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Ældrerådet har med tak modtaget kommunens høringsbrev af 11.6.2019, bilagt 

 udkast til reviderede kvalitetsstandarder om støtte til 
o personlig pleje,
o praktiske opgaver og madservice,
o begge i henhold til Servicelovens §§ 83 og 83a;

 protokoludskrift af USSÆ’s møde den 6.6.2019. 

Ældrerådet vurderer det meget positivt, at kvalitetsstandarderne fremover gælder for alle borgere inklusive 
beboerne på Lejre Kommunes plejecentre. Dermed er borgernes retsstilling og retssikkerhed tilgodeset 
uanset bopæl/boform. 

Med hensyn til form og fremtoning vil Ældrerådet gerne kvittere for det store fremskridt, de nye 
kvalitetsstandarder repræsenterer med hensyn til fremtoningen. Der er efter vores mening tale om et stort 
fremskridt, når det gælder om at forklare borgerne, hvad de kan søge om og forvente fra kommunens side.

Formålet med de to kvalitetsstandarder er at skabe og sikre forventningsafstemninger mellem borgerne og 
leverandørerne ved klart og tydeligt at beskrive den standard, som borgerne i Lejre Kommune kan forvente i 
forbindelse med hjælp og støtte, leveret eller bevilget af kommunen.   

Mere konkret har Ældrerådet følgende bemærkninger:

I protokoludskriften fra USSÆ’s møde den 6.6.2019 siges det på s. 1 under Direktionens indstilling pkt. 1, 
”at beboerne som flytter ind på plejecentrene, får en afgørelse på, hvilken hjælp de kan få på plejecentret.” 

Denne afgørelse skal være skriftlig, hvilket bl.a. fremgår af s. 2 i protokoludskriften under overskriften: 
”Hvem gælder kvalitetsstandarderne for”, hvor det i anden sætning siges: ”Beboerne på plejecentrene har på 
lige fod med hjemmeboende borgere retskrav på en skriftlig afgørelse, så de ved hvilken hjælp de kan 
forvente at få, når de flytter ind på et plejecenter. Begge kvalitetsstandarder gælder således fremadrettet for 
både beboere på plejecentrene og borgere i eget hjem.”

Med andre ord: I Ældrerådet forstår vi det sådan, at det hele tiden har været praksis, at hjemmeboende 
borgere, der får støtte, har fået en skriftlig afgørelse.

Sprogligt har vi i Ældrerådet gennemgået begge kvalitetsstandarder og vil især pege på vigtigheden af at 
være konsekvente i brug af udtryk og begreber for netop at gøre indholdet klart og entydigt for borgerne. 

Ad Kvalitetsstandard for støtte til personlig pleje:

Som eksempler på manglende konsekvens kan vi pege på standarden for støtte til personlig pleje s. 1 under: 
”Du skal kontakte Visitationen for at få støtte”, hvor der i de første to afsnit siges, at borgeren eller dennes 
pårørende kan ”kontakte” visitatorerne m.v., mens det under næste afsnit med overskriften: ”Vi vurderer dit 
behov for støtte ved at besøge dig” siges: ”Når du søger om støtte etc.”. I det ene afsnit siges det, at man skal 
kontakte, i det andet, at man skal søge, men selve ansøgningen om støtte udfærdiges vel først sammen med 
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den visitator, der kommer hjem til borgeren for at vurdere behovet for støtte? Dette bør afklares, bl.a. på 
baggrund af en konkret sag.

Et andet eksempel på inkonsekvens er den grønne dialogboks på s. 3, der har overskriften: ”Særligt for 
plejecentrene” og teksten: ”Når du flytter ind på et plejecenter, tilbydes du nedenstående serviceaftaler:

 Kost
 Tøjvask, rengøringsartikler og papirvarer.”

Denne boks hører til i standarden om støtte til praktiske opgaver og madservice, ikke i standarden for støtte 
til personlig pleje. Den står i øvrigt i denne anden standard på s. 2 i boksen: ”Særligt for plejecentre”.

Et andet spørgsmål i forbindelse med standarden for støtte til personlig pleje gælder igen s. 1 under afsnittet: 
”Du skal kontakte Visitationen for at få støtte”. I begge underafsnit tales der om ”dine pårørende” i 
forbindelse med kontakt til visitatorerne, men hvad hvis man ikke har pårørende? Det bør tilføjes, at en ven 
eller bekendt også kan kontakte visitatorerne på borgerens vegne med dennes samtykke, hvilket jo er i 
overensstemmelse med praksis.

Endelig for så vidt angår standarden om støtte til personlig pleje er der en ombrydningsfejl på s. 5, hvor 
halvdelen af teksten om at klage til borgerrådgiveren er hoppet ned under afsnittet: ”Hvis du vil klage over 
afgørelsen”. 

Ad Kvalitetsstandard for støtte til praktiske opgaver og madservice:

For så vidt angår standarden om støtte til praktiske opgaver og madservice tales der i første afsnit om ”støtte 
til praktiske opgaver”, mens der i andet afsnit tales om ”praktisk støtte”. Meningen er, at man kan få støtte til 
praktiske opgaver, dvs. huslige opgaver såsom rengøring, tøjvask, indkøb m.m. Men så siges det pludselig, 
at man kan få ”praktisk støtte”, og så kan man komme i tvivl om, hvad der menes: Får man støtte til det 
praktiske, eller får man praktisk støtte til det samme?

På s. 4 under overskriften: ”Støtte til indkøb” nævnes 4 muligheder for støtte, hvor Ældrerådet kunne 
foreslå, at der føjes endnu en mulighed til med følgende tekst: 

 at udtage og bortskaffe varer fra køle-/fryseskab med overskreden sidste anvendelsesdato, når varer 
sættes på plads.

I modsat fald kan man forestille sig, at nye varer stilles ind og dækker for de varer, der allerede er i skabet, 
hvorved problemet med gamle madvarer forstærkes.

Endelig for så vidt angår standarden om støtte til praktiske opgaver og madservice har Ældrerådet 
gennemgået den med henblik på at give eksempler på, hvad man kunne gøre anderledes i forbindelse med 
sprogbrugen. Standarden vedhæftes som bilag, og der er sat en gul pil de steder, hvor vi synes, formulering 
eller ord kunne være anderledes. 

Med venlig hilsen

Kirsten Kornval

Formand
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