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Vemmelev den 13 april 2020 

Vedrørende midlertidig reduktion i serviceniveauet på Sundheds- og Ældreområdet i forbindelse med 
håndtering af COVID-19 

På baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på 
Sundheds- og Ældreområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19, hvor bekendtgørelsens § 7 giver  
mulighed for, at kommunerne kan ”fravige rettigheder og forpligtelser, når det på baggrund af en samlet 
vurdering af kommunens samlede pleje- og personalekapacitet er nødvendig i forbindelse med 
håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), og de pågældende forpligtelser og rettigheder efter 
kommunalbestyrelsens vurdering, anses for at være af mere underordnet betydning i forhold til det 
pågældende kapacitetsbehov”. 

Loven stiller krav om, at de frigivne ressourcer skal anvendes ”til borgere med livsnødvendige kritiske og 
akutte behov, herunder borgere med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)”. 

 
Som udgangspunkt kan Ældrerådet (ÆR) anbefale, at byråd og forvaltningen igangsætter alle nødvendige 
foranstaltninger, samt efterlever regeringens og myndighedernes nuværende og kommende anbefalinger 
og krav. 
 
ÆR finder, der er tale om relative vidtgående foranstaltninger, men finder tiltagene relevante i den 
nuværende situation.  

ÆR ser dog med bekymring på de af administrationen i notat af 1. april 2020 fremførte forslag til midlertidig 
reducering af en række ydelser hos den enkelte borger: 

 

 Rengøring: 
ÆR kan ikke i det omhandlede notat se, hvad administrationen tænker med en ”reducering” af 
rengøring/tøjvask.  

Er det besøgene, der reduceres, eller er det minutterne, der reduceres.  

Kan det være udvalgte rum/værelser, der ikke længere rengøres? Tænker man ligefrem at stoppe 
rengøringen i en periode for nogle beboere.  

Hvis f.eks. sengetøj og håndklæder ikke bliver vasket i længere tid, kan dette også være en sundhedsrisiko. 

Netop nu anbefaler myndighederne alle danskere, at det er vigtigt at gøre rent, god hygiejne og grundig 
rengøring. I diverse ”spot” i radio og tv er retningslinjerne eks. ”Gør rent så ofte som muligt, så der er 
synligt rent”. 
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ÆR vil foreslå at det undersøges, om man kunne inddrage lokale rengøringsfirmaer, der kunne komme og 
gøre rent, især i rum med toilet og bad.  

På den måde kunne man friholde plejepersonalet fra at gøre rent, så de udelukkende skulle tage sig af 
plejen, og dette ville reducere presset eller afhjælpe manglen på plejepersonalet i hjemmeplejen og på 
plejehjem samt bidrage til opbygning af den ønskede personalereserve. 

Dette ville samtidig være en hjælp til de små erhvervsdrivende, der har det svært i denne tid. 

Der henvises til byrådets hjælpepakke til erhvervslivet på 50 mio. Kr. 

Derudover henvises til Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse af 10 april” Regeringen sikrer 
ekstra rengøring og hygiejneløft i daginstitutioner, skoler og plejehjem efter genåbningen af Danmark”. Her 
nævnes det bl.a. at der stilles højere krav til rengøringen og hygiejnen og der skal gøres rent flere gange 
dagligt. Endvidere at der er restriktive krav til rengøring og derfor er der behov for flere ressourcer til at 
løfte opgaven.  

 
 Hjælp til bad: 

ÆR kan ikke vurdere de sundhedsmæssige risici det vil betyde for at viderebringe smitte, ved at reducere 
dette. 
 

 Hverdagsaktiviteter: 
Muligheden for stigende ensomhed med mere, på grund af denne ændring, kan det have indflydelse på 
øvrige sygdomme. Kommunen har projekter for at imødegå ensomhed, hvilken betydning får det for 
livskvaliteten, at dette ændres. 
 

 Borgere som har tilsynsbesøg. 
Skal der reduceres på dette område, kan ÆR anbefale, at der hver anden gang ringes, og hver anden gang 
foretages et fysisk besøg. 
 

 Information: 
ÆR finder informationsniveauet værende meget vigtig i den aktuelle situation, hvorfor det bør forbedres 
for, at undgå misinformation og misforståelser, hjemmesiden kan ikke stå alene, der bør informeres i alle 
lokale gratisaviser, eller ved personligt brev. 
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