
Værdig ældrepleje  
med respekt for den enkelte

Gladsaxe skal også være en god 
kommune at blive gammel i. 
Ældreplejen skal baseres på respekt 
i samarbejde med den enkelte ældre 
borger og dennes pårørende.
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Elementer i den 
konservative ældrepolitik 
i Gladsaxe

 9 Ældreplejen skal altid tage 
udgangpunkt i den enkeltes 
behov

 9 Stærkt fokus på 
kvalitetsstandarderne

 9 Fokus på faste 
plejehjemslæger

 9 Moderne og tidssvarende 
boliger i omsorgscentrene

Konservative ønsker et målrettet 
fokus på og løbende evaluering af 
kommunens kvalitetsstandarder 
på ældreområdet.

Som Konservative står vi for en 
ældrepolitik, hvor de ældre skal 
kunne stole på, at de får den 
tryghed, omsorg og pleje, de har 
behov for, samtidig med at de 
har mulighed for at vælge mellem 
fleksible kvalitetstilbud, som passer 
til den enkeltes ønsker og behov. 
Vi ønsker at basere ældreplejen 
på respekt, samarbejde og dialog 
med den enkelte ældre borger og 
dennes pårørende med fokus på 
bl.a. livskvalitet, selvbestemmelse og 
tryghed. Gennem bl.a. træning, pleje 
og omsorg ønsker vi at understøtte 
den enkelte ældre i at kunne bevare 
et så aktivt og selvstændigt liv så 
længe som muligt. 

God mad skærper appetitten

Vi ønsker også at kvaliteten af 
maden på plejecentrene og i 
hjemmet er høj. Måltidet er vigtigt, 
ernæringsmæssigt, men så afgjort 
også socialt og oplevelsesmæssigt. 
Vi har brug for, at maden skal være 

lavet af gode råvarer og indeholde 
den ernæring, vi har brug for. Det 
er også vigtigt, at maden smager 
godt og ser indbydende ud. Det 
er vigtigt, at vi er med til at skærpe 
appetitten og lysten og glæden ved 
at spise – noget, som mange ældre 
kan have det svært med. Vi arbejder 
for at sikre mere valgfrihed for 
ældre, når det gælder madservice. 
Plejepersonalet på vore plejecentre 
skal kompetenceudvikles, så de kan 
understøtte beboerne ernæring. 

Let adgang til sundhed og 
forebyggelse

Konservative ønsker, at Gladsaxe 
skal være på forkant med 
sundhedsudviklingen blandt 
kommunens borgere, således 
at vi med rettidig omhu kan 
indrette og tilpasse vores nære 
sundhedsindsats. Konservative 
var igangsætter af planerne 
for etablering af Gladsaxes nye 
sundhedshus. Sundhedshuset er 
tæt på borgerne og sikrer samtidig, 
at der er sammenhæng og faglig 
tyngde i behandlingen af borgerne – 
også i deres nære miljø.

Støtte til demente – også de 
pårørende

Det er vigtigt hele tiden at udvikle 
kommunens indsats i forhold til 
demente og deres pårørende. De er 
i en meget udsat situation, hvor det 
naturligvis er kommunens opgave at 
hjælpe i størst muligt omfang.

Venlig hilsen
Lars Abel, viceborgmester



Læs mere på GladsaxeKonservative.dk

Hold fingrene  
fra de  

velfungerende 
boligkvarterer

Borgerlig garant 
for en værdig 

ældrepleje  
i Gladsaxe

Borgerlig  
garant for  

erhvervsvenlig 
politik  

i Gladsaxe

Der må ikke 
være ventetid på 
genoptræning i 

Gladsaxe

Plads til både 
individuel og 

kollektiv trafik i 
Gladsaxe

Borgerlig garant 
for social  
velfærd i  
Gladsaxe

Lægehuse skal 
forbedre læge-

betjeningen  
i Gladsaxe

Større forældre-
inddragelse i 

fremtidens skole 
i Gladsaxe

Kulturlivet i  
Gladsaxe skal 
være levende, 

aktivt og  
involverende

Borgerlig garant 
for lavere skat i 

Gladsaxe

Lokal tryghed, 
lov og orden - 
bevar politiet i 

Gladsaxe

Levende bydele 
og attraktive 

boliger overalt i 
Gladsaxe

Lokalpolitik betyder 
meget for dig og din 
families hverdag i  
Gladsaxe...

Lars Abel   

Mennesker 
i centrum i 
Gladsaxe


