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Høringssvar vedr. Nye kvalitetsstandarder:  
Kvalitetsstandard – Personlig pleje, Kvalitetsstandard – Praktisk hjælp, Kvalitetsstandard 

Genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven, Kvalitetsstandard – 

Genoptræning efter sundhedsloven. 
 
Seniorrådet har drøftet oplæggene til ovennævnte kvalitetsstandarder og har følgende 
kommentarer, hvor hensigten er at pege på forhold der supplerer de foreliggende oplæg: 
 
Oplæggene vurderes godt bearbejdet, og bærer tydeligt præg af at flere involverede parter har 
deltaget i udarbejdelsen, hvilket seniorrådet ser som værende positivt.  
I Seniorrådet vil vi gerne udtrykke tilfredshed med, at vi nu er repræsenteret i arbejdsgruppen 
vedr. revision af gældende kvalitetsstandarder. 
 
Seniorrådet ser det imidlertid som en mangel, at forskellen mellem- og virkningen af de nye og 
de eksisterende kvalitetsstandarder, ikke er beskrevet i oplægget. 
 
Seniorrådet efterlyser herudover en oversigt over, hvilke kvalitetsstandarder der ikke længere 
er gældende, eller fjernes. Jfr. kommissorium for arbejdsgruppen for udarbejdelse af nye 
kvalitetsstandarder. 
 
Seniorrådet har ved tidligere høringssvar tilkendegivet uenighed i beslutningen om forringelse 
af kvalitetsstandarden: Praktisk hjælp. Denne uenighed forstærkes af øjeblikkets store 
smitterisiko for Covid19, hvor frekvens og grundighed med rengøring og hygiejne anbefales 
styrket. 
 
Generelt bærer alle kvalitetsstandarderne præg af, at der nu sættes voldsomt fokus på den 
rehabiliterende indsats, og indikerer dermed at man faktisk skal være dårligere fungerende for 
at opnå den samme hjælp/støtte som hidtil. Det står derfor uklart om beskrivelse af nye 
kvalitetsstandarder har til hensigt at sikre mere kvalitet i ydelsen, eller det i virkeligheden kun 
er et udtryk for de igangværende besparelser på ældreområdet. 
 
Seniorrådet har principielt ikke noget imod at der, som beskrevet i oplæggene, tillægges den 
rehabiliterende indsats en væsentlig betydning, men vi undrer os over, at de sociale og 
kognitive forudsætninger slet ikke er nævnt som vigtige faktorer i det samlede billede, når 
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Side 2 

omfanget af behov for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, eller genoptræning, skal tildeles 
den enkelte. 
 
Seniorrådet vil derfor foreslå at det indskrives i de enkelte kvalitetsstandarder, at der 
naturligvis kan være andre faktorer end mulighederne i den rehabiliterende indsats, der kan 
være afgørende for omfanget af tildeling af hjælp til den enkelte. Der bør naturligvis nævnes 
eksempler på de øvrige faktorer. 
Endelig kan der være tilfælde, hvor en rehabiliterende indsats ikke er mulig, eller vil have 
meget ringe effekt, hvorfor et forsøg med en rehabiliterende indsats kan være nytteløs. 
 
Seniorrådet vil gerne opfordre til at skrivelser og vejledninger til borgerne, herunder 
beskrivelse af kvalitetsstandarder, formuleres i et let læseligt og forståeligt sprog. 
 
I Kvalitetsstandard – Genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven, står der 
bl.a. under Tilrettelæggelse af den vedligeholdende træning: ” Træningen kan også foregå 
virtuelt”, men ikke nogen forklaring om hvad det vil sige. Der er helt givet mange der ikke 
forstår hvad der menes med begrebet ”Virtuelt”.  
Det anbefales derfor at der gives en kort forklaring i teksten. 
 
Seniorrådet står gerne til rådighed for en drøftelse af ovenstående. 
 
 
 
Med venlig hilsen  

Seniorrådet Silkeborg Kommune 

Erling Prang 
formand 

 


