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Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

17. december 2020.
J.nr.: 20/8847

Att.: Overassistent Janie Bitsch
Sekretariat & Jura
Ældrerådet har med tak modtaget kommunens e-mail af 3. december 2020 bilagt udkast til revideret kvalitetsstandard om genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 samt
protokoludskrift af USSÆ’s møde den 2. december 2020.
I den anledning afgiver Ældrerådet følgende høringssvar:
Udkastet til revideret kvalitetsstandard udgør i sit layout, udformning og indhold et syvmileskridt i
den rigtige retning, forstået på den måde, at ligheden med en ministeriel bekendtgørelse er forladt til fordel for en langt mere venlig og pædagogisk fremtoning.
Det vil uden tvivl være til gavn og glæde for brugerne, og det vil Ældrerådet gerne kvittere for.
Herudover har vi nogle få bemærkninger til indholdet som følger:
På side 1, kapitlet ”Du skal søge om træning”, 2. afsnit, foreslår vi, at ordet ”udtrykkeligt” indsættes som følger (understreget): ”Hvis du vælger at lade dine pårørende kontakte os, er det vigtigt,
at du udtrykkeligt har givet dem samtykke til det –”.
Forslaget begrundes med, at man må formode, at hvis man vælger at lade sine pårørende kontakte kommunen for sig, ligger der vel deri et underforstået samtykke. Derfor bør det understreges,
at samtykket skal være udtrykkeligt.
På side 2, kapitlet ”Hvad koster genoptræning og vedligeholdende træning?”, foreslås teksten udformet således (tilføjelse understreget): ”Genoptræning og vedligeholdende træning er gratis for
dig, når du er visiteret til det.”
Forslaget begrundes med, at det er en grundlæggende forudsætning, at man er visiteret, for at det
er gratis. Derfor bør det stå i teksten, ikke kun for at gøre den klarere, men også for det tilfælde, at
en borger springer direkte ind til det kapitel og kun læser teksten om, at det er gratis.
På side 2, kapitlet ”Hvornår kan du forvente at starte dit forløb?”, 2. afsnit, ordene i første linje:
”inden for en uge”: Da teksten tidligere var 10 hverdage, bør det uddybes, om en uge er 5 hverdage eller 7 kalenderdage.
På side 3, kapitlet ”Hjemmet som arbejdsplads”, sidste afsnit, foreslås teksten udformet således:
”Dette gælder i eget hjem, både uden for og på plejecentrene”.
Forslaget begrundes med, at ”eget hjem” både kan være, når ældre fortsat bor i eget hjem uden
for et plejecenter, eller når ældre bor i eget hjem på et plejecenter. Begge steder er det egen private bolig, omfattet af Grundlovens regel om boligens ukrænkelighed.
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Dette kan være vigtigt at have in mente, således at der ikke kun lægges vægt på medarbejdernes
sikkerhed og sundhed, men også på den ældre, hvis hjem er blevet en arbejdsplads for nogle
sundhedspersoner. Derfor vil følgende tilføjelse til andet afsnit i kapitlet med fordel kunne indsættes: ”Gennemgangen har til formål at sikre både dig, hvis hjem er blevet en midlertidig arbejdsplads, og de pågældende medarbejdere.”
På side 4, kapitlet ”Hvornår kan du forvente at vi har truffet afgørelse”, foreslås teksten udformet
således (ændringer understreget): ”Visitator skal træffe en afgørelse senest 4 uger efter, at vi har
modtaget din ansøgning om træning. Er dette ikke muligt, vil visitator kontakte dig.”
Forslaget begrundes med, at teksten er for vag set med Ældrerådets øjne, hvis den alene taler om,
hvad målet er. Det kan jo være individuelt og overladt til den enkelte medarbejder, hvad man synes, at målet skal være. Ved at anvende vort forslag, udelukkes denne mulighed.
Endvidere bør det klart fremgå, hvad alternativet til ikke at træffe en afgørelse inden for 4 uger
skal være, nemlig at kontakte borgeren.
Ældrerådet ser frem til, at kvalitetsstandarden med ovennævnte ændringer sættes i kraft til gavn
og glæde for ældre medborgere med behov for genoptræning og vedligeholdende træning.

Med venlig hilsen

Kirsten Kornval
Formand
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