Til: Velfærdsudvalget
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune den 28. marts 2019
Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 2. april 2019:
Punkt
Bem. til punkt 29

Overskrift og kommentarer
Overførsel 2018 - Velfærdsudvalget
00.30.14-Ø00-9-19
Ældrerådet bakker op om overførelserne af den statslige Værdighedspulje og
satspuljemidlerne til den ”tværsektorielle stuegang” samt fondsmidlerne.
Ældrerådet kan godt være bekymrede over det store (forventede) merforbrug på
serviceudgifterne 2018. Det er særligt bekymrende, idet det foreslås at nedsætte
budgettet for 2019 samtidig med at antallet af ældre stiger.

Bem. til punkt 30.

Regnskab 2018 - Velfærdsudvalget
00.30.14-Ø00-9-19
Ældrerådet tagger regnskabet til efterretning. Vi har dog bemærket at udgifterne
til træning, visiterede ydelser til personlig pleje og praktisk hjælp, visiteret
sygepleje ligger en del over budgetterede.

Bem. til punkt 31.

Budgetproces 2020-2023 i fagudvalg
00.30.04-Ø00-121-18
Ældrerådet afventer rapporten der kommer efter budgetseminaret i juni måned.
Rådet vil på den baggrund afvente budgetudmeldingerne til udvalgene.
Ældrerådet gør fortsat opmærksom på at, vi er imod den indlagte besparelse på
15 mio. kr. over de næste tre år.

Bem. til punkt 32

Demografiberegninger - Budget 2020
00.30.00-Ø00-1-19
Ældrerådet er uforstående over, at man vælger at foreslå en nedjustering af
budgettet på ældreområdet med ca. 1.7 mio.kr i 2020 og godt 1. mio. kr. i 2021
og knap 0.6 mio. kr. i 2022.
Opgørelserne til regnskabet for 2018 viser, at budgettet ikke holdt på visiterede
ydelser til personlig og praktisk hjælp og til visiteret sygepleje.
Det er gruppen af 80 til 89 årige der stiger mest, og det er også denne gruppe der
har det største behov for hjælp. Der er i løbet af 2018 kommet flere 65-79 årige
end skønnet i prognosen fra primo 2018. I prognosen fra 2019 forventes antallet
af +80 årige at stige fra 2.162 pr. 1. januar 2019 til 2.894 pr. 1. januar 2023. Det
kan undre, at man nedjusterer budgettet på ældreområdet, når prognosen siger
der kommer flere ældre i årene fremover.
Ældrerådet opfordre Byrådet til, at afsætte midler til at bevare og udbygge
mulighederne for aktiviteter og socialt samvær for seniorerne, så både den
mentale og helbredsmæssige sundhedstilstand bevares længst muligt. Ellers
holder budgettet da slet ikke.

Bem. til punkt 33

Revision af kvalitetsstandarder for akutophold og sygepleje
27.00.00-A00-41-18
Administrationen foreslår at kvalitetsstandard for Akutophold udgår og foreslår
præciseringer i Kvalitetsstandarden for sygepleje og akutsygepleje samt
Korttidsophold.
Ældrerådet er generelt ikke tilhænger af flest mulige kvalitetsstandarder, men
mener det er problematisk, at man lader kvalitetsstandarden for akutophold udgå.
Forslaget til kvalitetsstandard for korttidsophold er rodet- og uforståelig, da den
uden held forsøger at oplyse om både ophold efter serviceloven- hvor der kan
opkræves brugerbetaling, - og ophold efter sundhedsloven, hvor opholdet er
vederlagsfrit.

Borgerne skal jo oplyses om, hvilken lov de får tilbuddet efter.
Derfor foreslår Ældrerådet, at kvalitetsstandarderne for Akutophold og
korttidsophold beskrives i hver sin standard.
Ældrerådet er ikke enig i, at der ikke sker ophold i Frederikssund kommune efter
sundhedsloven(akutophold).
Ældrerådet er blevet oplyst om, at de fleste af de borgere, der er indlagt på
rehabiliteringsafdelingen kommer direkte fra Sygehus, efter de har været indlagt
til hofteoperation eller til behandling efter en blodprop – og stadig har brug for
sygepleje og genoptræning, inden de er klar til at komme hjem. Det er klart efter
Sundhedsstyrelsens Vejledning om formålet med et akutophold.
Ældrerådet vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at der i ”Vejledningen for
vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner” er præciseret
under punkt 1: På den baggrund er regelgrundlaget for den kommunale
hjemmesygepleje præciseret, så det fremgår, at kost, linned, tøjvask o.lign.
indgår i det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje, når tilbuddet gives ved en
kommunal akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads.
Punkt 3: Formålet med indsatsen i en kommunal akutfunktion kan dels være at
forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig indsats,
proaktiv indsats, del af følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis
patienten efter udskrivelsen fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov.
Punkt 3.1, afsnit 3: En kommunal akutplads i regi af hjemmesygeplejen vil ofte
være en plads på fx et rehabilitetscenter. et plejecenter mv.
3.2, afsnit 2. Betegnelsen "kommunal Akutfunktion" anvendes om tilbud i den
kommunale hjemmesygepleje, der lever op til Sundhedsstyrelsen
Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det
gælder uanset, om den kommunale akutfunktion er organiseret som udkørende
teams eller som kommunale akutpladser. Og uanset, hvad kommunen har
valgt at kalde tilbuddet.
Ældrerådet skal venligst anmode om, at få en redegørelse for hvor mange borgere
der blev overført direkte fra hospitalet til ophold på akutfunktion i 2017 og 2018.
Bem. til punkt 34

