
 
 
 

 

Referat af cafémøde hos Blæksprutten d. 19. april 2016. 

 

Fremmødte fra både Ældresagen og Ældrerådet i Hjørring kommune samt brugere af Blækspruttens 

pleje og rengøring. 

 

Indledningsvist brugte vi tid på en god og grundig præsentation af hinanden, således vi 

efterfølgende kunne få en konstruktiv dialog om, at skabe mest mulig kvalitet i den service 

Blæksprutten kan tilbyde. 

 

Ældrerådet og Ældresagen havde hvert deres indlæg om deres roller, både i forhold til borgere, der 

har valgt Blæksprutten og andre ældre i kommunen.  

 

Folketinget har besluttet, at der i alle kommuner skal være et Ældreråd. Ældrerådets opgave er at 

sikre, at ældre i Hjørring Kommune bliver hørt og taget med på råd, når der skal ændres i 

kvalitetsstandarder inden for ældreområdet eller når puljemidler skal fordeles.  

 

Læs mere om Ældrerådet på kommunens hjemmeside:  http://hjoerring.dk/demokrati/raad-og-

naevn/%C3%A6ldreraadet/ 

 

Ældresagen er en forening, der kan tilbyder medlemskab, med den primære opgave at tilbyde 

foreningens medlemmer en service de efterspørger, som kursus, viden, indlæg og være tovholder på 

forskellige tiltag hvor ældre kan møde ældre.  

Læs mere om Ældresagen i Hjørring her: 

http://kommunesider.aeldresagen.dk/1/hjoerring/hjoerring/Sider/om.aspx  

 

Vi havde mange gode snakke om, hvordan vi sikrer den optimale pleje og omsorg for ældre borgere 

der modtager hjælp. Det er vigtigt, at det er den samme medarbejder gruppe som kommer i de 

ældres hjem; det er vigtigt af borgerne ved hvem der kommer både til hverdag og i ferieperioder. 

Ligeledes var der enighed omkring bordet, at det at kunne mødes og nyde mad sammen er en 

aktivitet, som mange ældre sætter stor pris på.  

 

Blæksprutten vil derfor undersøge hvor ofte og hvordan en række spise-sammen-aftener kan 

arrangeres.  

 

Vi blev afslutningsvis enige om at mødes 2 gange årligt - forår og efterår. Næste cafémøde bliver d. 

11. oktober 2016 kl. 19.00 og forårets møde bliver d. 20 april 2017 kl. 19.00. Vi håber meget på 

stor opbakning fra både ældrerådet, ældresagen og vores brugere og pårørende. 
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