
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referat af møde i Bruger- og Pårørenderådet på 
hjemmehjælpsområdet 
 
1. Velkommen  
Tina/Jonna bød velkommen. Derefter var der en præsentationsrunde. 

 
2. Status på Corona på hjemmehjælpsområdet  
Der var pt. ikke nogen Corona syge i Human Cares regi.  
 
På grund af et sidste øjebliks afbud til dette møde fra lederen af den 
kommunale hjemmepleje og sygepleje, så blev der ikke givet Corona status 
på dette område. Men indtrykket var, at de udfordrende tider også var 
overståede i kommunalt hjemmepleje regi.   
 
3. Status på arbejdet med medarbejderkontinuitet på 

hjemmehjælpsområdet – opfølgning på møde den 20. nov. 2019 
Human Care fortalte, at de altid har prioriteret det højt, at borger og 
medarbejder kender hinanden. Der var som sådan ikke noget nyt ift., 
hvordan Human Care planlægger og styrer for at tilgodese 
medarbejderkontinuitet.  
 
Det blev på mødet hilst meget velkomment, at den kommunale 
hjemmepleje også var begyndt at arbejde med teamorganisering. Der blev 
dog nævnt eksempler på, at introduktionen af teamorganiseringen havde 
været problematisk og havde gjort borgere utrygge.  
 
Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om timingen med ændringen til 
teamorganisering i Hjemmeplejen, lige før sommerferien, var 
hensigtsmæssig. Desuden blev det kritiseret, at ikke alle borgere blev 
informeret ordentligt om ændringen. Nogle borgere kunne derfor ikke 
forstå, hvorfor deres tidligere ”faste hjælper” stoppede hos dem fra den ene 
dag til den anden. Videre var der eksempler på, at der fortsat var mange 
skiftende hjælpere hos nogle borgere på trods af teamorganiseringen.  
 

Vedrørende:  Møde i Bruger- og Pårørenderådet på 
hjemmehjælpsområdet 
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Det blev nævnt, at introduktionen til teamorganiseringen i Hjemmeplejen 
havde været udfordret af, at det var vanskeligt at ansætte flere faste 
hjælpere til erstatning for vikarer i Hjemmeplejen, fordi flere potentielle 
ansøgere arbejdede som podere på testcentre. Human Care havde også 
oplevet et lavere antal ansøgere end normalt, men de oplevede, at de igen 
var begyndt at få flere ansøgere.  
 
Det blev dog nævnt, at hele hjemmehjælpsområdet fortsat står med 
rekrutteringsudfordringer mht. SOSU uddannede, som udfordrer 
medarbejderkontinuiteten. Det skyldes bl.a., at der løbende kommer flere 
ældre, og mange SOSU’er stopper pga. deres alder. Desuden tilbyder 
vikarbureauerne en højere timeløn og mere fleksible arbejdstider, hvorfor 
vikarforbruget på landsplan har været stigende i en årrække.   
 
En havde set i pressen, at nogle kommuner havde besluttet kun at ansætte 
fuldtidspersonale (37 timer). Formålet var at få større 
medarbejderkontinuitet og tilfredshed i ansættelsen. Det blev bemærket, at 
rekrutteringsudfordringerne på området er medvirkende til, at hjælperne i 
Hjemmeplejen i Hvidovre ikke kun bliver fuldtids ansat, men nogle også 
bliver ansat på nedsat tid.  
 
4. Status på Ældre- og Værdighedspolitikken - rådet meldte den 20. 

nov. 2019 formand Jonna ind til dette arbejde  
Formanden for bruger- og pårørenderådet er kommet med input ifm. 
udarbejdelsen af Hvidovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. 
Repræsentanterne fra Ældrerådet har desuden deltaget aktivt ved 
tilblivelsen af Ældre- og Værdighedspolitikken. 
  
Gitte introducerede den færdige Ældre- og Værdighedspolitik. Politikken 
hviler på de tre værdier: medmenneskelighed, tryghed og værdighed. 
Værdierne skal kunne mærkes i dialogen med den enkelte ældre, i 
kommunens tilbud og i samarbejdet mellem aktørerne på ældreområdet.  
 
Gitte gav status for administrationens omfattende arbejde med at 
implementere målene under de enkelte temaer i politikken. Der er 
udarbejdet en handleplan med konkrete indsatser og tidsplan indenfor hvert 
enkelt mål.  
 
Rådet bifaldt, at der var lagt konkrete planer for udmøntningen af politikken. 
Desuden var der enkelte spørgsmål vedr. de konkrete indsatser i arbejdet.  
 
5. Hvad har kommunen i pipelinen 
Brugere og pårørende i dette råd er valgt for to år. De blev valgt den 6. 
marts 2019. På grund af Corona har der endnu ikke været afholdt valg, 
men der vil blive gennemført et nyt valg igen til Bruger- og Pårørenderådet 
på hjemmehjælpsområdet. Brugere og pårørende i det nuværende råd vil 
modtage information om, hvornår og hvor valget bliver holdt, ligesom det vil 
blive annonceret bredt.   
 
