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Høringssvar vedr. ny ældrepolitik 2015-2018 

Østerbro Lokaludvalg har følgende bemærkninger til høringssvar 

vedr. ældrepolitik:  

 

Den overordnede vision/ titel ”Lev stærkt hele livet” forekommer lidt 

overdreven, når der ses på de midler, visionen skal bruge for at 

virkeliggøre denne. Men lokaludvalget kan fuldt ud tilslutte sig det 

ønskede mål. Tvivlen kommer når processen skal virkeliggøre målet. 

 

Når lokaludvalget gennemgår selve høringsudkastet, kan man godt få 

det indtryk, at de midler der foreslås vil føre til endnu en nedskæring i 

de ældres vilkår. Denne tvivl fremkommer når der efter første afsnit 

står ”Dem der kan selv – skal selv”. Forstærkelsen af denne opfattelse 

øges når der ses på næste afsnit, hvor det gradbøjes til ”det sikrer at vi 

bruger ressourcerne der, hvor behovet er størst, f.eks. hos de 

allersvageste ældre”, et ordvalg der indikerer at forvaltningen har den 

opfattelse at de ældre skal deles yderligere op i grupper og at der er 

nogen af disse, der i dag modtager hjælp, der ikke fremover skal have 

det. 

 

I det næste afsnit udvikles så en vision som Lokaludvalget fuldt ud 

deler, men som på grund af ovenstående gradbøjning af ”behov”, kun 

skal tildeles en endnu mindre gruppe end de der i dag får praktisk 

hjælp. Det rejser spørgsmålene: 

 

For hvem og hvordan skal denne udvælgelse ske?  

 

Hvordan indrettes klage – ankesystemet, så den ældre ikke står 

tilbage uden hjælp i klageperioden?  

Spørgsmål som bør løses før den samlede plan besluttes politisk. 

 

I tredje afsnit tilbydes der denne, mindre gruppe, en mulighed for selv 

at kunne vælge hjælp ved en klippekortordning.  

 

Der nævnes dog ikke hvad forvaltningen forestiller sig der skal ske, 

hvis den bevilgede hjælp alt for ofte ændres?  

 



 Side 2 af 3 

For den ældre kan dette være et tveægget sværd, hvis brugen af 

klippekortet betyder, at anden nødvendig hjælp neddrosles. 

 

I afsnit fire fortsætter den sproglige udvikling af mulighederne. Efter 

tilbud om friheder og løfte om, nu at få registreret de demente, 

kommer så afsnittet om virkeliggørelse af visionen.  

 

Af denne fremgår det ”at flere borgeres ressourcer bringes i spil”. Er 

det et par pæne ord som i virkeligheden dækker over, at kravene til 

familie, venner og pårørende skal øges?  

 

De problemer der allerede i dag er for ægtepar, hvor den ene part er 

så handicappet, at der kan blive tale om hjælp til hverdagen, skal 

ægtefælle / pårørende så til at kunne klare flere opgaver, intimvask, 

bleskift og badning, som i dag indgår i hjælpen?  

 

Disse øgede krav og forventninger til de pårørende, kan nemt føre til 

at flere sociale problemer vil opstå, og kan i værste tilfælde føre til at 

den ældre vil miste de ressourcer der ligger i familie og vennekreds. 

 

Det meget flotte motto om ”Frihed, Tryghed og Medborgerskab” skal 

som hidtil udmøntes via en visitation, og her kan kravet om brug af 

disse ressourcer hurtigt blive en ringere oplevelse i den personlige 

hjælp. I følge faktasiden side 4. afsnit ”Frihed til at leve livet”, skal 

den ældres bevise, at de eller deres pårørende ikke kan klare de 

ovenstående opgaver. En visitation, hvor den ældre selv, eller dennes 

familie, skal bevise at de ikke selv kan klare opgaven efter instruktion 

fra kommunen.  

 

Faktasiden nævner ikke hvilken hjælp kommunen vil yde medens dette 

indlæringsforløb foregår. Hvordan er den ældre stillet hvis der er 

uenighed om at de personlige eller familiens – omgangskredsens 

ressourcer rækker? 

 

I oplægget nævnes den kendsgerning ”at den ældre sendes hjem fra 

hospitalsophold eller behandling når behandling er færdig. ”At 

Kommunen har pligten til at tilbyde støtte”. 

I sådanne tilfælde ønsker Lokaludvalget:  

 

At Kommunen udvikler et tilbud om rengøring i hjemmet og en mulig 

visitation til hjælpemidler før indlæggelsen ophører. 

 

 Ved ophold på plejehjem ønskes et reelt valg af hvilken læge, der 

samarbejdes med. Hvis der anvises plads i andre bydele taber den 

ældre ofte kontakten med egen læge og får derfor ikke de tilsyn eller 

ydelser, som lægen kunne ordinere.  
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Østerbro Lokaludvalg støtter derfor visionen men ønsker: At dette 

høringssvar må blive indledning til en dialog om de fremtidige forhold 

for ældre i København.  

 

At Ældreråd og Lokaludvalg får lejlighed til at udtale sig igen, med 

baggrund i de indsendte høringssvar, inden Sundhed - og 

Omsorgsudvalget skal beslutte udformningen af visionen, da 

høringsperioden har begrænset udvalgets muligheder for at inddrage 

de lokale ældre i processen.  

 

Østerbro Lokaludvalg vil til sidst fremsætte ønsket om en forbedring 

af klagesystemet, så generne, for de ældre, i ventetiden under en 

klagesags behandling, bliver mindst mulig. Dette kunne ske ved, at 

hjælpen først stoppes når evt. klagesager er afgjort i forvaltningen og 

Ankestyrelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Axel Thrige Laursen             Allan Marouf 

Ff. Østerbro Lokaludvalg             Ff. Fagudvalg for social og sundhed 

 

 


