensinstitutioner som for 
eksempel Teknologisk Institut samt virksom-
heder, der skal udvikle fremtidens produkter.  
 
Endelig er det også at påvirke de uddannelses-
institutioner, der uddanner fremtidens sund-
hedsfaglige medarbejdere.

Halsnæs Kommune indgår allerede i dag i  
projekter, hvor omdrejningspunktet er velfærds-
teknologi. Eksempler er:

•	Velfærdsinnovation	der	fremmer	privat/
offentligt samarbejde, hvor projektet 
skal sikre, at ideerne udvikles i sam-
arbejde mellem kommunerne, regio-
nerne, staten og de private aktører på 
området. Det kan være svært at løfte 
udviklingen for en enkelt kommune. 

•	Velfærdsteknologi	i	samarbejde	med	
regionens hospitaler og kommunens 
praktiserende læger, hvor bedre pa-
tientopfølgning skal ske ved hjælp af 
videokonferencer. 

•	 Test	af	ny	teknologi	i	form	af	et	
system, der skal sikre genoptræning 
af borgere i eget hjem ved hjælp af 
videokontakt til fysioterapeuter.

•	 Forsøgsprojekt	med	robotstøvsugere.
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MÅLSÆTNINGER 

Halsnæs Kommune vil sammen med borgere og andre aktører på ældreområdet arbejde for:

•	 At	ældre	borgere	og	medarbejdere	involveres	i	udviklingen	og	anvendelsen	af	ny	teknologi	

•	 At	idéudvikling	og	afprøvning	af	nye	arbejdsmetoder	og	teknologi	er	en	naturlig	del	af	 
arbejdet på ældreområdet

•	 At	der	arbejdes	målrettet	på	at	opdyrke	og	indgå	partnerskaber	med	andre	kommuner,	
vidensinstitutioner og private aktører for at sikre innovativ fremdrift 

•	 At	indførelsen	af	teknologiske	løsninger	følges	nøje	og	evalueres	løbende	for	at	sikre	 
den ønskede effekt 

•	 At	sikre,	at	sundhedsuddannelserne	inddrager	kendskab	til	og	muligheder	i	anvendelse	af	 
ny teknologi som et aktiv i uddannelserne 

•	 At	teknologiske	løsninger	aflaster	medarbejdere,	så	der	sker	færre	fysiske	skader

•	 At	medarbejdere	bliver	”klædt	på”	til	at	kunne	udvikle	området	igennem	hverdagsinnovation
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Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4000
Fax 4778 4099 
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk

Yderligere informationer og praktiske oplysninger om ældreområdet, herunder 
blandt andet information om plejecentre, hjemmepleje, kvalitetsstandarder og 
ældreboliger, kan findes på Halsnæs Kommunes hjemmeside:

www.halsnaes.dk


