
Til: Social og Sundhedsudvalget
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den 31. 
oktober 2019.

Ældrerådet har følgende kommentarer til SSU dagsordenen til mødet d.:4. november 2019

Punkt Bemærkninger
104. Handleplan 
2020: Plan for 
botilbudsområdet
27.00.00-A00-61-19

Ældrerådet er trygge ved at Handicaprådet og- bruger-
/pårørenderåd er involveret i udarbejdelse af handleplanen.

105. Høring af 
fagudvalg om forslag 
til ny 
Integrationsstrategi 
15.40.00-P22-1-19

Ældrerådet har tidligere givet høringssvar til 
Integrationsstrategien. Ældrerådet er tilfredse med forslaget 
til Integrationsstrategi, der nu indeholde den nye strammere 
lovgivning samtidig med at den er medmenneskelig. 
Ældrerådet kan anbefale forslaget til Interationspolitik.

106. Budgetopfølgning 
pr. 30. september 
2019 - Social- og 
Sundhedsudvalget
00.30.14-Ø00-25-19

Budgetopfølgningen af 30 september viser et yderligere 
merforbrug på 0.1 mio. kr. der skal finansieres ved en 
tillægsbevilling. 
Ældrerådet anbefaler dette og forventer at merforbruget er 
indregnet i det nye budget, så man ikke starter året med et 
underskud.

107. Projekt Børneliv i 
Sund Balance
00.01.00-A00-60-19

Ikke til Ældrerådets høring

Ingen kommentarer, ligger udenfor Ældrerådets 
kompetenceområde

108. Forbud mod brug 
af åben ild på 
Frederikssund 
Kommunes 
omsorgscentre og 
sociale tilbud
27.00.00-A00-67-19

Ældrerådet finder det fornuftigt at forbyde brug af åben ild 
på kommunens omsorgscentre og sociale tilbud. 
Det er meget vigtigt, at beboerne og deres pårørende 
forstår, hvilken skade brug af åben ild i eget hjem kan 
forvolde – ikke bare for dem selv, men også for 
omgivelserne - især i den tid, vi går i møde med julelys og 
juledekorationer.
De elektriske alternativer til stearinlys er efterhånden så 
naturtro, at de med fordel kan benyttes som ufarlige 
alternativer. 
Vi skønner, at rygning i eget hjem er det farligste og 
desværre også vanskeligste problem at få løst. Vi er dog 
sikre på, at personalet gør alt hvad de kan for at minimere 



Punkt Bemærkninger
risikoen for brand ved rygning.
Ældrerådet anbefaler forslaget.

109. Brandsikkerhed i 
handicapvenlige 
boliger og sociale 
botilbud
27.00.00-A00-76-19

Redegørelsen er saglig og virker meget gennemarbejdet. 
Tages til efterretning.

110. 
Bosætningsstrategi - 
forberedelse til 
Midtvejskonferencen
01.00.00-G01-3-19

Ikke til Ældrerådets høring

111. Praksis for arbejde 
med Ankestyrelsens 
afgørelser
27.69.52-A26-1-19

SSU har tidligere fået fremlagt “Danmarkskortet”, som viser 
omgjorte klagesager i Ankestyrelsen inden for Servicelovens 
område. SSU har efterfølgende ønsket en orientering om 
administrationens læring af Ankestyrelsens afgørelser
Det fremgår af “ Danmarkskortet”, at omgørelsesprocenten 
for alle landets kommuner er 36 pct. på socialområdet og 32 
pct. på voksenhandicapområdet.
Frederikssund kommune ligger på niveau med 
landsgennemsnittet. 
Tidligere socialminister Mai Mercado udtalte i forbindelse 
med offentliggørelse af “Danmarkskortet”, at der burde 
kunne være tillid til at kommunerne træffer rigtige 
afgørelser, og den tillid lider et knæk, når en så stor andel af 
klagesagerne bliver omgjort.
Ældreområdet tager sagen til efterretning, men kan dog 
være bekymret for, at arbejdsbyrden er for stor for de 
sagsbehandlere, som skal træffe afgørelserne. Et stort 
arbejdspres vil automatisk udløse flere fejl.