Handleplan for værdighedspolitikken
27.00.00-A00-16-18
Kommunen har afholdt Cafèmøde om værdighedspolitik.
Alle de emner der kom frem var yderst relevante, men de 4 punkter de fleste af
deltagerne var enige i, bør tages meget alvorligt.
1. Alle borgere skal have en fast kontaktperson
2. Hvordan samler man de personer op, der kommer ud i en livskrise?
3. Gratis transport til træning. Generelt bedre mulighed for transport til
behandling.
4. Kommunen må ikke slippe borgeren før han/hun kan klare sig selv i
boligen efter ophold på rehabilitetsafdelingen eller sygehus. Man må ikke
komme hjem til tomt køleskab eller muggen mad.
Ældrerådet bakker op om disse temaer. Rådet synes det er en god ide med disse
cafémøder, hvor borgerne kan komme med deres synspunkter, inden udvalget
skal træffe en beslutning.

Bem. til punkt 35

Informationsmøder for kommunens seniorer
27.00.00-A00-73-17
Indlæggene på møderne var gode, men tidspunktet forkert og målgruppen var for
”smal”.

Bem. til punkt 36

Forbrug af værdighedspulje og vurdering af effekt af indsatser
27.00.00-Ø34-7-17
Ældrerådet vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi ikke støttede at
halvdelen af værdighedsmidlerne i de kommende år går i ”Kassen” til andre
formål.
Ældrerådet synes, at pengene har været brugt ganske fornuftigt til projekter, som
mange har haft gavn og glæde af. Det er ærgerligt at, en del deltagere, som er
visiteret til forebyggende aktiviteter blev væk, når vejret var dårligt.
Ældrerådet tager orienteringen om brugen og vurdering af effekterne af
velfærdsmidlerne til efterretning.

Bem. til punkt 37

Driftsorienteret tilsyn i kommunens omsorgscentre 2018
27.42.00-K09-1-19
Ældrerådet tager tilsynsorienteringen til efterretning.
Der er stadig temaer at arbejde videre med, men Ældrerådet har bemærket at
beboerne generelt er meget tilfredse med personalet og der er en hyggelig
stemning omkring måltiderne.

Bem. til punkt 38

Status for Cura Care - nyt omsorgssystem
Ældrerådet finder det bekymrende med de mange fejl og mangler der er/har
været med systemet, samtidig med at de 5 mio. kr. i besparelser systemet skulle
give fra 2017 og frem til 2020. Det giver et yderligere pres på medarbejderne, når
nu systemet ikke virker efter hensigten, men blot giver daglige frustrationer.

Bem. til punkt 39

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed 2018
29.09.20-K00-1-19
Ældrerådet tager tilsynet for patientsikkerhed, for så vidt angår Plejehjemmene
Pedershave og Nordhøj samt rehabiliteringsafdelingen, til efterretning.
Døgnplejen behandles under et andet dagsordenspunkt.

Bem. til punkt 40

Orientering om tilsyn i Døgnplejen
29.09.20-K00-2-19
Ældrerådet vil gerne udtrykke tilfredshed med at der bliver udført ”skærpet tilsyn
og herunder med arbejdsgange” indenfor området.
Ældrerådet forventer Døgnplejen følger op på Styrelsen for Patientsikkerhed
påbud om, - at sikre forsvarlig medicinhåndtering, - at sikre tilstrækkelig
journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder at sikre
implementering af instruks for journalføring.

Bem. til punkt 41

Forsøgsordning om styrket frit valg inden for rehabilitering på
ældreområdet
27.00.00-P20-1-19
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
Rådet finder forsøget interessant og ser frem til at blive delagtiggjort i
evalueringen ved forsøgets afslutning.

Bem. til punkt 42

Meddelelser
00.01.00-G01-123-18

På Ældrerådets vegne
Lise Lotte Due
formand

