
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune

Til: Social od Sundhedsudvalget

Dato: 30. november 2018

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 3. december 2018:

Punkt Overskrift og kommentar

Bem. til punkt nr. 106 Principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder for det 
specialiserede voksenområde 2019 
00.01.00-A00-68-17
Ældrerådet tager kvalitetsstandarderne for det specialiserede område til 
efterretning.

Bem. til punkt nr. 107 Drøftelse af udkast til handicap- og psykiatripolitik 
27.00.00-G01-4-17
Ældrerådet ser frem til resultatet af den kommende høring.
 

Bem. til punkt nr. 108

 

Etablering af Rådgivningshuset 
27.03.00-A00-1-18
Ældrerådet tager etableringen af Rådgivningshuset i 2019 til efterretning.
Men man skal være opmærksom på i Serviceloven, at man afskærer borgerens 
mulighed for, at anke en afgørelse til anden administrativ myndighed efter § 82 a, b 
og d.
Det skal ligeledes bemærkes at, i loven står der at en hjælp efter § 82 b kan ydes i 
op til 6 måneder.
Ældrerådet støtter etableringen af Rådgivningshuset, men gør opmærksom på, at 
det ikke må bevirke en unødig fastholdelse af den enkelte borger i eget hjem, 
fremfor behovet af andet egnet bo tilbud.

Bem. til punkt nr.109

 
Forekomsten af klamydia blandt unge i Frederikssund Kommune 
29.00.00-G01-39-18
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Bem. til punkt nr. 110

 
Opfølgning på utilsigtet hændelse 
29.09.15-A26-19-18
Ældrerådet tager undersøgelsens konklusion til efterretning, og bifalder den 
stedfundne kortlægning af arbejdsgange, medicinopbevaring og pro-aktive 
risikovurdering på kommunens øvrige institutioner med tilsvarende risici.
Ældrerådet ønsker at blive delagtiggjort i den status, der er planlagt foretaget efter 
1 år.

Bem. til punkt nr. 111

 
Sundhedsuge 2020 - høringssvar 
29.00.00-P20-3-18
Ældrerådet tager sagen til efterretning.



Bem. til punkt nr. 112

 
Opfølgning på velfærdsteknologitur den 26. november 2018 
27.00.00-A00-95-18
Ældrerådet takker for invitationen til at deltage i turen.
Velfærdsteknologituren var en lærerig oplevelse, vi så mange spændende 
hjælpemidler og der var gode indslag fra plejecentrene og administrationen.
Turen forløb på alle måder ovenud godt, det gælder både arrangementsmæssigt og 
indholdsmæssigt.
Vi mødte alle steder nogle meget engagerede medarbejdere, der havde forberedt 
sig grundigt på vores besøg. Dette gav os mulighed for, at få indsigt i det utal af 
nye samt allerede afprøvede hjælpemidler, der findes og kan højne velfærden for 
vores ramte medborgere og samtidig lette medarbejdernes arbejdsmiljø.
Vi hørte om de mange fald der sker i borgerens eget hjem og vi undrer os over, at 
der ikke blev talt om at forebygge de mange fald.
Desværre er erhvervelsen af hovedparten af hjælpemidlerne forbundet 
med relativt store udgifter. 
Vores opfordring til udvalgets medlemmer er imidlertid at tænke langsigtet, idet 
investeringer nu på sigt vil forrente sig. 
Vi ser gerne at der udarbejdes en oversigt over forrentningstider for de enkelte 
hjælpemidler.
Det er Ældrerådets indtryk, at den menneskelige dimension ikke forringes med 
indførelse af den megen ny teknologi, da døgnplejen fortsat vil komme på besøg.

Bem. til punkt nr. 113

 
Godkendelse af samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i 
Hillerød 
27.00.00-P27-1-15
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Bem. til punkt nr. 114

 
Status på botilbud med en ikke lovlig juridisk konstruktion 
27.57.00-A00-1-18
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bem. til punkt nr. 115

 
Status på budgetaftale 2019-2022 
00.30.04-Ø00-100-17
Ældrerådet tager budgetaftalen til efterretning.

Bem. til punkt nr.116 Meddelelser 
00.01.00-G01-151-17

På Ældrerådets vegne

Lise Lotte Due
formand


