
Hillerød, november 2021 
 

Høringssvar angående de lovpligtige kvalitetsstandarder for Ældre og 

Sundhed samt tilsynspolitik 2022 
 
Til Direktionen i Hillerød Kommune. 
 
Idet vi takker for opfordringen til at give høringssvar vedrørende kvalitetsstandarder og tilsynspligt for 
Ældre og Sundhed 2022, vil vi hermed tilkendegive vore synspunkter. 
 
Generelt vil vi gerne rose den udførlighed, hvormed kommunens tilbud efter Servicelovens paragraf 83 er 
beskrevet. 
 Ligeledes finder vi, at formidlingen til borgerne er klart og letforståeligt udtrykt, hvilket gør det let at finde 
rundt i tilbuddene. 
 
Der er dog et par enkelte områder, som vi savner at se inddraget.  
Særligt havde vi gerne set, at mennesker med psykiske udfordringer var nævnt. Et enkelt sted er angst 
nævnt, men generelt ses denne gruppe ikke inddraget, skønt flere andre grupper nævnes specifikt, f.eks. 
alkoholikere eller demensramte.  
Vi er især opmærksomme på denne gruppe, da deres behov kan være lidt anderledes end andre borgeres. 
Vi vil derfor foreslå, at der til disse mennesker oprettes et særligt team i hjemmeplejen, hvor 
medarbejderne er uddannet til at kommunikere med mennesker med psykiske udfordringer. 
Ligeledes vil vi foreslå, at akutteamet rummer en medarbejder, som er uddannet til at modtage opkald fra 
mennesker i psykisk nød, som for eksempel selvmordstanker, svær angst eller depression. En sådan 
tjeneste kunne antageligvis deles med nabokommunerne. 
 
Endelig ser vi også, at hjemløse ikke er indtænkt i forslaget på trods af, at undersøgelser viser, at der er en 
voksende gruppe af hjemløse ældre. Vi ser gerne, at der også påpeges hjælpemuligheder for denne gruppe. 
Vi er vi opmærksomme på, at mennesker, som udskrives fra psykiatrien ikke mødes med en udstrakt hånd, 
såfremt deres udskrivning ikke er planlagt og således er en del af det samarbejde mellem regionen og 
kommunen, som er beskrevet i forskellige projekter. Disse mennesker er ligesom de, der modtager deres 
behandling via privatpraktiserende psykiater overladt til sig selv, hvis de på grund af deres udfordringer ikke 
er i stand til at henvende sig til sagsbehandler eller at møde op i Checkpunktet.  
Vi foreslår, at der også til disse mennesker tilbydes en udstrakt hånd, hvor en medarbejder tager en 
samtale med henblik på at afklare, hvilken hjælp de eventuelt har brug for og rådgivning om, hvordan 
denne kan iværksættes. 
 
I materialet skrives om plejehjemspladser, herunder om pladser til personer med særlige behov, hvor 
blandt andet demens nævnes.  
 Her ser vi igen gerne at der inddrages overvejelser om mennesker med psykiske udfordringer og / eller 
misbrugsproblemer. Mennesker med disse udfordringer bliver jo også ældre, og desværre forsvinder 
udfordringerne ikke med alderen. 
 Vi ser ligeledes gerne, at denne gruppe specielt inddrages i kriterierne for forebyggende hjemmebesøg. 
 
 Hillerød Udsatteråd 
 
 Hanne Gravgaard  
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