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GS 188: Høring af Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets
dagsorden til mødet den 25 marts 2020
Greve Seniorråd afgav høringssvar til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets
dagsorden til mødet den 25 marts 2020. Høringssvaret er sket gennem skriftlig
proces, hvor rådsmedlemmer har modtaget dagsorden fredag den 20. marts 2020,
hvorefter de skriftligt har afgivet deres input til høringssvaret. Den skriftlige
høring blev gennemført grundet COVID-19 situationen. Der blev indgivet
kommentarer til sagerne 2, 3, 4 og 5.
2. Godkendelse af uanmeldte tilsyn med ydelser leveret i hjemmeplejen i 2019
Seniorrådet tager tilsynsrapporterne til efterretning med følgende bemærkninger:
- De samlede bedømmelser er ikke tilfredsstillende. Seniorrådet finder det
bekymrende, at der i de enkelte hjemmeplejeenheder er kritisable
forhold, der kan have konsekvenser for borgernes helbred og livskvalitet.
- Seniorrådet anerkender, at overgangen til Fælles Sprog 3 og KMD Nexus
er en stor opgave, men forventer at tilsynene næste år kan vise, at
medarbejderne har fået en større rutine i at dokumentere korrekt.
Dokumentationspraksis er altafgørende for, at borgerne får de ydelser, de
er visiteret til uanset om det er fast personale eller en afløser der kommer
i hjemmet.
- Seniorrådet bemærker, at interviews med to borgere i hver
hjemmeplejegruppe er utilstrækkeligt til at undersøge, hvordan borgernes
oplevelse af plejen er. Derfor ønsker Seniorrådet, at tilsynene i 2020
indeholder flere interviews med borgerne. Det er Seniorrådets ønske, at
der bliver et større fokus på borgernes oplevelse af livskvalitet.
- Seniorrådet bemærker tilsynenes fund omkring selvbestemmelse,
livskvalitet og en værdig død godt kunne have fået bedre bedømmelser.
Seniorrådet ønsker at der sættes fokus på temaet en værdig død, da det
efter rådets opfattelse er et emne, som blandt plejepersonale og borgere
er svært at tale om.
3. Godkendelse af uanmeldte tilsyn med ydelser leveret på plejecentrene i 2019
Seniorrådet tager tilsynsrapporterne til efterretning med følgende bemærkninger:
- Seniorrådet anerkender, at overgangen til Fælles Sprog 3 og KMD Nexus
er en stor opgave, men forventer at tilsynene næste år kan vise, at
medarbejderne har fået en større rutine i at dokumentere korrekt.
Dokumentationspraksis er altafgørende for, at borgerne får de ydelser, de
er visiteret til uanset om det er fast personale eller en afløser der kommer
i hjemmet. Endvidere bemærkes det, at der kan fordel kan hentes
erfaringer fra de plejecentre, der går bedømmelsen Godkendt.
- Seniorrådet bemærker, at interviews med to borgere på hvert plejecenter
er utilstrækkeligt til at undersøge, hvordan borgernes oplevelse af plejen
er. Derfor ønsker Seniorrådet, at tilsynene i 2020 indeholder flere
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interviews med borgerne. Det er Seniorrådets ønske, at der bliver et
større fokus på borgernes oplevelse af livskvalitet.
Seniorrådet bemærker tilsynenes fund omkring selvbestemmelse,
livskvalitet og en værdig død godt kunne have fået bedre bedømmelser.
Seniorrådet ønsker at der sættes fokus på temaet en værdig død, da det
efter rådets opfattelse er et emne, som blandt plejepersonale og borgere
er svært at tale om.

4. Faglig risikostyring i center for Sundhed & Pleje i 2020
Seniorrådet tager sagen til efterretning.
5. Stop for nye udlejninger af Greve Kommunes 27 ældreboliger
Af sagsfremstillingen fremgår det, at der endnu ikke er en afklaret, hvorvidt
ældreboligafdelingerne Hundige Bygade, Degnestræde og Byvejen i Kildebrønde
skal sælges, indgå eller omlægges som tilbud på det specialiserede område.
Seniorrådet uforstående overfor at nedlægge de 27 ældreboliger i en situation,
hvor andelen af ældre borgere stiger drastisk indenfor de kommende ti år.
De 40 nye ældreboliger, der opføres af Greve Boligselskab i Hundige Øst står klar i
2022, og hvis de 27 ældreboliger nedlægges ved løbende fraflytning, vil der i 2020
kun være en stigning i udbud af ældreboliger på 13.
Seniorrådet finder det endvidere meget bekymrende at der lægges op til, at
udgiftsposten til tomgangsleje, som er ukendt, skal høre under Social,- Sundhed, og Psykiatriudvalget, da det på længere sigt vil være forbundet med
serviceforringelser på ældreområdet.
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