
Til: Velfærdsudvalget 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021, swn 

30 september 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Velfærdsudvalgt den 5. 

oktober 2021 

Punkt Bemærkninger 

 132. Førstebehandling 

af kvalitetsstandarder 

for 2022 

27.00.00-G01-3-21 

 

Udvalget skal i denne sag førstebehandle kvalitetsstandarderne 

for 2022, inden de sendes i høring. 
I 2021 igangsatte administrationen en proces med at gøre 
kvalitetsstandarderne mere fleksible. 

I procesplanen for 2022 har administrationen interviewet 15 
borgere og pårørende der får støtte, eller har søgt støtte og fået 
afslag. Kun få kender til kvalitetsstandarderne! 

 
Ældrerådet er positive overfor de ”sprogændringer og tilføjelser ” 
der er foreslået på ældreområdet. 

Ældrerådet er også positivt overrasket over, at der nu er en 
konkret kvalitetsstandard der vedrører AKUT -pladser. 
Ældrerådet har gennem 4 år peget på at kommunen ikke levede 

op til lovgivningen vedrørende akut pladser. Nu er det endelig 
lykkes at få en fælles holdning mellem Ældrerådet og 
administrationen om akutpladser, hvilket vi hilser velkommen. 

Dog vokser træerne ikke ind i himlen, idet der ikke under 
kvalitetsstandarden Sygepleje står at det er en mulighed at 

komme på en akutplads, her stås der at det kun er en mulighed at 
få akutsygepleje i hjemmet eller på en sygeplejeklinik. 
Ældrerådet anbefaler, at der også under Sygepleje står at man 

kan komme på en akutplads. 
 

133. 
Demensstrategi 
2021-2025 

27.00.00-G01-43-18 

 

Demensstrategien har været i høring og det har givet anledning til 
at der kommer fokus på belastning og ressourcer hos de 

pårørende allerede i den tidlige fase af demenssygdommen og at 
der tilføjes uddannelse til de pårørende. 
Derudover er der de tre indsatser som indgik i udkastet, 

holdtræning, bedre mulighed for transport og målrettet tilbud til 
yngre demente og deres børn. 
Holdtræning og målrettet tilbud til yngre demens er oversendt til 

budgettet for 2022, mens forslaget om transport skal undersøges 
nærmere. 
Ældrerådet anbefaler forslaget til Demensstrategi- 



134. Pulje til 
uddannelse af 
ufaglærte på 
sundhedsområdet 

27.36.00-Ø34-1-21 

Ældrerådet opfordrer til, at der gøres alt hvad der er muligt for at 
leve op til intentionen om at få de nuværende ufaglærte 
medarbejdere i uddannelse.  
Ældrerådet kender til udfordringen med at få faglært personale til 
ældreområdet, og at det derfor kan være en udfordring at få 

erstatning når de nuværende ufaglærte skal i uddannelse. 

135. Handleplan for 
effektiv styring i 
Døgnplejen 

29.30.00-G01-3-21 

Ældrerådet tager Handleplan for effektiv styring i Døgnplejen til 
efterretning med den bemærkning at det fremover stadig er en 

del af Ældrerådets formål, at følge op på handleplanen og dens 
virke udad, tæt. 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 


