
Annonce

 Vi har al mulig 
 grund til at tale
 ældreområdet op
Vi bliver ældre i fremtiden. Det 
skal vi glæde os over. Med 
flere ældre bliver der flere 
opgaver til ældreområdet. 
Derfor er det afgørende at vi 
har ressourcerne til at løfte 
opgaven – både menneskeligt 
og økonomisk. 
Som borgmester er jeg stolt af 
den ældrepleje vi har i Nyborg 
Kommune. Partierne beslut-
tede i forbindelse med budget 
2021-2024, at gennemføre en 
ekstern undersøgelse af de 
ældres og deres pårørendes 
tilfredshed og oplevelse af, 
om man får den hjælp, man 

har brug for. Med baggrund 
i undersøgelsen, kan vi godt 
tillade os at være stolte af 
ældre- og sygeplejen. Langt 
de fleste ældre og pårøren-
de er meget tilfredse eller 
tilfredse. Her kan vi tage afsæt 
i de mange positive resultater, 
ikke mindst når vi skal lykkes 
med at rekruttere fremtidens 
medarbejdere og derved sikre 
plejen og hjælpen til vores 
ældre medborgere i frem-
tiden. 
Det er afgørende for os som 
kommune, at vi har mulighed-
erne for, at understøtte 
behovet for pleje og hjælp, 
når vi bliver ældre. Derfor har 
vi alene afsat ekstra 101 mio. 
kr. årligt til ældreområdet 
fra 2018 og frem. Det betyder 
blandt andet penge til ekstra 
tid til implementering i hjem-

meplejen, ekstra hjælp i eget 
hjem, kompetenceudvikling for 
SOSU-medhjælpere og flere 
voksenelever på ældreområ-
det.
Samtidigt investerer vi i 
rehabilitering, ikke mindst i 
forbindelse med det kom-
mende sundhedshus, hvor der 
oprettes 18-20 midlertidige 
pladser til borgere, der efter 
indlæggelse ikke er klar til at 
komme hjem i eget hjem, eller 
som ved et kortere ophold kan 
undgå indlæggelse.
Helt afgørende for fremtidens 
ældrepleje og omsorg står, 
at vi skal kunne finde dyg-
tige medarbejdere. Det er en 
udfordring som alle kommuner 
i Danmark står med. Derfor 
er det nødvendigt at vi samler 
alle gode kræfter, de ældre, 
pårørende, faglige organisa-

tioner, Ældresagen, Senirorå-
det  med flere, for at få flere 
til at ville vælge en karriere 
indenfor pleje og omsorg.
Hvis man står for at skulle 
vælge uddannelse eller skifte 
karriere, så er sandsyn-
ligheden for, at man vælger 
sundhed- og plejeområdet 
nok større, hvis man ser og 
hører alle de mange positive 
historier, der præger daglig-
dagen. 
Det betyder ikke, at der ikke er 
ting, der ikke kan gøres bedre 
og at vi ikke skal debattere 
det, der ikke lykkes godt nok.
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