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Høringssvar: Ændret serviceniveau praktisk hjælp – ændring i kvalitetsstandard. 

Seniorrådet har på møde d. 22. august drøftet SÆU’s beslutning om Ændret serviceniveau 

praktisk hjælp – ændring i kvalitetsstandard. 

Seniorrådet har følgende kommentarer til planerne om at ændre kvalitetsstandarden vedr. 

rengøring hver 2. uge til hver 3. uge, samt stramning af visitationskriterierne. 

Nedsættelse af rengøringsfrekvensen fra hver 2. uge til hver 3. uge må anses for en meget 

væsentlig serviceforringelse, som kan få indvirkning på den enkeltes sundhedstilstand og 

livskvalitet. I forvejen er det opfattelsen at den tildelte hjælp/tid til rengøring hver 2. uge, er 

meget sparsom. 

Skærpelse af målgruppen for tildeling af praktisk hjælp og dermed ændring af 

kvalitetsstandarden vil efter Seniorrådets opfattelse være grænsende til det uforsvarlige og 

uværdige.  

 

Derfor kan Seniorrådet på ingen måde bakke om den skærpelse der lægges op til i 

kvalitetsstandarden, hvor borgere fremover skal være ”betydelig svækkede” for at få tildelt 

praktisk hjælp hver 3. uge. frem for som nu skal være ”svækkede” for at få tildelt praktisk 

hjælp hver 2. uge. 

Der vil være flere mærkbare konsekvenser forbundet med ændringen, hvis den gennemføres:  

Borgere der i dag er ”svækkede” og får tildelt praktisk hjælp hver 2. uge, kan fremover ikke en 

gang kan få praktisk hjælp hver 3. uge, - med mindre de kan komme i kategorien ”betydelig 

svækkede”. 

Mange af de ældre der nu fratages den hjælp de hidtil har fået tildelt, kan være i en situation, 

hvor de er nødsaget til at tilkøbe den hjælp de mister, hvilket kan være en voldsom økonomisk 

belastning på en pension. 

Godt nok tilbydes de ”svækkede” et rehabiliteringsforløb med sigte på at de selv kan klare 

opgaven. 

Det er dog Seniorrådets opfattelse at denne ”betydelige” skærpelse af visitationskriterierne til 

praktisk hjælp er selvmodsigende i forhold til at tilbyde denne gruppe et rehabiliteringsforløb, 
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Side 2 

idet indsatsen har størst risiko for at være gode spildte kræfter og penge, fordi et 

rehabiliteringsforløb for ”svækkede” ældre i denne gruppe kan vise sig at være virkningsløst. 

Penge som bedre kan bruges til at yde de ”svækkede” ældre praktisk hjælp som i dag. 

Alene besparelsen på 3,03 mil. kr. ved denne ændring i kvalitetsstandarden, sender et signal 

om mærkbare ændringer.  

Konsekvensen af beslutningen vil være så betydelig mærkbar, at den må anses som værende på 

grænsen til det uforsvarlige og uværdige, og på ingen måde en hverken værdig eller ordentlig 

behandling af de ældre ”svækkede” borgere, der hidtil har fået tildelt praktisk hjælp efter den 

nugældende kvalitetsstandard. 

Derfor vil Seniorrådet anbefale, at besparelsen og den foreslåede ændring i 

kvalitetsstandarden trækkes tilbage.  

 

Som tidligere anført, har seniorrådet fortsat et ønske om at være repræsenteret, ved den årlige 

gennemgang og tilretning af kvalitetsstandarderne. 

 

 

Med venlig hilsen  

Seniorrådet Silkeborg Kommune 

Erling Prang 

formand 


