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

Til velfærdsudvalget

14. december 2017

Høringssvar
Ældrerådet har på sit møde den 11. december behandlet dagsordenen til Velfærdsudvalgets møde den
14. december 2017.

Punkt 2. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2018 for træning, Serviceloven § 86
Bilaget: Kvalitetsstandard 2018 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven
(§ 86, stk. 2)
Side 1 under punktet: Ydelsens omfang (sidste linie i dette punkt):
Den skrevne tekst lyder:
Borgerne tilbydes træning typisk en til to gange ugentlig efter behov.
Ældrerådet mener, at teksten bør lyde (som det delvis var tilfældet tidligere):
Borgerne tilbydes træning som minimum en til to gange ugentlig gerne mere ved
Behov

Punkt 5. Orientering fra Børn, Sundhed og Vedfærd
B. Palliativ indsats i Albertslund Kommune
Ældrerådet finder, at der i afsnittet Basal palliativ indsats bør nævnes, at borgerens egen
læge også indgår i arbejdet.
I afsnittet Specialiseret palliativ indsats bør omtales, at der findes udgående teams på
mange hospices. Den specialiserede palliative indsats er målrettet mennesker med behov af stor
sværhedsgrad indenfor de enkelte problemområder og med flere sammenhængende problemer.
I sidste afsnit er der ikke skelnet mellem basal og specialiseret palliativ indsats. Hvis der er
behov for andet end basal palliativ indsats, formoder vi i ældrerådet, at der er et palliativt team
ind over.
C. Status for sociale omsorgsbesøg.
Notatet er et godt skrevet og kan kun tiltrædes af Rådet, som også vil anbefale, at ordningen
promoveres yderligere overfor personalet, som ligeledes bør være opmærksom på de
pårørendes situation.
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D. Håndtering af venteliste til plejebolig
Ældrerådet har følgende bemærkning til første afsnit på side 4 - den sidste sætning:
Det er Rådets opfattelse, at der hellere må opstå perioder med tomme boliger end perioder med
ventelister længerede end den garanterede ventetid.

Øvrige punkter taget til efterretning
Med venlig hilsen
Ældrerådet i Albertslund
Carsten Wittus
Formand
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