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Høringssvar fra Ældrerådet Slagelse Kommune 

 

Sundhedsudvalget Høringssvar åbning af budget 2022 

 

Konsekvenserne af de foreslåede besparelser er katastrofale for forebyggelsen af sundheden samt af 

livskvaliteten for de ældre borgere.  

Genoptræning og vedligeholdelsen af fysisk formåen er nødvendig for at opretholde muligheden for 

tanken om “længst muligt i egnet bolig” ved forringelser vil der i årene frem komme uforudsete udgifter, 

som hen af vejen langt vil overstige den midlertidige besparelse.  

Dette om det er på genoptræningscentrene eller på aktivitetscentrene som samlet gør en stor indsats, så 

vil den kortsigtede besparelse påvirke den negative spiral, øge udgiften til sygehusindlæggelser eller 

behovet for yderlige personaleresurser og udgifter. 

 

Kan de pårørende løse opgaverne som foreslås skåret væk?  

Ældrerådet oplever fra borgerhenvendelser at netop de pårørende er pressede, mange vil gerne, men kan 

hverken fysisk eller psykisk klare flere opgaver, samtidigt oplyses der ofte at der allerede nu er områder 

hvor der er kritisable forhold, som manglende rengøring, det i køkken og toiletforhold, men også i den 

daglige rengøring. 

 

Det er generelt Ældrerådets oplevelse at personalet gerne vil det bedste for borgeren, men der er forhold 

som planlægning, manglende tid, sygefravær og mere som spiller ind, og som kan fratage personalet “den 

gnist” der skal til for at fortsætte arbejdet med godt humør og i højt tempo.  

Det anbefales at der arbejdes videre med “mindre selvstyrende teams” giver luft og økonomi til at dette 

bliver den nye hverdag, så vi får flere motiverede medarbejdere, samt at borgeren oplever en god 

hverdag med kendte ansigter, som kender borgeren og omvendt. 

 

Resultatet af prøvehandlingerne er ikke tilgået Ældrerådet, men det er opfattelsen at det har virket. 

 

Sygefravær 

Det er Ældrerådets oplevelse at udgiften til dette område bør undersøges grundigt, idet udgiften ser 

uhyggelig stor ud, årsagerne bør findes og løsninger skal igangsættes, så sygefraværet ikke belaster 

økonomien i den nuværende grad. 

 

 

  

 

18 Forebyggende hjemmebesøg og WIPP indsatsen 
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Forebyggende hjemmebesøg er en skal opgave, og netop samspillet mellem dette og WIPP 

indsatsen anser Ældrerådet for vigtig, og er i høj grad medvirkende til  

aktivitetscentrenes succes og eksistens. 

 

 

 

 

Byrådet bør træffe beslutning om WIPP indsatsen ønskes fortsat eller fjernes til stor skade 

for den sårbare ældre, som derved mister muligheden for at tage styring af eget liv og 

velfærd. 

 

22 Genoptræning 

Det er Ældrerådets oplevelse at genoptræning og opmuntring til at vedligeholde de fysiske 

færdigheder på eks. Aktivitetscentrene er meget vigtigt og givende for den enkelte borger. 

Den “her og nu besparelse” bliver meget kostbar fremover, når tilbuddet skæres ned, vi 

frygter øgede udgifter i løbet af kort til dette til genindlæggelser på sygehus, efterfølgende 

på kommunal aflastningsplads eller lignende. 

Risikoen er at de ældres sundhed og fysiske muligheder falder, med store økonomiske 

konsekvenser til følge, i nye uforudsete udgifter. 

 

 

 

Med venlig Hilsen 

Slagelse Ældreråd 

 

Tonny Korndrup 

Formand 

 

  

  

 

 

 
 


