
Til: Social og Sundhedsudvalget
Høringssvar fra Ældrerådet i Fr. sund Kommune, den 

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen den 7. oktober 20192019:

Punkt Bemærkninger
93. Tilbud til 
borgere med 
osteoporose 
29.09.08-A00-1-19

Oplægget lægger op til et større samarbejde mellem de 
forskellige grene af behandlere til gavn for patienten. Det 
har været afprøvet på nogle af vores store hospitaler i 
landet, og det har været et fint resultat, der er kommet ud af 
det. Især samarbejde mellem ortopædisk og geriatrisk 
afdelinger, men også andre samarbejds partnere der er 
involveret i denne sygdom. Der har man haft gode resultater 
med både at opspore sygdommen inden den optræder, men 
også efter den er indtruffet. Man kalder det samarbejde 
ortogeriatrisk. 
På baggrund af sundhedsstyrelsen arbejde ser 
sundhedsstyrelsen en bred vifte af indsatsområder, blandt 
andet:

 Forebyggelse og rehabilitering
 Rettidig opsporing og diagnostik
 Medicinsk og kirurgisk behandling
 Tværsektoriel sammenhæng

Ældrerådet kan helt gå ind for dette samarbejde og håber 
det får en stor udbredning

94. Forslag til 
ændring af 
høringspraksis i 
Ældrerådet og 
Handicaprådet 
00.22.04-A26-1-19

Et flertal på 5 af 9 af Ældrerådsmedlemmer er imod ændring 
af proceduren for høring i Ældrerådet.

95. Høring: 
Drøftelse af udkast 
til fælles kommunal 
strategi for unges 
sundhed 
29.09.04-A21-2-19

Ældrerådet har ingen bemærkninger til dette punkt

96. Forlængelse af 
Frederikssund 
kommunes kontrakt 
med Novavi om 
alkohol- og 
stofbehandling 

Da der blandt brugerne synes at være en udbredt tilfredshed 
med Novavis arbejde, anbefaler Ældrerådet at kontrakten 
med Novavi forlænges som foreslået.
Ældrerådet finder tillige, at ”oplæg om ældre og alkohol” for 
døgnplejens frontpersonale er en meget god ide, idet vi har 
bemærket, at en ikke ringe del af brugerne af Novavis tilbud 
i Frederikssund kommune er + 60 år.



Punkt Bemærkninger

29.24.04-A00-2-19

97. Forslag om 
udfasning af 
Bofællesskabet 
Nordmandshusene 
27.00.00-A00-60-19

Ældrerådet har ingen kommentarer, men henviser til vores 
sidste svar, hvor vi opfordre til tæt kontakt med beboere og 
Handicaprådet

98. Udkast til 
handleplan for 
hjemløshed og 
beskæftigelse 
27.00.00-A00-62-19

Der er i dag stor landspolitisk fokus på at gøre en indsats 
mod hjemløshed.
Forslag til målgruppen for den kommende handleplan er 
dels borgere, som enten oplever hjemløshed eller er i risiko 
for at blive hjemløse, og dels borgere som grundet fysiske 
og/eller psykiske udfordringer har svært ved at tilknytte sig 
enten det ordinære arbejdsmarked eller beskyttet 
beskæftigelse.
Indsatsområder:

1.Forebyggelse af hjemløshed gennem et styrket 
samarbejde mellem kommunen og boligselskaberne 

2.Støtte udsatte, hjemløse borgere til at bevare kontakt til 
kommunen, uddannelse og/eller arbejdspladsen 

3.Afklaring af borgere med social og psykiske udfordringer 
i forhold til beskæftigelsesmuligheder 

4.Beskæftigelsestilbud til borgere med fysiske 
udfordringer og/eller kognitive udfordringer 

5.Frivillighed 
Ældrerådet bakker op om den foreslåede indsats, men 
mener at indsatsen bør følges løbende for at sikre, at der 
virkelig kommer kontakt til de hjemløse - og dermed har en 
reel mulighed for at gøre en indsats.

99. Første 
behandling af 
kvalitetsstandarder 
for 2020 
27.00.00-A00-120-18

Ældrerådet vil indsende høringssvar i høringsperioden 
mellem den 8 oktober og 31 oktober.

På Ældrerådets vegne

Lise Lotte Due
formand


