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014779-2012

Sag nr. 86

Handleplan for Ældre: Aktiviteter,
træning og frivillighed i plejeboligerne
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 86.
I Handleplan for Ældre 2011 – 2015 er der under temaet Plejeboliger beskrevet fem indsatser: "Ny teknologi og digitalisering", "midlertidige boliger/rehabilitering", "mad og måltider", "aktiviteter for beboerne og "samarbejde med pårørende". Ældre og Sundhed påbegyndte inden sommerferien arbejdet med indsatsen "aktiviteter for beboerne".
Arbejdet har taget udgangspunkt i visionen ”et aktivt og sundt ældreliv med
muligheder og ansvar” og indsatsområdet "aktiviteter for beboerne". Indsatsområdet vil blive igangsat sideløbende på kommunes fem omsorgscentre, og
vil have fokus på aktiviteter, træning og frivillighed.
Det overordnede formål for indsatsen er; at beboerne oplever sundhed til
trods for handicap og sygdom. Der er derved fokus på, at indsatsen skal skabe
en forandring på beboerniveau hen i mod øget sundhed, trivsel og livskvalitet.
Dette formål søges opnået ved, at følgende handlinger er gennemført medio
2014:
•

Der er tilknyttet frivillige til alle centrene i henhold til modellen for frivillige i plejeboligerne

•

Der er tilknyttet aktivitets- og træningsfaglige medarbejdere (fx terapeuter) til alle centre

•

Der er gennemført kompetenceudvikling af medarbejdere i plejeboligerne

•

Aktiviteter og træning (eksisterende og nye) er udviklet og fagligt kvalificeret

•

De fysiske rammer er tilpasset med fokus på aktiviteter, træning og
hverdagsrehabilitering

•

Organisationen er tilpasset med fokus på tværfaglighed, hverdagsrehabilitering og frivillige

Det er Ældre og Sundheds vurdering, at handlingerne vil bidrage til at opnå
det overordnende formål. Eksempelvis vil tilknytning af frivillige og aktivitetsog træningsfaglige medarbejde bidrage til en større variation og faglighed i de
aktiviteter og den træning, der tilbydes beboerne, hvilket på sigt vil medføre
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øget sundhed på borgerniveau. En uddybning af den faglige sammenhæng
mellem formål og leverancer fremgår af vedlagte bilag.
Det videre arbejde med specificering og tidsfastsættelse af de enkelte handlinger, vil i videst muligt omfang blive gennemført på de enkelte centre, så der
tages højde for lokale forhold og forudsætninger.
På frivillighedsdelen arbejdes der ud fra den model og det materiale for frivillige i plejeboligerne, der blev præsenteret på mødet i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget den 15. august. Modellen sikrer, at:
•

Roller og funktioner afstemmes, hvilket medfører tryghed for borgere,
pårørende, medarbejdere og frivillige

•

De frivillige tilknyttes en bestemt afdeling

•

Aktiviteter tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker

•

Centrene bliver omdrejningspunktet for det frivillige arbejde (i modsætning til at en organisation er udgangspunktet for det frivillige arbejde)

•

Der er informationsmateriale til frivillige med praktiske oplysninger og
retningslinjer

•

Der gennemføres et årligt arrangement for alle frivillige i plejeboligerne

Der arbejdes med indsatsen i perioden 1. november 2012 til medio 2014,
hvorefter der gennemføres en evaluering. Efter indsatsens afslutning forventes
de nye arbejdsgange at være implementeret på centrene og blive en del af
den fremtidige drift.
Indsatsen kan gennemføres inden for plejeboligernes driftsbudget.
Til mødet i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget den 15. august blev det besluttet, at:
•

Modellen for frivillige drøftes på dialogmøde med interessenter

•

Der afholdes dialogmøde om aktiviteter for beboerne på plejecentre
den 17. september 2012

•

Ældrerådet høres

•

Handlinger i indsatsområdet "aktiviteter for beboerne på plejecentre"
genoptages i oktober måned efter dialogmøde og høring

Dialogmødet gav ikke anledning til ændringer på overordnet niveau, men der
kom relevante input til det videre arbejde. Ældrerådet har i en tilbagemelding
meddelt, at de først vil komme med høringssvar efter dialogmødet. Ældrerådets høringssvar forventes at vil foreligge ved udvalgsmødet.
Bevilling:
Økonomiske og
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Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige

personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

konsekvenser.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Indsatsen ”aktiviteter, træning og frivillighed i plejeboligerne” godkendes.
2. Modellen for samarbejde med frivillige på plejecentre godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Ældrerådets høringssvar drøftet.
Udvalget godkender indsatsen og modellen for frivillighed. Evaluering af indsatsen efter 2 år skal ske i efteråret 2014..
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Journal nr.:
000046-2012

