
Til: Social og Sundhedsudvalget 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 9. august 2021 

Punkt Bemærkninger 

88. Ramme for 
Sundhedspolitikken 
2022-26 

29.00.00-P22-1-19 

Ældrerådet tager tids- og procesplan til efterretning. 
Oplægget til Sundhedspolitik 2022- 2026 indeholder mange gode 

forslag til målsætninger. Vi går ud fra at der arbejdes videre med 
indhold og mål. 

89. Status for 
implementering af Plan 
for udvikling af 
Sundhedsplejen 2020-
2023 

29.12.00-G01-1-18 

 

Sundhedsplejen vedrører børn fra 0-17 år. Ikke vores målgruppe 
– derfor ingen bemærkninger til dette punkt på dagsordenen 

 

90. Budgetanalyse 
vedr. sundhedshus i 
Frederikssund 

29.30.00-P20-1-21 

 

I budgetaftalen for 2021-2024 aftalte aftalepartierne at 
understøtte udviklingen af det fælles sundhedshus på Dybendal i 
samarbejde med regionen.  

Aftalepartierne besluttede i forlængelse heraf at igangsætte en 
budgetanalyse, der belyser, hvilke funktioner, der med fordel kan 
indgå i et fælles sundhedshus. 

Byrådet er medio juni mundtligt orienteret om de foreløbige 
resultater af analysen. 
Analysen peger på, at der er store potentialer i forbindelse med et 

sundhedshus i Frederikssund. 
Det udestår imidlertid, hvilket omfang et evt. nyt sundhedshus vil 
skulle have, samt en afklaring af ejer-og ledelsesmodel. 

Administrationen indstiller, at afrapporteringen oversendes til 
budgetforhandlingerne mhp. rammesætning af det videre arbejde. 
Ældrerådet skønner, at Ældrerådets målgruppe umiddelbart er 

dækket via de 4 patientgrupper, som regionen har besluttet, at 
tilbuddene i sundhedshusene skal imødekomme. 

Ældrerådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen på 

nuværende tidspunkt 

 

91. Høringssvar vedr. 
praksisplan for almen 
praksis 

Ældrerådet tager forslag til høringssvar vedrørende praksisplan til 
efterretning. 

 



00.17.15-G01-1-20 

 
92. 
Implementeringsplan 
for retningslinjer for 
det gode samarbejde 
med pårørende 

27.00.00-P22-2-19 

 

Implementeringsplanen opdelt i to faser  

Det foreslås, at tilbuddene frem til marts 2022 arbejder med 
implementering af retningslinjen i to faser, og inden for de fem 
kritiske tidspunkter, som er beskrevet i retningslinjen, og hvor 

samarbejdet med pårørende er ekstra vigtigt for at skabe de 
bedste forudsætninger for borgeren.  
 

De kritiske tidspunkter er:  

• Når en borger begynder i et tilbud eller starter i en 
indsats. 

• Når en borger er i et tilbud eller en indsats. 
• Ved væsentlige ændringer i borgerens tilstand. 

• Ved overgange mellem tilbud, indsatser og sektorer. 
Når en borger ophører i et tilbud eller en indsats. 
 
Ældrerådet ser implementeringsforslaget som Ok, men mener, at 

man bør overveje om ikke der skal være et punkt målrettet 
uenigheder mellem borger/pårørende og den enkelte institution. 
Derudover er det svært at se, at Idekataloget, punkt 1 + 9 i 

Indsatser for psykiatriens pårørende er indarbejdet. 
 

93. Projekt 
tværsektorielt 
pårørendesamarbejde i 
psykiatrien 

27.00.00-G01-47-21 

Ældrerådet har med stor interesse læst Projekt tværsektorielt 
pårørendesamarbejde i psykiatrien, herunder idekataloget. 

Ældrerådet ser frem til at høre mere fra SSU når de har 
færdigdrøftet idekatalogets ideer. 
Ældrerådet ser meget positivt på at andre kan gå ind og bruge  

oplægget fra idekataloget og er meget enige i at det bliver bredt 
så meget ud som muligt. 

94. Status vedrørende 
plan for botilbud 

27.00.00-G01-102-19 

Ældrerådet tager planen til efterretning og bemærker sig, at den 
beskrevne procedure er ganske normal for byggesager. 
 

95. 
Omgørelsesprocenter 
fra Ankestyrelsen på 
det sociale område 
2020 

27.00.00-K03-1-21 

 

SSU har fået Ankestyrelsens omgørelsesprocenter til orientering. 
Omgørelsesprocenter fra Ankestyrelsen på det sociale område 
2020. 

På socialområdet ses der et markant stigende antal sager, der 
forelægges Ankestyrelsen, i 2020 95 sager. Samtidig stiger 
procenten af sager, hvor Ankestyrelsen omgør Frederikssund 

Kommunes afgørelse, i 2020 46%, hvilket også er signifikant 
højere end landsgennemsnittet på 36,3%. Sagsfremstillingen 
forholder sig ikke til dette forhold, hvorfor Ældrerådet må give 

udtryk for forundring og kritik af dette forhold. 
På voksenhandicap området er Ankestyrelsen i 2020 forelagt 19 

sager, hvoraf 42% af sagerne her ført til omgørelse, hvilket svarer 
til landsgennemsnit. Ældrerådet har ingen bemærkninger hertil. 



Børnehandicapområdet falder ikke ind under Ældrerådets primære 
interesseområde, men Ankestyrelsens omgørelsesprocent (81%) 
giver alligevel anledning til forundring. 

Samlet set giver Ankestyrelsens omgørelser af afgørelse truffet af 
Frederikssund Kommune Ældrerådet anledning til bekymring over 

sagsbehandlingen på dette område. 
 
 

96. Status på teknisk 
budgetgrundlag - 
Budget 2022 - 2025 

00.30.04-Ø00-6-21 

Ældrerådet tager det tekniske budget vedrørende SSU til 
efterretning. 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


