
 

   

 

  

  

  

NOTAT 

 

 

Til Thilde Lydiksen, er4s@sof.kk.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedrørende Socialforvaltningens kvalitetsstandard – 

Hjælp i Hverdagen 2016 

 

 

Handicaprådet takker for det tilsendte materiale vedrørende 

Socialforvaltningens nye kvalitetsstandard – Hjælp i Hverdagen 2016. 

 
Overordnet finder Handicaprådet arbejdet med at harmonisere 

serviceniveauet på hjemmehjælp og ikke mindst fokus på at genvinde et 

tidligere- og fastholde nuværende funktionsniveau samt at udvikle nye 

færdigheder meget positivt. Der skal dog løbende fokus på, at 

harmoniseringen ikke forringer serviceniveauet for borgerne. 

 

I henhold til træning og rehabilitering er Handicaprådet glade for en 

præcisering af serviceniveauet. Handicaprådet støtter op om 

rehabiliteringshjælpen til borgere med henblik på at blive så selvhjulpen 

som muligt. Vi vil dog på det kraftigste understrege at rehabilitering altid 

bør ske i samarbejde/samråd med borgeren, således at rehabiliteringen 

ikke opleves som tvang for den enkelte. Nogle borgere har og vil til 

stadighed have massivt brug for hjælp. Det samme gør sig gældende i 

forhold til vedligeholdende træning; behovet er forskelligt og bør løbe an 

på en individuel vurdering, ikke en fastsat tre måneders ramme. 

 

Udvidelsen af målgruppen for klippekortordningen ser Handicaprådet 

som et meget positivt tiltag og godt supplement for borgere der har et 

større behov for støtte i hverdagen. 

 

Angående personlig pleje er det gavnligt kommunen tilstræber, at 

borgere får hjælp af en fast gruppe medarbejdere, men når det kommer 

til noget så privat som personlig pleje vil Handicaprådet understrege, 

at medarbejderkontinuitet er af afgørende betydning. Udskiftning af 

personale er en stressfaktor og ukendt personale skaber stor utryghed 

for den enkelte borger. Det er derfor helt essentielt, at kommunen 

sikrer en højere grad af medarbejderkontinuitet, og videre at man som 

04-11-2015 

 

Sagsnr. 

2015-0249336 

 

Dokumentnr. 

2015-0249336-1 

 

Sagsbehandler 

Lykke Dahl Lauridsen 

 

 

mailto:er4s@sof.kk.dk


 Side 2 af 2 

minimum klarlægger et system, hvor borgeren, i tilfælde af sygdom 

eller udskiftning blandt det vante personale, forud for besøget får 

besked om dette. 

  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Janne Sander 

Formand for Handicaprådet 