Sag nr. 87

Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 86.
Som led i arbejdet med Handleplan for Ældre pågår arbejdet med at bevare og
udvikle daglige færdigheder hos ældre i projektet omkring hverdagsrehabilitering.
Projektet går rigtig godt, og der arbejdes intenst med såvel konkrete borgerforløb som den nødvendige kulturændring. Mange borgere er allerede blevet
selvhjulpne, med høj borgertilfredshed og positive økonomiske konsekvenser
til følge.
Kompetenceudviklingen af kommunens medarbejdere er nu igangsat, og de
private leverandører er ligeledes orienteret om indsatsen. Projektet evalueres
endeligt med udgangen af 2012, hvorefter udvalget vil blive forelagt de samlede resultater.
For allerede nu at understøtte udbredelsen af hverdagsrehabilitering er udarbejdet vedlagte kvalitetsstandard, der samtidig erstatter den nuværende kvalitetsstandard for målrettede pædagogiske opgaver.
Kvalitetsstandarden har flere formål:
•
•
•

At inkludere de private leverandører af praktisk og personlig hjælp i
indsatsen omkring hverdagsrehabilitering
At præcisere og afgrænse målgruppen for hverdagsrehabilitering
At præcisere indholdet af hverdagsrehabiliteringen og dermed sikre
forventningsafstemning mellem borgere, pårørende og involveret personale

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 10. oktober
Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering har været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
De fremsendte høringssvar har ikke indeholdt bemærkninger ud over, at Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering er taget til efterretning. Ældre og
Sundhed har således ikke haft anledning til ændringer af kvalitetsstandarden.
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Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Kvalitetsstandarden for Hverdagsrehabilitering anbefales.
2. Kvalitetsstandarden for Hverdagsrehabilitering sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
3. Sagen genoptages efter høring.
Indstilling til mødet den 10. oktober 2012
Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering godkendes.
Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 15.
august 2012
Punkt 1, 2 og 3 Indstillingen godkendt.

Beslutninger:

Bilag:

7 / 19

Indstilling godkendt.

Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering

Journal nr.:
016920-2007

Sag nr. 88

Kvalitetsstandard - krisecentre i Frederikssund Kommune
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Social service §§ 109 og 139.
Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006.
Kvindekrisecentre tilbyder midlertidigt ophold og beskyttelse til kvinder udsat
for fysisk og/ eller psykisk vold, trusler herom eller tilsvarende krise i relation
til familie eller samlivsforhold.
Social- og Borgerservice fremlægger med denne sag et revideret udkast til en
kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund kommune.
Kommunerne er siden 1. juli 2007 ansvarlige for at udarbejde kvalitetsstandarder for krisecentre.
Kvalitetsstandarden skal revideres hvert 2. år og skal gøres alment tilgængelig
for borgere i kommunen herunder på kommunens hjemmeside.
Den skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser,
borgeren kan modtage ved ophold på krisecentret, samt beskrive den overordnende politiske målsætning med indsatsen.
Kvalitetsstandarden skal som minimum indeholde:
Antallet af pladser og de fysiske rammer
Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrets virksomhed
En beskrivelse af de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på
krisecentret
• Opholds- og kostbetaling
• Procedurer for, hvorledes borgeren kan henvende sig og få ophold på
krisecentret
• Fællesfaciliteter på krisecentret
• Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse.
Da den nuværende kvalitetsstandard er mere end 2 år gammel har administrationen revideret standarden, som efterfølgende skal udsendes til høring blandt
den/de brugere af Kvindekrisecentret på det givne tidspunkt.
•
•
•
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Supplerende sagsfremstilling til mødet den 10. oktober
Efter høring hos brugere af Frederikssund Krisecenter er der indkommet kommentarer omhandlende afsnittene om:
•
•
•
•

Opholdets varighed
Betaling for logi
Kostpris
Inddragelse af betaling

Kommentarer fra høring på Frederikssund Krisecenter samt administrationens
bemærkninger og anbefalinger bilægges sagen.
Administrationen anbefaler på baggrund af høringssvarene, at kostprisen nedjusteres fra 80 kr. til 70 kr. for voksne, og fra 40 kr. til 30 kr. for børn.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Det reviderede udkast til kvalitetsstandard udsendes til høring hos
brugeren/ne.
2. Sagen genoptages på udvalgets møde.
Indstilling til mødet den 10. oktober
Social- og borgerservicechefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Kvalitetsstandarder for krisecentre beliggende i Frederikssund Kommune godkendes med de foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 05.
september 2012
Anbefalet.

