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Beslutningssag : Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp
Ældrerådet har drøftet oplægget og har følgende bemærkninger:
-Ældrerådet ser frem til en vis flexibilitet indenfor den afsatte tid f.eks. rengøring
- Ældrerådet er tvivlende over for om der i alle tilfælde er tilstrækkelig tid til at udføre
den rengøring borgeren er visiteret til.
-Det er ældrerådets opfattelse, at en planlagt løbende rengøring gerne skulle gøre, at
det ikke er nødvendigt med hovedrengøring. Såfremt begrebet fortsat fastholdes er 2
timer ikke tilstrækkeligt og begrebet bør omformuleres f.eks. til at der 2 gange årligt
stillet et antal timer mere til rådighed.
- Punktet rengøring bør omformuleres. Der står ”Der tilbydes ikke hjælp til rengøring,
hvis det vurderes at borgeren kan benytte en robotstøvsuger” Det må være sådan, at
borgeren godt kan få hjælp til de rengøringsopgaver, som ikke er omfattet af
pågældende hjælpemidler, som borgeren selv kan benytte.
- Som anført tidligere år, bør borgere, der er visiteret til madservice have stille
microovn til rådighed. Det har dels tidsmæssige konsekvenser, at personalet skal
”lære” at betjene forskellige ovne, dels er der risiko for fejlbehandling af maden.
- Vi opfordrer til en konsekvensberegning af hvor meget anskaffelse af micro ovne vil
beløbe sig til. Det kan være til alle borgere på en gang eller over en kortere årrække.
- Det vil være naturligt, at borgere kan få varmt mad om aftenen. Mulighed efterlyses.
- 2 maskiner tøjvask hver anden uge er ikke tilfredsstillende. Der bør tages hensyn til
den enkeltes behov, herunder om der er urenheder dagligt – det vil ikke kunne ligge i
2 uger uden væsentlige gener. Der skal tilføjes ”en konkret individuel vurdering”.
- Ældrerådet mener, at det allerede nu er relevant, at vurdere konsekvenser ved
affaldssortering for de personer, der er visiteret til at få affald fjernet 3 gange om ugen
og fremover sorteret. Ældrerådet imødeser en beregning af merudgiften.
- I standarden er beskrevet forhold vedrørende børn. Hører det med her og i
bekræftende fald – hvad med økonomien.
- Plejeboligpakker 1,2 og 4 beskrives, hvad med 3?
- Ældrerådet ser frem til en afklaring af, at økonomi følger med (den bevilligede
plejeboligpakke) og ikke økonomi efter en gennemsnitsbetragtning. Vi henviser i
øvrigt til vort brev vedrørende vor bekymring om dette til økonomiudvalget af 6.
september 2021.
- Kan vi forudsætte, at vinduespolering indvendigt er indeholdt i standarden?

- Bør denne standarden indeholde et punkt om arbejdsmiljø, idet det har stor
indflydelse på de ydelser, som skal udføres.
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