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Resume af høringssvar om pårørendepolitik

23. maj 2017

Ved høringsfristens udløb den 22. maj 2017 var der indkommet 16 høringssvar. Nedenfor er resume af de
indkomne høringssvar. Da der er tale om et resume henvises til selve høringssvarene for alle detaljer.
Høringspart
Ældrerådet

Handicaprådet

Danske
Handicaporganisationer Roskilde
Ældresagen i Roskilde,
Gundsø og Ramsø

Alzheimerforeningens
Lokalforening Østsjælland

Hjernesagen i Roskilde,
Lejre og Greve

Resume af høringssvar
Ældrerådet kvitterer for udkastet til pårørendepolitik. Ældrerådet bemærker, at det
foreliggende udkast ikke forpligter kommunen til at understøtte pårørende i svære
situationer. Foreslår derfor følgende tilføjelse i de politiske målsætninger: ”At
kommunens ansatte tilbyder den nødvendige hjælp, når belastede pårørende har
brug for et frirum”.
Glad for at kommunen så hurtigt har fulgt op på opfordringen til at udarbejde en
pårørendepolitik og for inddragelsen i udarbejdelse af det foreliggende udkast.
Handicaprådet har afgivet en række konkrete bemærkninger, herunder også
redaktionelle kommentarer til udkastet, som i overvejende grad er indarbejdet.
Handicaprådet pointerer, at det centrale er implementeringen og brugen af
pårørendepolitikken. Samt at man gerne deltager i at implementere politikken.
Henviser til Handicaprådets høringssvar, som organisationen tilslutter sig.

Ældre Sagen finder, at Roskilde Kommune er kommet meget langt på
demensområdet, hvor der holdes pårørendekurser og demenscafeer, og hvor der er
ret til aflastning, så den pårørende kan holde ferie og deltage i familiefester. Derfor
foreslås det, at kommunen tilbyder hjælp og aflastning, så de pårørende har
mulighed for at leve så normale et liv som muligt. Det foreslås også, at kommunen
sikrer en god behandling og omsorg til mennesker, som ikke har pårørende. Endelig
foreslås det, at kommunen ansætter en pårørendevejleder.
En aktiv involvering af pårørende kræver nogle rammer så de pårørende føler sig
trygge og får mulighed for at deltage. Information om aktiviteter og støtte skal være
mere tilgængelig på bl.a. kommunens hjemmeside. Dialogen mellem pårørende,
borgere og kommunens ansatte skal have et løft og noget mere fleksibilitet i
samarbejdet.
Hjernesagen savner flere konkrete budskaber om, hvilke rettigheder de pårørende
har. Anbefaler at der fra centralt hold findes konkrete retningslinjer og procedurer
for, hvordan man støtter og inddrager pårørende. Ser genre at pårørende og
relevante foreninger inddrages i det videre arbejde. Endelig anbefaler Hjernesagen,
at kommunen etablerer en egentlig pårørendekoordinationsfunktion, der vil kunne
sikre den nødvendige fokus på området.

Side2/2

Bedre Psykiatri
Landsforeningen LEV i
Roskilde

Foreningen ”Ligeværd”

To pårørende til to beboere
på et bosted
To pårørende til en beboer
på et bosted
Forældre til voksen datter,
som er autist og
bosiddende på et bosted

Pårørende til ægtefælle,
der bor på et plejehjem i
Roskilde Kommune
Pårørende til
hjemmeboende ægtefælle,
som er invalideret efter
hjerneblødninger
Brugerpårørenderådet på
Bernadotteparken
Mor til søn der bor på
bosted

Foreslå 2-4 årlige fælles pårørendemøder på bosted eller opgangsfællesskab med
orientering om særlige indsatsområder m.v.
Finder det afgørende at pårørendepolitikken har fokus på de mange typer af
pårørende og de forskellige roller som pårørende derfor har i forhold til borgere
ansatte i kommunen, private botilbud m.v. I den sammenhæng også vigtigt at
politikken ikke alene har fokus på voksensocial og ældreområdet men gælder
generelt i forhold til alle pårørende i Roskilde Kommune. Endvidere henviser LEV til
høringssvaret fra Handicaprådet, som foreningen er helt og fuldt enig i.
Foreningen er usikker på hvad pårørendepolitikken kan bruges til. Finder at
udkastet er meget lidt forpligtende, og at det kan give problemer, når de pårørende
ønsker at have indflydelse. Mener ikke at ideen med et fælles bruger/pårørenderåd i
kommunen er gangbar. Foreningen stiller en række konkrete spørgsmål om bl.a.
formålet med politikken samt hvem målgruppen er. Ønsker at der oprettes
bruger/pårørenderåd for de enkelte bosteder eller for et område.
Henviser til det høringssvar som foreningen Ligeværd har afgivet.
Savner en pårørendepolitik på bostedet. Synes ikke at beboerne på bostedet skal
inddrages i beslutningen om at etablere et pårørenderåd, idet en del af beboerne
har begrænsede kognitive evner til at træffe beslutninger.
Efterlyser et forældre- pårørenderåd. Påpeger at autister/udviklingshæmmede i
mange situationer ikke kan svare for sig selv, og derfor er de pårørende vigtige som
samarbejdspartnere. Foreslås at man ikke blander ældreområdet sammen med
handicapområdet, da begge områder er meget omfattende og måske kræver noget
forskelligt.
Foreslår støtte til pårørende ægtefælle, når ægtefællen er kommet på plejehjem. En
sådan støtte skal ikke hentes på plejehjemmet men en model med en tilknyttet
demensvejleder eller eventuelt tilbud om pårørendegruppe ser den pårørende som
en god model.
Mener at pårørendepolitikken også bør omfatte pårørende ægtefælle til ægtefælle
som bor hjemme.

Anfører at der efter rådets mening mangler at blive taget højde for en værgemålssituation. Foreslår bl.a. at eventuelle værgemål inddrages på lige fod med
pårørende.
Foreslår at der bliver strammet op på systematikken omkring dialog og samarbejde
specielt omkring borgere, der ikke kan udtrykke sig verbalt og heller ikke nuanceret
på tegnsprog og som ikke kan forstå konsekvenserne af beslutningerne.

