Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune
Til:
Dato:

Velfærdsudvalget
31. august 2018

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 4. september 2018:

Bem. til punkt nr. 69

Budgetopfølgning pr. 30. juni
00.30.14-Ø00-38-18

Bem. til punkt nr. 70

Behandling af takster - Budget 2019
00.30.04-Ø00-100-17

Bem. til punkt nr. 71

Ledelsesinformation på Velfærdsudvalgets område
27.00.00-P05-1-18
Ledelsesinformationen viser udviklingen i ældreomsorgen og er et vigtigt
instrument for den politiske prioritering, både for at følge udviklingen i kapaciteten
og ift. at få lagt et realistisk budget.
Figur 4.1 viser, blandt andet, at det nye midlertidige pleje- og omsorgsophold der
blev taget i brug per 1.7.2017 ikke har været benyttet i perioden.
I tilsynsrapporten for Rehabiliteringsafdelingen (punkt 73) fortælles der, at der har
været borgere på ”venteophold”, som må formodes at være det samme som
”Midlertidige pleje- og omsorgsophold”.
Ældrerådet anbefaler at opgørelserne udarbejdes efter samme principper.

Bem. til punkt nr. 72

Samarbejdsaftale mellem Mødestedet Parkvej og
Omsorgscenteret De Tre Ege
27.15.12-P35-1-18
Ældrerådet tager samarbejdsaftalen til efterretning og kvitterer for de flotte
lokaler.

Bem. til punkt nr. 73

Tilsyn på Rehabiliteringsafdelingen
27.12.16-K09-3-18
Ældrerådet undre sig over at, ”Tilsynet er meget tilfredsstillende” på
Rehabiliteringsafdelingen.
Ældrerådet har blandt andet bemærket, at borgerne der generelt er meget
tilfredse med personalet, mener at der er behov for flere ressourcer.
Tre af fire borgere, oplever at der kan være lang ventetid på nødkaldet fx i
forbindelse med toiletbesøg. Det er dog borgernes oplevelse, at medarbejderne
gør alt, hvad de kan, men der er ikke personale nok.

Medarbejderne oplever, at det er en udfordring, at borgerne deler stue.
Borgerne har rigtig mange hjælpemidler, hvorfor pladsen hurtigt bliver trang.
Rammerne er desuden uhensigtsmæssige i forhold til borgere med demens.
Ældrerådet anbefaler at der arbejdes hen imod enestuer og flere
personaleressourcer, så de fysiske rammer bliver optimale og ventetiden på
blandt andet toiletbesøg afkortes.

Bem. til punkt nr. 74

Tilsyn Træningsenheden
27.12.16-K09-3-18
Ældrerådet er tilfredse med at, ”Tilsynet er meget tilfredsstillende” på begge
Træningsenhedens to adresser.
Ældrerådet har dog bemærket, at rengøringen ikke er optimal på træningscentret i
Skibby og forventer at denne bliver optimeret.

Bem. til punkt nr. 75

Status projekt Tværsektoriel Stuegang

Bem. til punkt nr. 76

Meddelelser

29.30.00-P20-1-16

00.01.00-G01-153-17

På Ældrerådets vegne
Lise Lotte Due
Formand

