
Til: Omsorg og ældre 

Høringssvar fra Seniorrådet i Frederikssund Kommune 2022 

Seniorrådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Velfærdsudvalgt den 2. juni 

2022 

Punkt Bemærkninger 
56 
Beslutning om lokaler til 
Døgnplejen i Slangerup 

I forbindelse med handleplan for bedre styring i Døgnplejen 
er det forudsat, at der oprettes et mødested i Slangerup, 

der finansieres ved besparelsen på kørsel. 
Ejendomsområdet har peget på Stationsvej 2, som mulig 

placering for Døgnplejen i Slangerup. 
Administrationen indstiller, at finansieringen af udgifterne til 
istandsættelse af lokalerne på Stationsvej 2 i Slangerup 

oversendelse til budgetforhandlingerne 2023-26. 
Seniorrådet har ingen bemærkninger til indstillingen. 
 

57 
 Drøftelse af indsatser i 
forhold til tryghed og 
kriminalitetsforebyggelse 

Omsorg og ældre Udvalget skal drøfte evt. initiativer der 
kan bidrage til tryghed og kriminalitetsforebyggelse. 

Mange ældre går ikke ud om aftenen pga. den nedsatte 
gadebelysning. Seniorrådet anbefaler at gadebelysningen 

automatiseres så man udnytter de lyse nætter til at kunne 
tænde gadebelysningen om vinteren. Seniorrådet anbefaler 
ligeledes at de tiltag der er i støbeskeen ifm. yderligere 

overvågning for at gøre stationen mere sikker iværksættes. 

58  
Beslutning om styrkelse af 
praktikvejlederfunktionen 
for SOSU-uddannelserne 

På baggrund af stort frafald i løbet af uddannelsesforløbet 

og stort sygefravær i løbet af SOSU-uddannelserne foreslås 
en styrkelse ved ansættelse af 3 personlige vejledere, 

således at der til hver elev tilknyttes en vejleder, der følger 
eleven gennem hele praktikdelen af uddannelsesforløbet. 
Den personlige vejleder skal supplere den daglige vejleder 

på den enkelte arbejdsplads. 
På baggrund af de refererede gode resultater i andre 
kommuner med sådanne personlige vejledere kan 

Seniorrådet kun anbefale, at en sådan ordning etableres 
snarest. En udskydelse af finansieringen til 2023 synes fra 
vort synspunkt at være en økonomisk dårlig beslutning, idet 

et stor frafald og stort sygefravær under 
uddannelsesforløbet må være et betydeligt tab, der langt 
overstiger omkostningerne ved etablering af den foreslåede 

ordning allerede i 2022. 

 
 

 59 
Beslutning om 
bestyrelsens 
sammensætning i 
Hjælpemiddeldepotet I/S 

Administrationen foreslår at bestyrelsen for 
Hjælpemiddeldepotet I/S ændres fra politiks repræsentation 

til administrativ repræsentation. Og, at der årlig afholdes et 
møde med ejerkredsen. 
Seniorrådet har ingen kommentarer til forslaget. 

60  Administrationen har tidligere bekendtgjort, at de ville 
fremlægge en model for smidig og midlertidig normering på 

rehabiliteringsafdelingen.  



Beslutning af mulighed 
for midlertidig 
opnormering af de 
midlertidige pladser 

Administrationen indstiller til Omsorg og Ældre udvalget at 
godkende at centerchefen for Forebyggelse og Sundhed får 
mulighed for midlertidig opnormering af yderligere 2 pladser 

på rehabiliteringsafdelingen samt tilsagn til finansiering til 
dagstakst på kr. 1092,50, - via midlerne til ventepatienter. 

Seniorrådet har i tidligere høringssvar gjort opmærksom på 
at det økonomisk må være billigere at hjemtage 
færdigbehandlet borgere fra sygehus end at skulle betale 

ventepenge. 
Seniorrådet anbefaler indstillingen. 

61 
Orientering om 
anvendelse af midlertidige 
pladser 

Omsorg og ældre udvalget får i denne sag en orientering 
om anvendelsen af de midlertidige pladser, som en forløber 
for arbejdet med handleplanen i kommunens 

sundhedspolitik. 
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 

 

62 
Orientering om Ramme 
for Handleplan for flere i 
fællesskaber under 
Sundhedspolitikken 2022- 
2026 

Administrationen orienterer i punktet om Ramme for 

Handleplan for flere fællesskaber under Sundhedspolitikken 
2022-2026. 
Seniorrådet har tidligere afgivet høringssvar og har ikke 

yderligere bemærkninger til sagen. 
 

63 
Orientering om status på 
handleplanen for bedre 
styring i Døgnplejen 

Som en del af Handleplanen for bedre styring i Døgnplejen 
er der gennemført en brugertidsprocent-analyse (BTP) i 

februar 2022. 
Analysen viser at sygeplejerskerne har 50 pct i direkte 
brugertid og øvrige medarbejdere har 64 pct direkte 

brugertid. 
Det er højere en ved sidste måling i 20216, men ikke 

nødvendigvis bedre, da sygefraværet var højt i 
analyseperioden og mødeaktiviteter ol nedprioriteres. 
Seniorrådet tager orientering til efterretning. 

64 
Orientering om arbejdet 
med patientsikkerhed 

Seniorrådet henviser til tidligere høringssvar 

65 
Orientering om status på 
arbejdet frem mod et 
sundhedshus i 
Frederikssund 

Region Hovedstaden og Frederikssund kommune siden 2016 

arbejdet med at etablere et fælles sundhedshus i 
Frederikssund. Det forventes at der i løbet af sommeren vil 
forelægge et samlet politisk oplæg til godkendelse i 

regionen og Frederikssund kommune. 
Da det især er borgere over 70 år der har kroniske 
sygdomme, anbefaler Seniorrådet, at der arbejdes på at 

Sundhedshuset Dybendal, kan varetage disse. Ligeledes 
anbefaler seniorrådet at der kommer en døgnåben 
skadestue. 

 

66 
Orientering om 
straksudlevering af 
hjælpemidler 

Inspireret af Hillerød Kommunes ”kvikkasse”, der efter 
ansøgning udleverer hjælpemidler ved personligt fremmøde, 
vil afd. for Visitation og Hjælpemidler i Center for 

Voksenstøtte og ældre sammen med Hjælpemiddeldepotet 
og Egedal Kommune undersøger muligheden for at etablere 
straksudlevering af udvalgte hjælpemidler. En 



visitator på udleveringsstedet vil vurdere behovet for og evt. 
justere hjælpemidler på stedet samt sikre borgeren den 
rette instruktion på det bedste og billigste udstyr. Målet er, 

at sikre hurtigere ekspedition, komme tættere på borgere, 
nedsætte belastning på telefonvagt samt reducere 

dokumentation for bevilling af hjælpemidler.  
Initiativet vurderes at blive en serviceforbedring for de 
borgere, der kan møde op, - det er ikke i effektiviserings 

øjemed. Der skal fortsat leveres hjælpemidler indenfor 2-3 
dage efter godkendelse af ansøgning, hvis borgere ikke kan 
møde op. 

Seniorrådet anbefaler oprettelse af selvafhentning af 
hjælpemidler, men gør opmærksom på at for at så mange 
som muligt kan få gavn af tilbuddet, burde der oprettes et 

afhentningssted i Frederikssund. 

 

På Seniorrådets vegne  

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