112. Status på 
akutfunktionen i 
Frederikssund 
Kommune
29.24.00-A00-1-19

I bilagsnotatet, Akutfunktionen Frederikssund Kommune, 
står der at ”Formålet med akutfunktionen er at forebygge 
uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser samt at 
hjemtage borgere fra hospital til færdigbehandling i eget 
hjem”. 
Hvad med resten af formålet?

Kommunerne kan selv beslutte, hvordan man organiserer 
akutindsatsen, men man kan ikke lade være med at udføre 
den. Betegnelsen ”kommunal akutfunktion” anvendes om 
tilbud i den kommunale hjemmesygepleje, der lever op til 
Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale 
akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det gælder uanset, om 



Punkt Bemærkninger
den kommunale akutfunktion er organiseret som udkørende 
teams eller som kommunale akutpladser. Og uanset, hvad 
kommunen har valgt at kalde tilbuddet.

I Sundhedsloven er formålet med akutfunktioner dels at 
forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom 
gennem en tidlig, proaktiv indsats og dermed forebygge 
indlæggelser, dels at følge op på sygehusets pleje- og 
behandlingsindsats, hvis patienten efter udskrivelsen fortsat 
har komplekse pleje- og behandlingsbehov.

Da de fleste af de borgere der indlægges på 
Rehabilitetsafdelingen kommer fra sygehusene, er det ikke 
troværdigt, at der ikke skulle være borgere der er indlagt 
efter Sundhedsloven. 

Det lyder som om, at borgerne visiteres efter serviceloven 
selvom de faktisk lever op til formålet i Sundhedsloven. 
Forskellen er jo brugerbetaling på Linned, tøjvask, mad osv., 
hvilket er en helt urimelig økonomisk byrde især for 
pensionister, der kun har deres folkepension. 

I Frederikssund koster 1 måneds akutophold godt 4.700 kr. 
Når man hjemtager borgere fra sygehusene, der stadig har 
behov for sygepleje og ikke kan klare sig selv,-  visiterer dem 
efter serviceloven virker det grotesk at Kommunen sparer 
betalingen til sygehusene på kr. 176.000 pr måned.
Det har aldrig været meningen, at borgerne skulle betale for 
sundhedsydelser!

Ældrerådet anbefaler, at politikerne sørger for at 
akutindsatsen bringes i tråd med lovgivningen og samtidig 
sikrer at de ældre borgere i fremtiden ikke bliver opkrævet 
brugerbetaling for sundhedsydelser, når de overføres fra 
sygehus til Rehabilitetsafdelingen pga. behov for komplekse 
pleje- og /eller behandlingsbehov.

113. Borgernes 
tilfredshed med 
overgange på 
sundhedsområdet
27.00.00-A00-79-19

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har 
foretaget en analyse af tilfredsheden blandt 23.000 ældre 
patienter i forhold til deres udskrivelse fra sygehuset og den 
efterfølgende kontakt til kommunen og den praktiserende 
læge. 
Kun ca. 57 pct. har svaret på det udsendte spørgeskema.

Den gennemsnitlige tilfredshed med kontakten til 
Frederikssund Kommune efter indlæggelse 3,9 på en skala 
fra 1-5, hvilket fremgår af rapportens bilag 2. 
Resultatmæssigt placerer dette Frederikssund Kommune i 
den øverste tredjedel sammenlignet med de øvrige 
kommuner.



Punkt Bemærkninger
Umiddelbart lyder det meget tilfredsstillende, men går man 
dybere ned i tallene viser det sig, at flere af spørgsmålene 
har en andel på mellem 50 og 60 der er tilfredse. Det 
betyder jo samtidig at der er et stor udviklingspotentiale, 
med at få de mellem 40 og 50 andele til at være lige så 
tilfredse.

Ældrerådet tager analyse til efterretning og hører meget 
gerne om en eventuel indsats for at forbedre tilfredsheden 
med kontakten når man udskrives fra hospital til 
kommunen.

På Ældrerådets vegne

Lise Lotte Due
formand


