Ældrerådet i
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing, den 21. februar 2017
Til
Social- og Sundhedsudvalget

Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. februar
2017.
Punkt 9
Analyse af udgifter til diabetesartikler, kateter- og stomihjælpemidler,
genbrugshjælpemidler og arm- og benproteser.
Allerførst mange tak fordi vi i ældrerådet fik materialet tidligt, så vi havde god tid til at læse
det igennem og komme med et høringssvar.
Det er lovgivningen og Kommunens Kvalitetsstandarder, der skal følges.
Det er ikke et mål i sig selv, at være den billigste kommune.
Ældrerådet vil gerne henlede opmærksomheden på, at en del af budgetoverskridelse også
skyldes stigende udgifter til handicapbiler og mellemkommunale betalinger i 2016
Diabetesartikler:
Udgifterne er i 2012 på 3.923.649 mil.
i 2014 på 2.996.751 mil.
i 2016 på 3.075.086 mil.
- Der er en budget overskridelse, men har budgettet været realistisk, når udgifterne har
været faldende fra 2012 til 2016?
- Befolkningen bliver ældre, levealderen længere, det gælder naturligvis også for
diabetikere som for alle andre grupper.
- Ældrerådets holdning er, at det må være en selvfølge at for at modtage hjælp til sit liv
som diabetiker, siger man også ja til at deltage i et kursus om det at leve som diabetiker, til
selv at være med til at ændre livsstil, så man kan leve et godt liv som diabetiker.
Det er vigtig at diabetiker kurset bliver afholdt lokalt, evt. på kommunens sundhedscentre.
Det kan for nogen være både besværligt og dyrt at skal rejse ril Holstebro for at deltage i et
kursus, det må være nemmere at få en underviser til vores kommune som det er for mange
at skal rejse/køre med taxa til Holstebro.
Kateter- og stomihjælpemidler:
Der skal være overensstemmelse mellem regionens og kommunens politik med hensyn til
engangskateter.
Genbrugshjælpemidler:
Ældrerådet anbefaler, at på de områder der giver mening, skal personalet altid undersøge
om der står brugbare hjælpemidler på lager, inden der bestilles nyt.

Genbrugs hjælpemidlerne skal passe til den person, der skal bruge den - være i orden og
brugbare.
Hvis borgerne så ikke syntes, de vil have et genbrugs hjælpemiddel, må de selv anskaffe og
betale for at få et nyt.
Arm- og benproteser:
Der bør altid bevilges den bedst egnede og billigste protese efter en konkret individuel
vurdering.
Det bør ikke være mangel på en egnet protese, der gør livet vanskelig for de, der har brug
for en protese.
Punkt 10
Procedure for bevilling af nødkald til borgere i eget hjem.
Ældrerådet ser med tilfredshed, at procedure for tildeling af nødkaldsapparater igen bliver
som før 25. maj 2016.
Punkt 11
Forebyggelse af Røggener.
Personalet inden for ældreområdet skal have ordentlige og sundhedsmæssige forsvarlige
arbejdsbetingelser.
Personalet træder ind over dørtærsklen til borgernes eget hjem, og skal respektere den
forskellighed, der her er.
Men de skal ikke tolerere, at blive syge af at komme i hjem, hvor der er så tilrøget, at de
bliver syge og får ubehag af at hjælpe borgerne, der må vises gensidig respekt.
Med venlig hilsen
Iver Poulsen
Formand
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