
 

Til: Social- og Sundhedsudvalget 
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den 3. 
september 2020  
Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d.7. september 2020 

Punkt Bemærkninger 

88. Revision af 
kvalitetsstandarder 
for 2021 

27.00.00-G01-11-20 

 

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til processen for 

revision af kvalitetsstandarderne.  

Med baggrund i drøftelserne i Social- og Sundhedsudvalget, (SSU) 
foreslår administrationen at der gennemføres en proces med henblik 

på at gøre kvalitetsstandarderne mere fleksible og med mere 
overordnede beskrivelser. 

Drøftelserne i SSU gik på at gøre livet lettere for de pårørende 
bedre, blandt andet ift. aflastning og hjælpemidler.  

Det er Ældrerådets opfattelse, at mange pårørende yder en 
betydelig omsorgsindsats i det daglige, der er fysisk og psykisk 

belastende. Denne store omsorgsindsats kan være meget afgørende 
for hvornår den ”syge” borger får behov for en mere omfattende 

kommunal pasning og pleje udenfor eget hjem. 

Vi skal sikre pårørende flere relevante og fleksible muligheder/timer 
for afløsning og aflastning, hvilket er vigtigt for at sikre livskvaliteten 

for begge parter, og sikkert også er en god løsning for kommunen i 
den sidste ende. Det betyder ikke, at serviceniveauet for den 

enkelte borger skal overlades til visitationen. 

Ældrerådet mener, at kvalitetsstandarderne skal indeholde en 
præcis beskrivelse af kommunens serviceniveau der er fastlagt af 

kommunalbestyrelsen, de afsatte ressourcer, afgørelser samt 
levering af hjælpen. Og det skal præciseres at alle afgørelser er 

individuelle. 

 

89. Flytning af 
Sundhedsplejen til 
Frederikssund 
Hospital 

29.12.00-G01-3-20 

 

Ældrerådet tiltræder oplægget til en flytning af Sundhedsplejen til 

Frederikssund Hospital. Det er nærliggende, at bruge de gode 

forhold der er der i form af gode parkeringsforhold og pladsforhold 

på Hospitalet der måske kan give mulighed et højere kvalitets- og 

serviceniveau. Det giver også en god mulighed for opbygningen af 

et sundhedshus for Frederikssund kommune. Det forekommer at 

være en lille huslejeudgift i forhold til de gode udviklingsmuligheder 

der medfølger. 

90. Det gode 
samarbejde med 
pårørende 

27.00.00-P22-2-19 

 

Ældrerådet hilser initiativet fra Social- og Sundhedsudvalget og 

Velfærdsudvalget velkommen og ser frem til at deltage i 

udarbejdelsen af det endelige forslag til retningslinjer. 

På baggrund af et smalt fokusgruppeinterview, input fra andre 
kommuners pårørendepolitikker samt fem principper for bedre vilkår 

for pårørende, som er udarbejdet af 30 patient- og 

brugerorganisationer, har administrationen indkredset fire centrale 
principper, som danner udgangspunkt for indholdet af 
retningslinjerne, der i øjeblikket foreligger som udkast. 

• Tillid  

• Respekt  



Punkt Bemærkninger 
• Kommunikation  

• Samarbejde 

 
Ældrerådet anser udkastet for et godt grundlag for de endelige 

retningslinjer. 
 

De tidligere nævnte fem principper er følgende: 

1. Pårørendes retsstilling skal styrkes 

2. Pårørende skal anerkendes, inddrages og informeres 
3. Viden om pårørendes vilkår og relevante støtteindsatser 

skal styrkes 

4. Helbredsproblemer og social isolation hos pårørende skal 
forebygges 

5. Pårørende skal sikres passende balance mellem 
plejeopgaver og arbejdslivet 

Ældrerådet vil påpege, at forslaget i sin nuværende form ikke 
indeholder nogen redegørelser for punkt 1 og 5, hvilket vi anbefaler 
bliver tilføjet. 

Vi noterer os at 2 af vores væsentlige pointer fra vores høringssvar i 
februar, 2020 indgår i forslaget: 

Inddragelse og samarbejde skal ske med borgerens samtygge. 

De pårørendes behov vil være forskelligt fra person til person. Dertil 

kommer, at der er forskellige typer af udfordringer på f.eks. det 
specialiserede socialområde og omsorgs- og plejeområdet. Derfor 

skal der arbejdes med en lokal implementering af retningslinjerne i 

de enkelte tilbud. 
Implementeringen skal tage afsæt i borgernes forskellige ønsker og 

behov, og i et samarbejde mellem borgere, pårørende, ledere og 
medarbejdere. 

 
Med baggrund i TV2s bag facaden: 

- At der arbejdes på at styrke beboer- og pårørenderåd på 

plejehjemmene, så ældrerådet får en fast plads i beboer- og 
pårørenderåd på plejehjemmene. 

- At der oprettes en uvildig klageinstans, med deltagelse af 
Ældrerådets repræsentant, hvor pårørende og borgere kan 

henvende sig, hvis de ikke kan komme af med deres klager. 

Dette gælder også for hjemmeboende. 
 

91. Budgetopfølgning 
per 30. juni 2020 - 
Social- og 
Sundhedsudvalget 

00.30.14-Ø00-21-20 

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 giver ikke Ældrerådet 

anledning til bemærkninger. 

 

92. Opfølgning på 
budget 2020-2023 

00.30.14-Ø00-41-19 

 

Efter afskaffelse af klippekortordning og værdighedsmidlernes 

indarbejdelse i det kommunale budget vil Ældrerådet værdsætte at 

erfare om der foreligger en evaluering af denne omlægning, eller 

om der skulle være planer om at foretage en sådan, som 

Ældrerådet kunne få indsigt i. 

 



Punkt Bemærkninger 
Vedrørende internt vikarkorps på ældreområdet afventer Ældrerådet 
fortsat arbejdsgruppens konklusion. 

 
Vedrørende styrkelsen af den kollektive trafik tillader Ældrerådet at 

forespørge, om man har gjort sig overvejelser på dette område ud 

over den anførte udskydelse af busbetjeningen af Vinge. 
 

93. Budget 2021 - 
Foreløbigt takstark 

00.30.04-Ø00-12-20 

Ældrerådet tager takstarket på Social- og Sundhedsområdet til 

efterretning. 

 

94. Frigivelse af 
anlægsmidler til 
tilpasning af de 
fysiske rammer til 
AKU‐center 
Slangerup 

27.54.00-S00-1-20 

Byrådet har i budget 2020 afsat 1,646 mio. kr. til tilpasning af de 

fysiske rammer til AKU. Grundet nedlukning under COVID-19 er 

processen blevet forsinket. Der søges om frigivelse af 0,8 mio. kr. til 

indkøb af hjælpemidler og ændring af de fysiske rammer i 2020, 

medens restbeløbet 0,846 mio. kr. overføres til anvendelse i 2021. 

Ældrerådet kan anbefale indstillingen. 

95. Ankestyrelsen 
statistik for 2019 

27.00.00-K03-1-20 

 

SSU forelægges i denne sag Social- og Indenrigsministeriets 

Danmarkskort for 2019 med henblik på en efterfølgende drøftelse af 

Danmarkskortet i Byrådet. 

Servicelovens område omfatter bestemmelser på de specialiserede 

ungdomsråd, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. 

Ældrerådet tager orienteringen og Danmarkskortet 2019 til 

efterretning og har ikke yderligere bemærkninger til sagen. 

 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


