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Høringssvar nr. 05/2015
Ændret serviceniveau for hjemmehjælpsmodtagerne.
Hvidovre Ældreråd har drøftet forvaltningens oplæg til forringelser af hjemmeplejen i Hvidovre. Vi
finder det direkte misvisende, at ændringerne beskrives som tilpasning indenfor de gældende
kvalitetsstandarder, idet det tydeligt fremgår, at forslagene betyder, at der skal udarbejdes nye
kvalitetsstandarder.
Den situation kommunen er kommet i, skyldes efter vor opfattelse, at der er regnet med en
besparelse ved indførelse af hverdagsrehabilitering, en besparelse der bygger på et skøn, der viser
sig umuligt at realisere. Vi pegede allerede i april 2013 på, at det ikke var forsvarligt at regne med
en besparelse, uden at man havde realistiske resultater at bygge på.
I et statusnotat fra 2012 skriver forvaltningen under punktet økonomiske konsekvenser, at der er
opnået positive resultater med de borgere, der har afsluttet et rehabiliteringsforløb. Det er dog
usikkert, hvorledes disse effekter ser ud på længere sigt, og derfor er det umuligt at forudsige,
hvorvidt den forventede besparelse i 2013 kan opnås. Det beskrives også i den foreliggende
sagsfremstilling, at borgere, der allerede modtog hjemmehjælp har glæde af hverdagsrehabilitering,
men at mange af dem et år efter forløbet har brug for mere hjælp end inden de startede i forløbet.
Det bekræfter vores opfattelse af, at det er en beslutning om at spare, der ikke er tilstrækkeligt
underbygget, og som nu giver en dominoeffekt, der går ud over Hvidovres borgere.
Det er vor opfattelse, at det foreliggende oplæg på besparelser vil ramme den svagere del af
borgerne, og arbejdet med at nedbringe antallet af liggepladser på hospitalerne, vil blive
undergravet af, at der spares på personlig pleje og hygiejne.
Vi har specielt hæftet os ved forslagene om personlig hygiejne, idet vi mener, at besparelser på dette
område vil medføre øget risiko for infektioner. Vi kan her nævne kateter og stomipleje, toiletbesøg
og toiletrelaterede opgaver, opgaver der ikke kan sættes tid på, idet det er individuelt, hvor lang tid
det tager, afhængig af borgerens situation. Vi har i adskillige år kæmpet for at beholde en ugentlig
rengøring af badeværelse, idet det er vigtigt for borgerens sundhed, og når vi taler om personlig
pleje, kan vi henvise til afsnittet om personlig pleje i de nuværende kvalitetsstandarder, Ydelsens
omfang, hvor der står, at ydelsen gives ud fra en individuel konkret vurdering af borgernes behov.
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Vi kan absolut ikke støtte de oplistede ændringer, idet vi ikke mener, at borgerne skal undgælde for
kommunens fejlagtige skøn .
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