Høringssvar fra brugerrepræsentanterne i Handicaprådet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. december 2017

Til Velfærdsudvalget
Mødesag pkt. 2, på dagsorden til torsdag den 14. december 2017
Pkt. 2 VFU/ØU/KB Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning, Serviceloven §86
Uddrag fra mødesagen: På baggrund af faglige vurderinger fra sundhedspersonale i Albertslund Kommunes
Genoptræning anbefaler administrationen, at der foretages mindre justeringer i kvalitetsstandarderne. Ved en
helhedsvurdering af borgergruppen, som modtager hjælp efter § 86, stk. 1 og stk. 2 er det vurderingen, at denne
borgergruppes funktionsniveau vil opnå bedst effekt af genoptræningen med maximum to træningsgange pr. uge.

Administrationens anbefaling om at foretage ”mindre” justeringer i kvalitetsstandarderne,
vil ændre tilbuddet om genoptræning og vedligeholdelsestræning fra 1-5 gange ugentligt
til max 2 gange ugentligt. Det er en forringelse og en ændring af serviceniveauet til
genoptræning og vedligeholdelsestræning, og vil kræve en faglig revurdering af behovet
for træning for den enkelte borger, der er visiteret til genoptræning og
vedligeholdelsestræning.
https://www.sum.dk/Aeldre/Vaerdier-og-kvalitet-i-aeldreplejen/Kvalitetsstandarder.aspx

Træningen kan ikke tilrettelægges efter en borgergruppes funktionsniveau, som der står i
mødesagen. Mennesker er jo forskellige med forskellige behov for træning. En forringelse
af tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning kan på sigt koste dyrt.
Genoptræning og vedligeholdelsestræning skal tilrettelægges på baggrund af en konkret
og individuel vurdering af den enkelte borgers behov og forudsætninger og i samarbejde
med den enkelte. Se mere her: ”Træning til voksne i kommunerne efter Serviceloven”
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_traening_regioner_kommuner2009/Kapitel%206.aspx

Handicaprådet vil anbefale, at tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning efter
SEL § 86 fortsætter med 1-5 gange ugentligt – ud fra en faglig vurdering af den enkelte
borgers træningsbehov.
Det fremgår af mødesagen, at kvalitetsstandarderne skal være en information til borgerne
om det serviceniveau, Kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelserne.
Samspillet med kvalitetsstandarder og fastsatte serviceniveauer
Vi vil diskret minde om tidligere ministersvar, som stadig er gældende:
”Serviceniveauerne kan og skal aldrig erstatte den individuelle vurdering og skal altid være
indenfor rammerne af lovgivningen”.
http://www.ft.dk/samling/20121/spoergsmaal/s231/svar/914031/1170452.pdf

Det betyder, at det serviceniveau, Kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser i
kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning, skal fraviges, hvis
borgerens behov nødvendiggør det.
Handicaprådet vil anbefale, at dette fremgår klart og tydeligt af kvalitetsstandarden som
en information til borgerne og en hjælp til sagsbehandlerne.
På vegne af brugerrepræsentanterne i Handicaprådet
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