
Til: Omsorg og ældre 

Høringssvar fra Seniorrådet i Frederikssund Kommune 2022 

Seniorrådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Omsorg og ældre udvalget 

den 11. august 2022 

Punkt Bemærkninger 

 70. Beslutning om oplæg 
til at samle 
Rehabiliteringsafdelingen 
med dele af 
genoptræningen 

29.00.00-A00-8-22 

I budgetaftalen er det aftalt at undersøge mulighederne 
for at samle rehabilitering og træning. 

Administrationen indstiller: 
- at Rehabilitetsafdelingen flytte sammen med 

genoptræningen i stueetagen så der er mulighed for at 
bruge udearealerne. 
- at der udarbejdes et oplæg til dialog med Region 

Hovedstaden om mulighederne for at gøre Dybendal til 
et sundhedshus. 
Seniorrådet kan anbefale begge indstillinger. 

71. Beslutning om ramme for 
udarbejdelse af Handleplan for 
den ældre medicinske borger 

29.00.00-G01-19-22 

 

Seniorrådet værdsætter igangsættelsen af udarbejdelse 
af en handleplan for ældre medicinske borgere i 
kommunen og ser frem til at modtage udkast til en 

sådan plan primo 2023. 
Hvis der undervejs i processen er mulighed for at 

præsentere delelementer af en sådan plan, er 
Seniorrådet naturligvis interesseret i at blive inddraget i 
processen. 

Seniorrådet anbefaler, at der laves forløbsprogrammer 
for de største problemer for ældrebefolkningen:  

- for slidgigt, artrose 

- faldulykker og faldforebyggelse i forlængelse 
heraf. 

Al erfaring viser fra bl.a. kræftpakker, at dette har stor 

effekt for den rette behandling i rette tid og samtidig er 
der stort besparelsespotentiale for sundhedsvæsenet. 
  

72. Beslutning om proces for 
udarbejdelse af 
Kvalitetsstandarder 2023 

27.00.00-G01-19-22 

 

 

Seniorrådet ser med tilfredshed på den proces der er 

forelagt for udarbejdelse af kvalitetsstandarder 2023. 
Vi imødeser den offentlige høring til november-
december, og bakker op om, at kvalitetsstandarderne 

bliver opdelt i 2 selvstændige dokumenter i hhv. Social 
og sundhed samt Omsorg og ældre. 
Vi imødeser ligeledes, at der fortsat bliver arbejdet med 

form og sprog, så det både er let læseligt, forståeligt og 
kan skræddersyes den enkelte borgers behov og 
ønsker. 

 

73. Drøftelse af kapacitet og 
behov for plejeboliger 

27.42.00-G01-3-22 

I øjeblikket har Frederikssund kommune rådighed over 
265 plejeboliger samt  

Attendo, der i gennemsnit bebos af 50 af kommunens 
beboere ud af 72 pladser. 
Kommunen har altså rådighed til i alt 315 plejeboliger. 

Presset på plejeboliger stiger. Når man ser 
befolkningsprognosen, kommer der flere ældre borgere 



til vores kommune. Som følge heraf vokser presset på 
plejeboliger naturligt.  
Kommunen har efter behov mulighed for at åbne 

plejeboliger op på Pedershave, Tolleruphøj og De Tre 
Ege.  

Ud over plejeboliger har vi behov for midlertidige 
pladser, så vi kan hjemtage patienter fra hospitaler. 
Seniorrådet anbefaler Byrådet at følge nøje med i 

udviklingen og skaffe budget til samme. 
 

74. Orientering om 
årsredegørelse for 
magtanvendelser 2021 

27.66.00-K07-1-22 

 

Seniorrådet forholder sig til orientering om 
årsredegørelse for magtanvendelse med følgende 
bemærkninger: 

Med data fra kun 2 år, 2020 og 2021, efterlader det 
seniorrådet med en opfattelse af reduktion af 

magtanvendelse fra år 2020 til 2021. 
Dog efterlades seniorrådet med den opfattelse, at der 
er mere magtanvendelse, hvis borgeren er anbragt 

udenfor egen kommune, end hvis borgeren er anbragt i 
egen kommune. 
Desuden bemærkes, at en enkelt borger er udsat for 

gentagen magtanvendelse. Dette giver anledning til at 
overveje om borgeren er tilbudt det mest 
hensigtsmæssige opholdssted. 

