
Til: Social og sundhed 

Høringssvar fra Seniorrådet i Frederikssund Kommune  

Seniorrådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 2. juni 2022 

Punkt Bemærkninger 
58 
Godkendelse af 
procesplan for 
revision ag handicap 
og psykiatripolitikken 

 

59 
Beslutning om 
Livskilden p Parkvej i 
Jægerspris - 
Ungeværksted 

 

60 
Drøftelse af 
Taksforcens 
analyserapport på det 
specialiserede 
myndighedsområde 

 

61 
Orientering om tilsyn 
i aktivitets-, samværs-
, og 
beskæftigelsestilbud 

. 
 

62 
Orientering om 
patientsikkerhed, 
herunder 
medicinhåndtering 

Seniorrådet henviser til tidligere høringssvar. 

63 
Orientering om 
socialtilsyn 
Hovedstadens tilsyn i 
botilbud og 
bofællesskaber i 2021 

 

 



64 

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. 

 
 

65 

Orientering om drift 
af Rosenfeldthusene 

 

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 

67 

Orientering om 
program til 
Sundhedsugen 2022 

Inga 

Social og sundheds udvalget får i denne sag en orientering om 
programmet til Sundhedsugen til orientering. 
Programmet udformes i samarbejde med eksterne aktører bla. 

borgere, frivillige, organisationer, virksomheder m.fl. 
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 

 

På Seniorrådets vegne 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


