Til Byrådet/Social- og Sundhedsudvalget
Seniorrådets høringssvar vedrørende politiske mål for Social- og Sundhedsudvalget 2016
Seniorrådet kan tilslutte sig prioriteringen af de 6 foreslåede indsatsområder.
Seniorrådet har følgende bemærkninger til enkelte af indsatsområder.
Demens – aflastning af pårørende og tilbud til borgere med demens
I særlige situationer bør aflastning af pårørende også kunne foregå i hjemmet. Endvidere finder
Seniorrådet det vigtigt, at pårørendes erfaringer og forslag inddrages ved udarbejdelsen af
handleplanen.
Værdighed – værdighed i mødet med borgerne på hele social- og sundhedsområdet
Seniorrådet forudsætter, at udarbejdelsen af det etiske kodeks for værdighed sammentænkes
med den nye lovbestemmelse (forventes vedtaget med virkning fra 1. 3. 2016) om fastsættelse af
en værdighedspolitik i kommunerne. Seniorrådet lægger vægt på, at det etiske kodeks for
værdighed omsættes i en række helt konkrete initiativer/projekter i relation til en værdig
ældrepleje f.eks. i forhold til mødet mellem de ældre og medarbejderne, livskvalitet,
selvbestemmelse og mad. I praksis vil de nye initiativer kunne indarbejdes i kvalitetsstandarderne
for hjemmehjælp mv. Endvidere finder Seniorrådet det vigtigt, at der følges op på udmøntningen
af værdighedspolitikken eksempelvis ved brugerundersøgelse el.lign.
Seniorrådet ser frem til at bidrage til udformning og konkretisering af politikken.
Mad – fokus på hjemmeboende borgere og spisesituationen
Ud fra egne erfaringer og løbende beskrivelser fra brugere/pårørende, der benytter de
kommunale madordninger, finder Seniorrådet det vigtigt, at der sættes fokus på madkvaliteten
(udseende, smag, menuvalg etc.)
Seniorrådet foreslår derfor supplering med følgende delmål:


At der aktivt og systematisk følges op på kvaliteten af maden fra leverandørerne, herunder
at brugerne/repræsentanter for brugerne inddrages i opfølgningen.

Genoptræning – fokus på vurderinger og brug af natur i genoptræningen
Seniorrådet foreslår supplering med følgende delmål:


At der iværksættes en afdækning af hvilke afledte affekter den øgede
rehabiliterings/genoptræningsindsats har haft i forhold til bevilling af
hjemmehjælpsydelser.

Afslutningsvis skal Seniorrådet kvittere for og udtrykke sin tilfredshed med, at rådene med den
afholdte temadag er blevet inddraget aktivt i udarbejdelse af målene.
Seniorrådet den 13. januar 2016

