Ældrerådet i Lejre Kommune

Til:
Kommunalbestyrelsen

Gevninge den 10. marts 2015

Høringssvar:
Årsrapport vedrørende de forebyggende hjemmebesøg 2014.
Ældrerådet har gennemgået og drøftet årsrapporten vedrørende de forebyggende hjemmebesøg
i 2014.
Rapporten giver et godt billede af de opgaver der løses, og understreger vigtigheden af de
forebyggende besøg.
Hjemmebesøgene har, i følge Vejledningen om hjælp og støtte efter serviceloven, bl.a. til
formål at hjælpe de ældre til bedre at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet
længst muligt.
Det er Ældrerådets opfattelse, at dette lykkes langt hen ad vejen - det er derfor med undren vi
læser, at Lejre Kommune fremover vil løse udfordringen med det stigende antal +75 årige ved at
omformulere tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg til borgerne i aldersgruppen 75 år til
79 år, og dermed overlade initiativet vedrørende et besøg til borgeren selv.
Vel vidende at mange i den nævnte aldersgruppe sagtens kan tage initiativ til selv at henvende sig,
hvis der er behov, så frygter vi dog, at endnu flere vil holde sig tilbage, og at det derfor kan
ender med, at blandt andre de ensomme, de småt spisende, dem hvis funktionsniveau langsomt
forringes eller dem der har personlige problemer, i sidste ende ikke få den nødvendige hjælp og
støtte.
I Ældrerådet synes vi, at når 323 ud af 764 borgere, eller godt 42% af den omhandlede
aldersgruppe, i 2014 ønskede et besøg, så tyder det på, at der er et behov.
Det er Ældrerådets mening, at det er fejlagtigt at tro, at man kan imødegå de udfordringer den
demografiske udvikling giver, ved blot at ændre på brevskabelonen i borgerhenvendelserne, og vi
mener bestemt ikke, at det ønskede mål harmonerer med udsagnet i slutningen af årsrapporten,
hvori der skrives:
"Samlet set ser vi en tendens til, at de ældre i stigende grad efterspørger
ideer, råd og vejledning til at kunne klare sig selv".
Hvem er det der skal komme med ideer og give os ældre råd og vejledning, hvis den forebyggende
medarbejder ikke aflægger besøg?
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Vi frygter, at færre besøg vil betyde et unødigt fald i livskvaliteten for mange borgere i
aldersgruppen 75 til 79 år, og at den reduktion af resurseforbruget, der forventes at ligge i at
omformulere brevskabelonen, i stedet meget hurtigt kan blive til en menneskelig- og dermed også
en kommunal omkostning, hvilket næppe er tanken.
Ældrerådet påskønner den indsats de forebyggende medarbejdere har ydet i årets løb, men som
nævnt frygter vi de nye besparelsestiltag.

Ældrerådet Lejre Kommune
Keld Mortensen
Formand

PS:
Borgere i aldersgruppen 75 til 79 år, som i 2014 ønskede besøg af en forebyggende
medarbejder, repræsenterede i 2014 næsten 38% af de 851 borgere der ønskede et
besøg.
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