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Høringssvar: Kvalitetsstandard afløsning, aflastning og midlertidigt ophold. 

Seniorrådet har ved sit møde d. 10. december 2020, drøftet oplæg til: Kvalitetsstandard 

afløsning, aflastning og midlertidigt ophold. 

Som det første vil seniorrådet gerne anerkende at der sker en konsekvensrettelse af de 

kvalitetsstandarder, der bliver berørt af de omfattende besparelser der er foretaget på 

Sundheds- og ældreområdet, siden juni 2019 - og senest ved vedtagelse af budget 2021. 

Aflastning på daghjem: 

Høringsmaterialet har kun nogle få ændringer/tilføjelser, der dog tydeligt markerer at der er 

tale om nogle stramninger, der gør det væsentligt mere vanskeligt at blive visiteret til aflastning 

på daghjem, bl.a. grundet det faktum at der er nedlagt/flyttet 10 daghjemspladser og 

målgruppen er indsnævret. 

Det fremgår ikke af kvalitetsstandarden at besparelserne har den konsekvens, at målgruppen nu 

udelukker borgere, som ikke har en demensproblematik, samt borgere der har vanskelig ved at 

tage vare på sig selv, men som indtil nu, har kunnet visiteres til et dagtilbud på et daghjem.  

Tilføjelserne i høringsmaterialet sender klare signaler om at højeste prioritet nu er overholdelse 

af det afsatte budget. Dernæst er det målrettet træning for at styrke evnerne til at klare så meget 

som muligt selv. Først herefter kommer det sociale – tryghedsskabende – aktivitetsmæssige 

aspekt, altså de elementer der styrker livskvaliteten hos borger og pårørende.  

På den baggrund, vil seniorrådet foreslå, at man med fordel kan ændre på rækkefølgen i 

beskrivelsen, så budskabet om høj prioritering af livskvalitet hos borgeren og pårørende er 

mere fremtrædende, bl.a. beskrevet i den vedtagne ”Værdighedspolitik”. 

Dette ud fra en tese om at øget fokus på livskvalitet vil have en positiv effekt på budskabet: 

”Du skal selv, hvis du kan selv” – (Jfr. indledning i kvalitetsstandarden) 

Midlertidigt ophold. 

I seniorrådet har vi noteret os at der ikke er ændret i beskrivelsen af afsnittet om midlertidigt 

ophold. 
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Side 2 

Det vækker nogen undren, at nedlæggelse af 19 midlertidige pladser ikke giver anledning til 

ændringer i beskrivelsen af kvalitetsstandarden på dette område. 

Nedlæggelse af 19 midlertidige pladser vil efter Seniorrådets opfattelse medfører, at der er 

færre der får tilbud om en midlertidig plads. Flere der får forlænget deres indlæggelse på 

sygehus efter endt behandling, samt flere indlæggelser/genindlæggelser.  

Det forebyggende aspekt forringes væsentligt, og der vil komme et øget pres på plejeboliger. 

Muligheden for afklaring af fremtidig indsats på en midlertidig plads, inden borgeren flytter 

hjem efter udskrivelse fra hospital, reduceres betydeligt - altså væsentlige ændringer i 

tilbuddet. 

Ovenstående ville formentlig kunne forebygges, med et tilstrækkeligt antal midlertidige 

pladser, hvilket forvaltningen også tidligere har anført.  

Med nedlæggelse af 19 midlertidige pladser, må strategien for brug af de tilbageværende 

pladser naturligt være ændret. Derfor foreslår seniorrådet, at dette fremgår tydeligt af 

oplysningsmaterialet og kvalitetsstandarden. 

Det er Seniorrådets opfattelse at ændringerne i denne kvalitetsstandard, samt det der ikke er 

beskrevet – men afspejles i besparelserne på budget 2021, forringer tilbuddet om aflastning på 

daghjem og midlertidigt ophold for ensomme og sårbare borgere betydeligt. Forringelserne vil 

også betyde at der nu stilles væsentlige større krav og forventninger til pårørende og frivillige.  

 

Samlet set bevirker ændringerne/besparelserne en betydelig serviceforringelse for de borgere i 

Silkeborg kommune, der oprindelig var i målgruppen.  

 

Med venlig hilsen 

Seniorrådet Silkeborg Kommune 

Erling Prang 

formand 


