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Høringssvar nr.02/2018
Forslag til ændrede tildelingskriterier på daghjemsområdet
Hvidovre Ældreråd finder det positivt, at der nu foreligger et forslag til ændrede kriterier, et område
hvor vi ofte har påpeget, at der er behov for ændringer, der giver bedre vilkår for de ældre, der har
behov for hjælp i hverdagen.
Vi ser frem til udviklingen på daghjemsområdet og har bemærket, at der fortsat arbejdes med
individuelle, personlige planer, der tager hensyn til borgerens behov.
Vi har noteret os, at i ansøgningsprocedure daghjem er beskrevet, at ansøgningsskemaet enten skal
udfyldes på skærmen eller i hånden. Det skal mailes eller sendes til Visitationen, der bør følges op
på, om det udfyldte ansøgningsskema måske skal afhentes afhjemmeplejen.
Vi har noteret os to områder, hvor der er behov for, at der arbejdes med forbedringer. Vi har
tidligere spurgt til kommunens kørselsordning, og de problemer der for daghjemsgæsterne til
Strandmarkshave bør der snarest gøres noget ved. Det er ikke rimeligt, at der er borgere, der
tilbringer over en time i bussen, vi er vidende om, at der er flere, der melder afbud, fordi de ikke
magter at sidde i bussen så længe. Vi ser frem til en analyse af kommunens kørselsordninger, idet
der er flere problemer på dette område.
Det andet problem vi gerne ser, at der arbejdes videre med, er hele Demensområdet. De nuværende
ordninger er ikke tilstrækkelige, og specielt Værestedet er vi lidt bekymret for. Værestedet i
Aktivitetscentret er ikke optimalt. Der er ikke tilstrækkelige muligheder for at aktivere brugerne, og
som det også fremgår af notatet, bliver brugerne mere og mere støttekrævende. Det bør overvejes at
bruge de lokaler, der bliver ledige på Strandmarkshave, når genoptræningen flytter til det nye
Sundhedscenter. Her vil der kunne indrettes gode forhold for de demente. Hvidovre Kommune har
indgået en samarbejdsaftale med Alzheimerforeningen om Demensvenlig kommune, og denne
løsning vil være med til at understøtte det arbejde.
Vi kan tilslutte os ændringerne i tildelingskriterierne, og vi ser frem til gode forhold for de ældre,
der har behov for at få støtte til et værdigt ældreliv.
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