 

75. Orientering om 
årsredegørelse 2021 for 
tilsyn med 
omsorgscentre, 
friplejecentre, 
Rehabiliteringsafdelingen 
samt Træningsenheden  

27.54.00-K09-2-22 

 

Udvalget får her den årlige redegørelse for tilsyn med 
plejehjemmene i kommunen. 
Tilsynet anbefaler, at der generelt arbejdes med 

dokumentationen, der generelt har en lav scorer på alle 
plejehjemmene, hvilket er meget kritisabelt, idet 
dokumentationen er helt central for bl.a. en 

betryggende medicinadministration 
Disse tilsyn kan ikke sammenlignes med tidligere år, da 
kommunen har entreret med forskellige udbydere. 

Seniorrådet vil dog ikke undlade at bemærke: 
- at der på flere af plejehjemmene har været problemer 
med rengøring af hjælpemidlerne.  

- at tilsynet vurderer at nogle medarbejdere på 
Pedershave har problemer med at tale ordentligt til 
beboerne, og at de ikke bruger de værnemidler der var 

pålagt personalet under coronaen 
- at vikarerne på Attendo tit ikke ved, hvilke hjælp de 

enkelte beboere har behov for. 
-at Solgården scorer er lavest af samtlige plejehjem 
Seniorrådet tager med disse bemærkninger 

årsredegørelsen til efterretning. 
 

76. Orientering om status 
på implementering af 
retningslinje for det gode 

I denne sag gives en orientering om status på 
implementering af retningslinjerne for det gode 
samarbejde med pårørende, der blev godkendt i august 

2021. 
Et eks. på hvordan samarbejdet er udviklet er, at 

plejehjemmene har arbejdet med og fået oprettet et 
digitalt Dialognet, så de pårørende fremover vil kunne 



samarbejde med 
pårørende 

27.00.00-P22-2-19 

se information fra plejehjemmet og dermed kunne følge 
med i hverdagen. 
Seniorrådet tager informationen til efterretning. 

 

77. Orientering om status 
på handleplan for 
omsorgscentrenes 
økonomi 2022 

27.42.00-G01-12-21 

 

Orientering om status på handleplan for 
omsorgscentrenes økonomi 2022 
Udmøntningen af Handleplanen er godt i gang og 

seniorrådet følger med i den videre udvikling, der 
omfatter følgende 5 punkter: 
  Planlægning 

  Kompetenceudvikling 
  Rekruttering 

  Trivsel og fastholdelse 
  Systematisk fokus på sygefravær 
Seniorrådet ser med bekymring på at, der lægges op til 

at der på baggrund af budgetopfølgningen 31. maj 
iværksættes besparelser: 

- så Pedershave venter man med at ansætte så 

længe som muligt ved vakante stillinger 
 

- på Tolleruphøj/Solgården nedlægges en 

områdelederstilling og en stilling som 
musikterapeut, og aftenvagten nednormeres 
med trekvart stilling. 

 
Seniorrådet mener, at besparelserne på personalet på 
Tolleruphøj/Solgården er lagt ud over, hvad 

merforbruget (0,2Mio) tilsiger, og det vil være svært at 
opretholde serviceniveauet for brugerne med de 

nedskæringer. 
 
Selv om budgettet skal overholdes, skal det på ingen 

måde gå ud over beboerne med serviceforringelser og 
personalereduktioner. 
 

 

78. Drøftelse af tilsyn på 
Rehabiliteringsafdelingen 

29.00.00-P05-1-22 

 

BDO har på vegne af Frederikssund kommune foretaget 
et uanmeldt tilsyn på Rehabiliteringsafdelingen. 

Udvalget har fået rapporten til drøftelse og orientering. 
Seniorrådet er bekendt med udfordringerne på 

Rehabiliteringsafdelingen, da flere borgere har rettet 
henvendelse med kritikpunkter. 
Seniorrådet håber, at der med den ny leder i afdelingen 

vil blive tager hånd om de anbefalinger, som Tilsynet 
har tydeliggjort. 
 

79. Orientering om 
omgørelsesprocenter på det 
sociale myndighedsområde 

27.00.00-K03-1-22 

Udvalget orienteres i denne sag om 
omgørelsesprocenter på det sociale område. 

Ankestyrelsen behandlede 107 sager i 2021, 95 i 2021 
og 93 i 2019, fra Frederikssund kommune. 

Omgørelsesprocenten er faldet fra 44 pct til 34,6 i 
perioden. Det er selvfølgeligt positivt set fra et 
kommunalt synspunkt, men der er faktisk mange 

borgere der ikke mener, at de har fået det de har ret 
til- og det opleves selvfølgelig som et problem. 



 Seniorrådet tager orienteringen til efterretning, - og 
forslår at der gøres en indsats for at få et bedre image. 
 

 

På Seniorrådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