Morten nævnte, at referaterne fra møderne i bruger- og pårørenderådet 
ligger på kommunens hjemmeside sammen med en beskrivelse af rådet 
(https://www.hvidovre.dk/Borger/Aeldre-og-pension/Hjemmehjaelp-og-
aeldrepleje/Bruger-%20og%20Paaroerenderaad). Det fremgår ikke af 

https://www.hvidovre.dk/Borger/Aeldre-og-pension/Hjemmehjaelp-og-aeldrepleje/Bruger-%20og%20Paaroerenderaad
https://www.hvidovre.dk/Borger/Aeldre-og-pension/Hjemmehjaelp-og-aeldrepleje/Bruger-%20og%20Paaroerenderaad
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referaterne, hvem der har fremsat hvilke synspunkter jf. tidligere beslutning 
i Bruger- og Pårørenderådet.  
 
6. Pårørendekoordinatoren præsenterer sin indsats  
Vibeke fortalte om hendes arbejde som pårørendekoordinator.  
 
Pårørende til borgere på 65+ år, der har en fysisk eller psykisk sygdom, 
kan få støtte fra pårørendekoordinator. Det kan være i form af samtaler 
eller et kursus for pårørende.  
 
Samtalerne kan foregå telefonisk, i hjemmet eller i Hvidovre 
Sundhedscenter. De handler om de udfordringer, som den pårørende 
oplever. Pårørendekoordinator vejleder ved samtalerne, om de muligheder 
der er for hjælp og støtte for den pårørende i kommunen eller i 
patientforeninger mv.  
 
Kurset ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” er et gratis 7 ugers 
kursus, hvor pårørende kan få redskaber til at passe på sig selv. Emnerne 
kan fx være stresshåndtering, ændre tankemønstre eller om at bruge sit 
netværk.  
 
Vibeke runddelte pjecer om tilbuddene fra pårørendekoordinator.  
 
Det blev nævnt, at der også er et tilbud om aflastning for pårørende til 
borgere med en demenssygdom på Tryghedshotellet.  
 
7. Hvordan kan vi blive bedre til at forventningsafstemme mellem 

borger/pårørende, leverandøren og visitationen, så vi undgår 
unødig utilfredshed og konflikter? 

Dette dagsordenspunkt var et ønske fra et tidligere møde i rådet, hvor det 
blev fremført, at det til tider kan være svært som bruger af hjemmehjælp at 
vide, hvad man kan forvente af indsatsen. Hvor sent på formiddagen må 
hjælperen fx komme og hjælpe med morgenmaden? 
 
En mente, at information var nøglen til bedre forventningsafstemning. Som 
eksempel herpå blev nævnt den manglende information ifm. introduktionen 
af teamorganiseringen i Hjemmeplejen. Det havde medført utryghed hos 
nogle ældre, der kan være mere sårbare overfor forandringer, som de ikke 
er forberedte på. 
 
Det blev tilføjet, at det ikke er nok med informationer. Det skal også være 
forståelig og målrettet information. Som det gode eksempel blev nævnt 
”kulturændringen” i form af det nye Hjælpemiddelcenter. Her kan borgerne 
komme ned og få direkte og klar information om deres hjælpemidler uden 
”bureaukratiske hindringer”. Som det dårlige eksempel blev nævnt de 
indledende erfaringer med den nye ydelse ”hovedrengøring”, hvor nogle 
borgere forventede en mere omfattende ydelse, end hvad der er indeholdt i 
kommunens kvalitetsstandarder.  
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8. Hvordan får leverandører og kommunen input og evalueringer fra 
brugere, så man kan måle på, hvor der sker forbedringer og bruge 
det i kvalitetsudviklingen af hjemmehjælpen? 

Tiden tillod ikke at gå mere i dybden med dette dagsordenspunkt, som 
rådet har ønsket på et tidligere møde.  
 
Tina og Gitte fortalte blot, at der var planlagt tilfredshedsundersøgelser for 
borgere mht. overgange, når borgerne møder flere forskellige afdelinger i 
kommunen og andre samarbejdspartnere.  
 
9. Drøftelse af besøg hos en vaskeleverandør for at se, hvordan 

leverandøren konkret administrerer og vasker borgernes tøj 
Rådet tilkendegav fortsat interesse i et besøg hos en vaskeleverandør. 
 
10. Er der ønske om at få fremvist det nye Hjælpemiddelcenter? 
Rådet tilkendegav interesse i at få fremvist det nye Hjælpemiddelcenter.  
 
11. Eventuelt 

 
• Det blev kritiseret, at ydelsen ”vedligeholdende rengøring” som 

hovedregel kun tildeles én gang hver anden uge. Der var også kritik 
af, at hjælp til bad og hårvask typisk kun tildeles én gang hver uge. 
Det blev nævnt, at det følger af kommunens kvalitetsstandarder, og 
der foretages en individuel konkret vurdering af borgers behov.  

 
• En nævnte, at der kan sidde ældre derude, der endnu ikke 

modtager hjælp fra kommunen, men har behov for hjælp. De kan fx 
være ensomme eller have svært ved at betale regninger, fordi de 
ikke har IT tekniske færdigheder. Det blev efterlyst, at kommunen 
kommer forbi og banker på døren og spørger, hvad kommunen kan 
hjælpe med.  
 
Det blev nævnt, at kommunen tilbyder forebyggende hjemmebesøg 
til kommunens 75-årige borgere, og når borgeren fylder 80 år, så 
tilbydes borger årligt hjemmebesøg.  
 
Borgerne har også forskellige andre muligheder som fx kommunens 
Aktivitetscenter og daghjem, hvor der kan skabes meningsfulde 
relationer. Hvidovre har også et omfattende foreningsliv og netværk, 
som ældre kan benytte og bidrage til.   
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