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Ældrerådet i Lejre Kommune

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

25. maj 2020
J. nr.: 18/5252

Att.: Overassistent Janie Bitsch
Sekretariat & Jura

Høringssvar om kvalitetsstandard Servicelovens § 79a vedrørende forebyggende hjemmebesøg 2020.
Ældrerådet har modtaget kommunens e-mail af 7.5.2020 vedhæftet med:
• Høringsbrev dateret 17. maj 2020, vedrørende høring om ”Forebyggende hjemmebesøg SEL
§ 79a”.
• Kvalitetsstandard § 79a for 2020, med tilføjelser, der er markeret med rød skrift.
Vi mener, at den ”røde tekst,” under punktet ”Målgruppe” bør tydeliggøres for at undgå misforståelser hos de borgere, der læser om ”Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.”
Se venligst vores forslag herunder:
Vi tilbyder besøg til borgere, der bor i eget hjem, men som ikke er visiteret til hjemmebesøg, samt
til borgere, der ikke modtager mere end højst to daglige besøg med støtte til personlig pleje og
praktisk hjælp.
Borgere, der er visiteret til mere end to daglige besøg, men som ud fra en faglig vurdering vil kunne
have glæde af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg, vil fortsat få det.
Samt også en præcisering af den ”røde tekst,” under punktet ”Ydelsens indhold.” Se venligst vores forslag herunder, skrevet med kursiv - og fed skrift:
Der tilbydes supplementer og alternativer til det forebyggende hjemmebesøg:
• Kollektive arrangementer herunder specielt et for nye 75-årige.
• Telefonsamtale.
• Hold med støtte fra sundhedsrådgiver fx arrangementer med varm mad og socialt samvær.
• Åben rådgivning med sundhedsrådgiver.
Den efterfølgende røde tekst, startende med teksten ”Alle borgere i målgruppe” bør også punkt
opdeles, i det omfang teksten eller dele af teksten skal indgå i ”Ydelsens indhold,”. Dette vil for læseren give et væsentlig bedre overblik.
Med hensyn til beskrivelsen om at, ”Vi har i 2020 særligt fokus på at skabe øget opmærksomhed og vejledning omkring borgernes nuværende og fremtidige boligsituation” bør det
også fremgå af teksten i hvilket omfang kommunen enten kan -, eller ikke kan tilbyde en ny bolig,
eller i det mindste henvise til hvor dette kan findes, fx på kommunen hjemmeside eller ved direkte
henvendelse til ”Visitation & Hjælpemidler.”
I øvrigt kan vi oplyse, at vi fortsat ser kvalitetsstandarden, som et velfungerende værktøj for kommunens sundhedsrådgivere og som et vigtigt bidrag til værdighedspolitiken, specielt vil vi her fremhæve afsnittet: ”Ydelsens indhold” både om fokusområderne, men også om, at sundhedsrådgiverne
fortsat i lokalområderne arbejder med de gruppebaserede arrangementer, herunder fællesspisning,
sideløbende med de individuelle borgerrettede tiltag.
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Vi ved at sådanne fælles arrangementer medvirker til at etablere netværk ud over dem, som bl.a.
sundhedsrådgiverne har medvirket til at etablere i tæt samarbejde med de frivillige samt med aktivitetscentrene i Lejre Kommune.
Med en tydeliggørelse af ”den røde tekst” under ”Målgruppe” og ”Ydelsens indhold” finder Ældrerådet, at vi fortsat kan give vores fulde tilslutning til ”Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg.”

Med venlig hilsen
Kirsten Kornval
Formand
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