
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune

Til: Velfærdsudvalget
Dato: 28. september 2018

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 2. oktober 2018:

Bem. til punkt nr. 79 Kvalitetsstandarder 2019 
27.00.00-A00-41-18
Ældrerådet har kommentarer til følgende ændringer i 
kvalitetsstandarderne.
Generelle bemærkninger. Ældrerådet anbefaler, at det altid oplyses, hvilke love 
og paragrafer de enkelte ydelser gives efter.

Ældrerådets kommentarer til: ”Rehabilitering- fastholdelse og udvikling 
af færdigheder og ressourcer”.
Det står i servicelovens § 83a, at der skal laves aftale med den enkelte borger. 
Ældrerådet er enige i, at der skal være et godt samarbejde med de pårørende, 
men loven siger klart, at det er helt op til den enkelte borger om de ønsker 
indblanding fra de pårørende. 
Ældrerådet foreslår, at det gøres klart i kvalitetsstandarden, at pårørende kun 
inddrages i det omfang borgeren selv ønsker dette. 
Det må også gøres klart, at Kommunen ikke kan afvise at yde personlig hjælp, 
alene fordi en borger ikke deltager i et rehabiliteringsforløb.

Bem. til punkt nr. 80 Værdighedspolitik 2018 - 2021 
27.00.00-A00-16-18
Genfremsendt:
 Det er et lovkrav, at kommunernes værdighedspolitikker skal indeholde seks 
temaer, som er: 
 Livskvalitet 
 Selvbestemmelse 
 Kvalitet, tværfaglighed og 
 Sammenhæng 
 Mad og ernæring 
 En værdig død 
 Pårørende 

Det udsendte forslag til Værdighedspolitikken består af fire fokusområder, som 
Frederikssund Kommune vil arbejde med og prioritere de kommende år. 
Fokusområderne er: 
1. Den rigtige indsats på det rette tidspunkt 
2. Støtte til fortsat at kunne mest muligt selv 
3. Ejerskab over eget liv 
4. Opsporing og brobygning 

For hvert fokusområde er opstillet tre målsætninger. 
Ældrerådet har lidt svært at genfinde de seks lovbestemte tema i det udsendte 
forslag. Vi kan finde noget om ”Mad og Ernæring” og ”En værdig død”. De 
andre lovbestemte temaer kan man finde rundt om i teksten. Endvidere mener 
Ældrerådet, at det er et meget ”tyndt” indhold der er i Værdighedspolitikken. 

Ældrerådet ser frem til at modtage handleplanerne i første halvår 2019.



Bem. til punkt nr. 81 Værdighedspuljen - ansøgning 2019 
27.00.00-Ø34-5-18
 
Ældrerådet bakker op om ansøgningen til Værdighedspuljen og de foreslåede 
initiativer.

Bem. til punkt nr. 82 Revision af Tilsynspolitik for tilbud efter § 83 
27.00.00-A00-83-18 
Ældrerådets kommentarer til ændret tilsyn for frit valg ydelser inden for 
personlig pleje og praktisk hjælp.
Forslaget er blandt andet kun at afholde aftalte tilsyn. Ældrerådet synes ikke det 
er en god ide, at forvaltningen afholder møder med de private aktører og drøfter 
indsatsen uden at politikerne mindst får et referat fra møderne. Der kan gå meget 
lang tid inden der kan træffes politiske beslutninger om ændringer, når politikerne 
kun får en årlig rapport. 
Ældrerådet anbefaler, at der stadig gennemføres uanmeldte tilsyn og at 
politikerne løbende orienteres om indsatsen.

Bem. til punkt nr. 83 Status på rekruttering af SOSU-elever 
54.00.00-G01-1-18 
Ældrerådet anbefaler at ansættelse af SSU og SSA elever foregår efter 
kvalifikationer og ikke alder/økonomi

Bem. til punkt nr. 84 Introduktion til MAD til hver DAG 
00.17.20-A30-1-15 
Ældrerådet tager Introduktion til Mad hver Dag til efterretning. 
Fem af Ældrerådets medlemmer deltog i Mad til hver Dags åbent hus. Maden var 
god, men der bør arbejdes på at gøre indpakningen mere appetitvenlig. Vi 
foreslog en medarbejder, at der blev påtrykt en let læselig, og appetitvenlig etiket 
på indpakningen som angiver, hvor stor en del af det daglige indtag af vitaminer, 
mineraler mv. der er dækket af det enkelte måltid. Man kan så undlade den 
uforståelige etiket der benyttes pt. Medarbejderen syntes, det var en god ide, vi 
ser gerne at forslaget nyder fremme hos ledelsen.
Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes videre med både oplysninger på-  og 
indpakning af maden.
Det fremgår ikke, hvor mange har deltaget i brugertilfredshedsundersøgelsen. 
Flere af Ældrerådets medlemmer er bekendt med, at der er borgere der er 
utilfredse med maden, når den har stået i køleskabet i flere dage. Når den sidst på 
ugen varmes op, er det ikke mange retter der nyder fremme ved opvarmningen. 
Ældrerådet anbefaler at der arbejdes med at kunne levere maden med mindre 
intervaller end en uge.

Bem. til punkt nr. 85 Orientering om status på Det Gode Måltid 
27.42.00-P20-1-18 
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
Ældrerådet er dog noget forundret over at, hvis en borger ønsker at spise sammen 
med sine gæster skal maden bestilles flere uger før. Det må kunne arrangeres så 
gæstemad kan bestilles fra dag til dag, det er jo kun et spørgsmål om logistik.

Bem. til punkt nr. 86 Status for Cura Care - nyt omsorgssystem 
85.11.00-P20-8-18
Ældrerådet beklager meget, at det går ud over servicen for borgerne at der 
indføres et nyt IT- system.



Bem. til punkt nr. 87 Tværsektorielt sundhedshus - orientering om ny fælles 
styregruppe 
29.30.00-A00-1-16
Ældrerådet vil godt anbefale at der arbejdes hen imod et gratis Akutsystem. 
I dag er sygehusvæsenet gratis og det er brugerbetaling af bagdøren, hvis der i 
fremtiden skal betales for ophold fordi opgaven flyttes fra det regionale til det 
kommunale system.
Hvis det bliver brugerbetalt, vil mange ikke have råd til at modtage den hjælp de 
har behov for og vil fravælge hjælpen. Det vil så blive en ekstraudgift for 
kommunen.

Bem. til punkt nr. 88 Mødekalender for 2019 
00.01.00-A00-63-18

Bem. til punkt nr. 89 Meddelelser 
00.01.00-G01-153-17

På Ældrerådets vegne

Lise Lotte Due 
Formand