Beslutninger:
Bilag:

Indstilling godkendt.
Kvalitetsstandarder 2012 - OBS under revidering
kvalitetsstandard - kommentarer ved høring af to kvinder på krisecentret med
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administrationens anbefalinger
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Journal nr.:
011161-2012

Sag nr. 89

Beskrivelser af tilbud på det specialiserede socialområde for voksne
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service §§ 85, 103, 104, 107, 108.
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget blev på møde den 13. juni 2012 præsenteret for Social Service første oplæg (version 1) til beskrivelser af tilbud på det
specialiserede socialområde for voksne, herunder de ydelser, der for tiden
leveres fra tilbuddene hver især - men ikke som en generel kvalitetsstandard
for området som helhed.
Baggrunden for at udarbejde disse beskrivelser sker ud fra en politisk beslutning i 2010 om at stille skarpt på serviceniveauet på det sociale voksenområde
og beskrivelserne af ydelserne er blevet tilrettelagt i en proces hen over efteråret 2011, hvor en debat og forventningsafstemning er sket gennem fokusgruppeinterviews af brugere, pårørende og personale.
På et borgermøde i Elværket den 25. april 2012 blev beskrivelserne af tilbuddene præsenteret og kommentarer fra dette møde samt udvalgets første drøftelse i junimødet har givet anledning til at revidere materialet.
Social Service har bearbejdet de 26 ydelsesbeskrivelser (version 2) til en mere
ensartet og strammere form i et samlet katalog således at materialet vil kunne
blive lagt på kommunens hjemmeside i en læsevenlig udgave, og det forventes at ske ultimo november måned.
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 10. oktober 2012
Sagen genoptages efter at det samlede katalog med ydelsesbeskrivelser har
været til høring i Handicaprådet.
Der er fra Handicaprådet bl.a. kommenteret følgende:
"Handicaprådet finder, at det er en meget fin beskrivelse af ydelser på det
specialiserede socialområde for voksne. Rådet mener dog, at der bør strammes lidt op på systematikken i beskrivelserne, så de fremtræder mere ensartet. Det gør det lettere for læseren."
Konkret peger handicaprådet på afsnit i ydelsesbeskrivelserne vedrørende:
•
•
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visitation
brugerindflydelse og samarbejde med pårørende

•

ferie

Administrationen foreslår mindre redaktionelle ændringer i ydelsesbeskrivelserne, på baggrund af Handicaprådets høringssvar.
Handicaprådets høringssvar med fagområdets bemærkninger er bilagt sagen.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udkastet til ydelsesbeskrivelser sendes i høring i Handicaprådet.
2. Sagen påny forelægges udvalget på mødet efter høring.
3. Sagen efterfølgende videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
Indstilling til mødet den 10. oktober 2012
Social- og borgerservicechefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Kataloget med ydelsesbeskrivelserne godkendes med de foreslåede
ændringer.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 05.
september 2012
Anbefalet.

Beslutninger:

Bilag:
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Indstilling godkendt.

høringssvar fra Handicapråd med administrationens kommentarer

Journal nr.:
019481-2012

Sag nr. 90

Patientuddannelse til kronisk syge
Lovgrundlag:

Sundhedsloven § 119, stk. 2.

Sagsfremstilling:
I foråret 2012 gennemførte 12 borgere med en eller flere kroniske sygdomme
patientuddannelsen ”lær at leve med kronisk sygdom”. Kurset blev afholdt af
to frivillige instruktører, der selv har en kronisk sygdom. Næste hold igangsættes d. 4. oktober 2012.
Patientuddannelsen ”lær at leve med kronisk sygdom” er et koncept for borgere med kronisk sygdom og deres pårørende og hviler på veldokumenterede
metoder. To instruktører gennemfører seks undervisningsseancer af 2½ times
varighed, hvor vægten lægges på at deltagerne støttes i at finde løsninger på
egne dilemmaer, typisk omkring træthed, smerter og medicinforbrug.
Instruktørerne rekrutteres blandt borgere med kronisk sygdom, og uddannes
af Komiteen for Sundhedsoplysning. Der er per dags dato uddannet to instruktører til ”lær at leve med kronisk sygdom”. Der er stor opbakning i Frederikssund Kommune til kurset fra kommende kursister og til rollen som frivillig instruktør. Kursister til kommende kurser kan med fordel hverves hos praktiserende læger, jobcenter samt patientforeninger mm.
Komiteen for Sundhedsoplysning udbyder også ”lær at tackle kroniske smerter” som foregår efter de samme principper som ”lær at leve med kronisk
sygdom”. Fokus her er pacing (at skabe balance mellem aktivitet og hvile),
vanskelige følelser, muskelafspænding, let træning og problemløsning.
Det vurderes på baggrund af efterspørgslen, de veldokumenterede metoder
og de fremtidige samarbejdsmuligheder på tværs i Frederikssund Kommune
samt den øvrige sundhedssektor, at der er grundlag for også at udbyde denne
patientuddannelse. For at udbyde patientuddannelsen, skal der uddannes
yderligere to instruktører.
Uddannelse af yderligere to instruktører og gennemførelse af uddannelsen
koster ca. 20.000 kr., og kan afholdes inden for det nuværende budget til
sundhedsfremme og forebyggelse.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Indstilling:

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:

1. Udvalget godkender, at patientuddannelsen, ”lær at tackle kroniske
smerter” udbydes, og at der uddannes to instruktører til at varetage
uddannelsen.
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Indstilling godkendt.

Journal nr.:
017259-2012

Sag nr. 91

Mødekalender 2013
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Styrelsesloven.
Mødeplanen for 2013 forelægges hermed til udvalgenes godkendelse af egne
mødedatoer:
Forslaget er udarbejdet ud fra et princip om, at byrådsmøderne ligger den
sidste onsdag i måneden, Økonomiudvalgets møde en uge før, og at fagudvalgene holder møder to uger før Økonomiudvalget. Princippet er enkelte måneder modificeret som følge af helligdage, ferier, budgetproces etc.
Følgende datoer foreslås afholdt kl. 8.15 i forhold til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9. januar
6. februar
6. marts
10. april
8. maj
5. juni
14. august
4. september
9. oktober
6. november
4. december

Herudover er der den:
•

16. og 17. maj - KL's Sociale Topmøde

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Mødeplanen godkendes.
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Indstilling godkendt.

Udkast til mødekalender 2013

Journal nr.:
020044-2012

Sag nr. 92

Etablering af træningskøkken
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 86 stk. 2.
Sundhedsloven § 119 stk. 2.
Det foreslås, at der etableres et træningskøkken, hvor udvalgte målgrupper
kan tilbydes et trænings- og undervisningsforløb i praktiske færdigheder i
madlavning samt i teori om ernæring og sundhedsfremme.
Med et træningskøkken vil kursisterne/borgerne kunne trænes i kostfaglige
principper og tilberedning af mad og ernæring.
Målgrupperne for et træningskøkken er borgere, der er visiteret til et forløbsprogram, eksempelvis diabetes, ligesom det kan være relevant at anvende et
træningskøkken til vægtstopkurser. Træningskøkkenet kan ligeledes anvendes
som aktivitet under indsatser i ”Handleplan for Ældre”, hvor borgere kan tilbydes et aktivitetsforløb i køkkenet, som kan være med at udvikle og vedligeholde daglige færdigheder.
I forbindelse med omstruktureringen af madproduktionen på ældreområdet,
står et køkkenlokale ledigt på Østergården, som kan ombygges til dette formål. Køkkenlokalet ligger i umiddelbar nærhed af undervisningslokalet på
Østergården, som kan anvendes til den mere teoretiske del af undervisningen.
Det er Ældre og Sundheds vurdering, at eksisterende inventar fra de lukkede
produktionskøkkener i mindre omfang kan anvendes i træningskøkkenet.
I forbindelse med behandlingen af Frederikssund Kommunes budget for 2012
blev der afsat 4,1 mio. kroner til ombygning af modtagekøkkener på omsorgscentrene. Arbejdet med at etablere modtagefaciliteterne er næsten afsluttet,
og det vil være muligt at etablere et træningskøkken på Østergården inden for
den afsatte anlægsramme.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Der etableres et træningskøkken på Østergården.
2. Udgiften afholdes inden for anlægsbeløbet til modtagekøkkener.
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefalet. Udgiften til træningskøkken er sat til ca. 300.000, kr., som afholdes
indenfor anlægsbudgettets ramme.
Sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.
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Journal nr.:
021867-2011

Sag nr. 93

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Følgende meddelelser blev givet:
1. Den 1. oktober blev der i Frederikssund Hallen afholdt et vellykket arrangement om aktiv aldring.
2. Årsmøde for de frivillige på plejecentret Nordhøj er afholdt.
3. I Elværket har der været afholdt et samlet dialogmøde om frivillighed på
kommunens plejecentre.
4. Orientering om erfaringer med el-cykler i ældreplejen.
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