Ældrerådet vil gerne takke for et godt stykke arbejde, i forbindelse med udarbejdelse af ny
kvalitetsstandarder RKSK 2018-2019. Vi er også glade for, at vi har haft tid til at gennemgå og
drøfte, alle jeres rettelser og tilføjelser.
På den baggrund, har ældrerådet i sit møde, den 27. februar d.å. besluttet, at fremsende følgende
forslag til justeringer/ændringer
HØRINGSSVAR
AFLASTNINGSOPHOLD:
Under den kommunale akutfunktion ønskes tilføjet: Borgerne bør tilbydes ophold på en
akutaflastningsplads.
Under Ydelsens omfang ønskes slettet: Flytningen kan foregå fra en plejebolig til en anden.
Under Hvordan følges op på ydelsen ønskes: visitator bør først deltage i forbindelse med
udskrivning (for at undgå dobbelteffekt).
ALKOHOLBEHANDLING:
Under klageadgang: Her bør der kun stå lederen af misbrugsbehandlingen.
BOLIGINDRETNINGER STK 2:
Under Hvad er formålet med ydelsen ønskes tilføjelse: på baggrund af en helhedsvurdering, kan
der tilbydes anden bolig.
EL-KØRETØJ:
Under hvilke aktiviteter indgår ydelsen ønskes: Fabriksny 4-hjulet el-køretøj indkøbt ved
leverandør (ikke 3-hjulet af sikkerhedsmæssige årsager)
GENOPTRÆNING EFTER SERVICELOVENS $86, STK1:
Under Hvem kan modtage ydelsen ønskes: Indsatsen er fortrinsvis rettet mod borgere over 18 år.
GENOPTRÆNING EFTER SERVICELOVENS $140:
Under ydelsens omfang ønskes: Beror på en individuel vurdering, foretaget af terapeuten, og i
samarbejde med borgeren.
KOMFORTKØRESTOLE:
Under Er der særlige forhold at tage hensyn til ønskes: Genbrug kan godt finde sted, hvis egnede
er på depot.
KOMPRESSIONSSTRØMPER:
Under følges op på ydelsen ønskes: Kliniksygeplejersken følger op hos ansøgeren og sikrer, at
komp.strømperne passer og tilbyder evt. manuel hjælp.
MADSERVICE TIL ÆLDRECENTRE:
Under ydelsens omfang ønskes: Der kan afbestilles enkelte måltider (hovedmåltider)
MANUEL KØRESTOL:

Under Hvem leverer ydelsen ønskes tilføjet: Hvis der findes egnet på depotet, skal denne bruges.
PARYKKER:
Under Hvad indgår ikke i ydelsen ønskes: Tilskud til behandling ... f.eks. kemoterapi eller anden
behandl. flyttet til punktet HVAD INDGÅR I YDELSEN.
PERSONLIG PLEJE:
Under Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen ønskes tilføjet: Efter bad - negleklipning.
Under Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen ønskes: Klipning af negle, såfremt der er
komplikationer.
PRAKTISK HJÆLP:
Under Hvad omfatter ydelsen: her bør oprydning og rengøring af badekar og vægge i bruseniche
flyttes til i stedet for INDGÅR IKKE I YDELSEN.
Under Hvilke opgaver kan indgå i ydelsen ønskes: Skift af linned efter behov, dog min. hver 4. uge.

Ældrerådet, den 27. februar 2018.
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