
Til: Social og sundhed 

Høringssvar fra Seniorrådet i Frederikssund Kommune 2022 

Seniorrådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Social og sundhed den 5. 

maj 2022 

Punkt Bemærkninger 
46. Beslutning om 
vagtordning i 
Frivillighuset 

27.15.12-G01-6-22 

Beslutning om vagtordning i Frivillighuset. 
Seniorrådet har forståelse for ønsket om at ændre den hidtidige 

vagtordning i lyset af den meget begrænsede brug af den 
hidtidige ordning. Seniorrådet efterlyser imidlertid en plan for, 

hvad man vil sætte i stedet for den hidtidige vagtordning, idet 
der må formodes stadig at være behov for kontakt. Der undrer 
derfor, at man samtidig opgiver udarbejdelsen af en 

kommunikationsplan. 
 

47. Godkendelse af 
reviderede 
kvalitetsstandarder på 
voksenområdet 

27.00.00-G01-9-22 

 

48. Beslutning om 
budgetopfølgning pr. 31. 
marts 2022 

00.30.14-Ø00-7-22 

 

Administrationen anbefaler, med baggrund inden fremlagte 

prognose, at der gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. Det 
svarer til et forventet merforbrug vedrørende serviceudgifter på 
sundhed og forebyggelse, som kan synes meget lavt sat. 

Seniorrådet kan forestille sig at et noget højere beløb vil blive det 
reelle tal. 
Vi imødeser at der bliver fulgt meget skarpt op på den forventede 

merindtægt på 4 mio. kr. fra den centrale refusionsordning på 
særligt dyre enkeltsager, så pengene udelukkende bliver brugt til 
de øremærkede formål. 

Seniorrådet tager prognosen på det forventede forbrug under 
Social og sundhed i 2022 til efterretning med ovenstående 
bemærkninger. 

 
For så vidt angår anlægsområdet vil Seniorrådet følge 

anlægsprojektet vedrørende Parkvej 12 i Jægerspris med stor 
interesse, og vi imødeser jævnligt både at blive orienteret og 
gerne inddraget i projektet. 

49. Drøftelse om budget 
2023 - 2026 

00.30.04-Ø00-19-22 

 

Social og Sundhed skal drøfte de foreløbige temaer i 
budgetproces 2023- 2026, samt forslag til yderligere temaer, 

samt inddragelse af brugerbestyrelser, råd og nævn i 
budgetarbejdet. 
Udvalget har adgang til en status på samtlige temaer- denne 

status har Seniorrådet ikke adgang til! 
 

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning og er positive 
overfor inddragelsen af Brugerråd, råd og nævn. 
 



 
 

50. Orientering om 
opfølgning på 
Budget 2022-2025 

00.30.04-Ø00-60-21 

 

 
Udvalget får her en status på implementeringen af budget 2022-

2025. 
På ældreområdet er der fem initiativer, hvoraf de 2 er 
implementeret og tre delvist implementeret. 

Det drejer sig om forhandling på det specialiserede 
voksenområde, - yderligere gevinster ved indkøb og udbud, - 
genbesøg af evt. potentialer i Facility Management. 

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning 
 

51. Drøftelse af indsatser 
i forhold til tryghed og 
kriminalitetsforebyggelse 

27.25.08-P20-1-22 

 

Byrådet har igangsat en proces for at afdække og evt. 
iværksætte initiativer for at sikre tryghed og 

kriminalitetsforebyggelse i det offentlige rum. 
Omsorg og ældre skal drøfte disse tiltag og hvordan der evt. kan 
bidrages dertil. 

Den videre proces er, efter et afholdt borgermøde 25/4 22, at 
invitere til digital borgerinvolvering med det formål at sikre 
borgerne mulighed for at bidrage til drøftelse og forslag. 

Seniorrådet ser med forventning frem til de videre 
løsningsforslag. 

52. Orientering om 
arbejdet med 
patientsikkerhed, 
herunder 
medicinhåndtering 

27.36.00-P35-10-22 

 

For så vidt angår patientsikkerheden, er der sket en 
nedadgående registrering- læringskultur over de seneste år - og 

følgelig et stort behov for at styrke arbejdet med 
patientsikkerhed i kommunen. 
Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og 

skader -utilsigtede hændelser - når patienter behandles eller på 
anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet. 
Registrering af utilsigtede hændelser er derfor et vigtigt redskab 

til forbedring af kommunens overordnede patientsikkerhed. 
Der er sket et fald i utilsigtede hændelser siden 2018, og der 

arbejdes for nye tiltag. 
De største indberettere er Døgnplejen, det sociale område og 
omsorgscentrene, primært vedr. medicinhåndtering. 

 
Konkrete indsatsområder: 
• Sundhedsfaglig instruks for medicinhåndtering 

• Uddannelse og kompetenceudvikling 
• Ansættelse af farmakonomer i Døgnplejen 
• Lægeordineret dosisdispensering 

 
Seniorrådet kan tilslutte sig de tiltag, der er sat i værk, og ser 
frem til at Patientsikkerheden forbedres. 

Vi ser frem til gode resultater 
 

53. Orientering om 
Socialtilsyn 
Hovedstadens tilsyn i 
botilbud og 
bofællesskaber i 2021 

 



27.57.00-K09-1-22 

54. Orientering om 
status på forhandling på 
det specialiserede 
voksenområde 

27.57.00-G01-10-22 

 

 

På Seniorrådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 


