Ældrerådet
Albertslund
Damgårdsvej 12
2620 Albertslund
Tlf. 43 64 98 22

Til Social -og Sundhedsudvalget

19 august. 2020

Høringssvar
Ældrerådet har på deres møde den 18. august 2020 set på dagsordenen til Social-og Sundhedsudvalgets
møde torsdag den 20. august og har følgende kommentarer:

Punkt. 4 SUS/ØU/KB – Godkendelse af kvalitetsstandard for plejevederlag ved
pasning af døende samt hjælp til sygeplejeartikler.
s. 3 – § 121: ophør af plejevederlag bortfalder ved plejeforholdets afslutning. Måske bør der
for forståelsens skyld stå: ophører ved længerevarende indlæggelse på hospital eller hospice.
(ophold af mere end 14 dages varighed)
s. 4 – Arbejdsmiljø og krav til hjemmet:
Hvis du har plejeorlov er du vel ikke ansat af kommunen, du har orlov fra din arbejdsplads og
får et plejevederlag svarende til dagpenge.

Punkt. 7 SUS/ØU/KB – Godkendelse af kvalitetsstandard for aflastning og afløsning.
Målgruppen for denne kvalitetsstandard er ikke specifikt de ældre, men pårørende til en dement
eller kronisk syg kan også have brug for aflastning – også selv om den syge borger er væk nogle
timer i et dagtilbud.
For alle kvalitetsstandarder gælder at de bør ligge på kommunens hjemmeside og være
lettilgængelige samt opdaterede.

Punkt. 14 SUS – Orientering fra Børn/Sundhed & Velfærd.
2.C
Venteliste til plejebolig
Vi må konstatere, at der er en stigning af borgere, der venter på plejebolig og 6, der ikke
har fået tilbudt bolig indenfor ventelistegarantien. På den specifikke liste er der en fordobling
på 7 måneder, men det kan selvfølgelig skyldes, visitatorer i højere grad opfordrer til at søge
det plejecenter, der passer bedst til behovet, Skyldes stigningen generelt covid19 og
manglende indflytning i en periode?

Øvrige punkter har ikke været drøftet.
Vi er glade for, der pr. 1/9 er ansat en pårørendevejleder, det kan ikke andet end blive til gavn for vores
pårørende.

Forslag: Vi er blevet bekendt med, kommunen har fået bevilliget nogle penge til brug til
plejehjemsbeboerne til udflugter og aktiviteter som en kompensation for den lange nedlukning.
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Hvis pengene må bruges til andre end plejehjemsbeboere kunne de måske komme nogle ensomme
hjemmeboende samt de mange, der venter på plejebolig til gavn. Fælles arrangement der hvor der er søgt
plejebolig, spisning sammen eller lignende, men det kan selvfølgelig være, det ikke er muligt, da der stadig
skal passes meget på, men så noget andet, der også kan komme de ventende på plejebolig til gavn.

Spørgsmål: Er der stadig kun 1 udbyder af mad til hjemmeboende, der er visiteret til madservice?

På ældrerådets vegne
Bente Clausen
Formand
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