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Sagsfremstilling:
Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for dette område, men det er fortsat
administrationens vurdering, at kvalitetsstandarderne bidrager til en styrket faglighed og en
bedre forventningsafstemning med borgerne.
På baggrund af udvalgets drøftelse af strategi og handlemuligheder i forhold til servicerammen
på sektor 7 på udvalgsmødet den 3. februar 2020, indeholder udkastet til den reviderede
kvalitetsstandard for daghjem følgende ændring:
Daghjem målrettes hjemmeboende borgere. Det betyder, at de 15 pladser målrettet beboere
på Omsorgscentret Enggården nedlægges, da disse ikke har tilstrækkelig gavn af tilbuddet.
Ældrerådets bemærkninger:
Ældrerådet finder det uacceptabelt, at der i kvalitetsstandarden skrives:
Daghjemmet er et tilbud til borgere, som bor i eget hjem. Det betyder, at du ikke kan
komme på daghjem, hvis du allerede bor i en plejebolig på Omsorgscentret Enggården.
Ældrerådet er helt opmærksom på, at det er ganske få af beboerne på Enggården som
kommer på daghjemmet, og at de udelukkende kommer der for det sociale samvær, f.eks.
under et bankospil. Der er desuden eksempler på, at beboerne på Enggården kan opretholde
kontakten til bekendte, som bor i eget hjem, under disses besøg på daghjemmet.
Beboere på Enggården kommer ikke i daghjemmet for at deltage i træning og/eller målrettede
aktiviteter, der kan vedligeholde beboerens færdigheder, dette foregår i plejehjemsafsnittet.
Enggårdens beboere deltager heller ikke i måltiderne i daghjemmet, da disse indtages i
plejehjemsafsnittet.
Der er således ikke tale om en personalemæssig belastning af betydning. F.eks. skal der kun
være en opråber under bankospillet uanset om der er 15 eller 25 deltagere.
Ældrerådet har bemærket sig, at der i Råderumsforslag til driftsbudget 2020 – 2023, R-skema
nr. 46 er regnet med en årlig reduktion på kr. 460.000.
Hvis dette beløb er forventningen om hvad udgiften er for, at 15 beboere fra Enggården
besøger daghjemmet med samme belastning som beboere i eget hjem, og det faktiske antal i
gennemsnit er 5 beboere med et meget begrænset træk på personalet, må der i de
forudgående regnskabsår have været et betydeligt overskud på denne budgetpost.
Ældrerådet indstiller, at den meget kategoriske angivelse af, at beboere på Enggården ikke
kan komme på daghjemmet erstattes af:
Daghjemmet er et tilbud til borgere, som bor i eget hjem. Det betyder, at du ikke kan
blive visiteret til de aktiviteter der indgår i Daghjemstilbuddet, hvis du bor i en
plejebolig på Omsorgscentret Enggården.
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