
Bente Clausen, næstformand i Ældrerådet

Hvad brænder du for i øjeblikket?
Det er vigtigt for mig, at vi i Ældrerådet har et godt
samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget samt
forvaltningen. Jeg tror, at et godt forhold til dem 
giver os de bedste muligheder for at blive hørt. 
Da vi jo i Ældrerådet er bindeled mellem politikkerne 
og borgerne, prøver jeg at være lydhør overfor, hvad
der gives udtryk for rundt omkring. 
Jeg håber, at vi i fællesskab får udarbejdet en god
ældrepolitik, der også fremover kan udstikke
retningslinjer for et godt og trygt liv for alle ældre i
Albertslund.
Derudover er mit fokus meget på sundhed - forstået
bredt - både som forebyggelse, rehabilitering og hjælp 
i de situationer, hvor der er behov. 
Ulighed i sundhed er også et område, der kræver opmærksomhed. Jeg brænder 
ligeledes for, at der bliver taget hånd om de pårørende. De er en meget stor 
ressourceperson for den, de er pårørende til, men de har brug for, at der også er støtte 
til dem. 

Hvad er du ellers optaget af?
Jeg er Ældrerådets repræsentant i Humlehusene, hvor jeg deltager i bruger– 
pårørendemøder.
Jeg er Vestegnens repræsentant i Regionsældrerådet, hvor vi især beskæftiger os med 
den del af sundheden, som Regionen har ansvar for. Det drejer sig om hospitalerne, 
sundhedsaftalen, der skal binde hospitaler og kommuner sammen, praksisplaner for 
praktiserende læger og speciallæger og sammenhæng med mere. Regionen er jo 
ligeledes ansvarlig for den siddende patienttransport og for visse dele af den 
kollektive trafik, hvor vi har været inde omkring ventetider og adgang til 
hospitalerne. Via Regionsældrerådet er jeg udpeget til patientinddragelsesudvalget, 
der jo som navnet siger, har fokus på inddragelse af patienter og pårørende. Udvalget 
skal også afgive høringssvar til sundhedsaftale og praksisplaner. I øvrigt bruges 
udvalget i mange sammenhænge, hvor det er vigtigt, at patienten og de pårørende har 
en stemme.                                                                                       


