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Høring over Hjemmehjælpskommissionens rapport ”Fremtidens hjemmehjælp 
– ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats” 
Ministeriets j.nr.2013-4642. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at afgive høringssvar til rapporten. 
 
Indledningsvis takker DANSKE ÆLDRERÅD ministeren og Folketinget for at have nedsat en 
kommission med opgaven at belyse og stille forslag til varetagelse af fremtidens behov for 
hjemmehjælp. Organisationen takker endvidere for at have fået mulighed for at påvirke 
kommissionsarbejdet gennem DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentant i kommissionen. 
 
Værdier i fremtidens hjemmehjælp 
DANSKE ÆLDRERÅD stiller sig helt og fuldt bag rapportens fire værdier som omdrejningspunkt 
for fremtidens hjemmehjælp, nemlig værdighed, selvhjulpenhed, selvbestemmelse og tryghed. 
DANSKE ÆLDRERÅD kan for sit vedkommende pege på trygheden som den allervæsentligste af 
de fire værdier. 
 
Respekten for og dialogen med borgeren må altid være den første forudsætning for kontakten, og 
den udspringer af at personalet har den holdning, at den ældre borger betragtes som en aktiv 
samfundsborger. 
 
Kommissionens anbefalinger 
Det er væsentligt, at kommissionen i sin første anbefaling slår fast, at rehabilitering sker, hvor 
borgeren har et potentiale, og til gengæld skal borgere uden potentiale modtage en 
kompenserende hjælp, der både er kvalificeret og koordineret. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD stiller sig positivt til rapportens anbefalinger, og finder anledning til særligt 
at fremhæve behovet for at efteruddanne personalet og lederne indenfor hjemmehjælpsområdet 
for at opfylde anbefaling nr. 20, 4 og 15.  
 
Personalets tilgang til arbejdet skal ændres fra at være en rengøringsopgave til at blive en 
pædagogisk og procesorienteret opgave, hvor borgeren gennem dialogen motiveres til at gøre det 



fysiske arbejde selv. Det stiller krav til at personalet uddannes og efteruddannes til at varetage de 
nye opgaver overfor borgerne. I ledelsen bliver der behov for efteruddannelse for at kunne ændre 
tilgangen til ledelsesopgaven, og forvaltningsstrukturen må ændres for at give plads til den 
tværfaglige tilgang til opgaverne. Disse forudsætninger for en rehabiliterende hjemmehjælp finder 
DANSKE ÆLDRERÅD grundigt og godt beskrevet i kommissionsrapporten.   
 
DANSKE ÆLDRERÅD finder det positivt, at kommissionen har arbejdet så meget med begrebet 
”rehabilitering”, at det er blevet muligt at opstille de 8 grundprincipper for indsatsen, som fremgår 
af anbefaling nr. 6. Af hensyn til muligheden for at ensarte kommunernes praksis ses 
præciseringen af grundprincipperne som nødvendig. 
 
DANSKE ÆLDRERÅDs medlemmer har ved mange lejligheder forholdt sig til velfærdsteknologi, 
og ind imellem med en reserveret holdning. Bestyrelsen finder imidlertid, at hvis kommunal praksis 
og holdning følger anbefaling 25, vil man på bedste vis imødekomme mange borgeres tøvende 
holdning til indføring af velfærdsteknologi.  
 
DANSKE ÆLDRERÅD stiller sig positivt til Kommissionens 29. anbefaling af, at kommuner 
fremover, løbende holder fokus på at inddrage frivillige til opgaver i hjemmet hos ældre borgere. 
Det er dog for organisationen væsentligt at understrege, at frivilliges hjælp aldrig må omfatte 
visiterede ydelser. 
 
Kommissionens forslag til lovændringer 
Set i lyset af den kraftigt forbedrede sundhedstilstand og forlængede levealder, kan DANSKE 
ÆLDRERÅD forstå kommissionens ønske om at hæve aldersgrænse for obligatorisk tilbud om 
forebyggende hjemmebesøg, som det fremgår af anbefaling 3. Kommissionens anbefaling forstås 
som et ønske om at anvende områdets ressourcer mere smidigt, og til en flytning af indsatsen fra 
borgere uden behov til udvalgte, og evt. yngre veldefinerede risikogrupper. I den forbindelse peger 
DANSKE ÆLDRERÅD på udsatte grupper som f. eks alkohol- og medicinmisbrugere og socialt 
isolerede mennesker. I forlængelse heraf foreslår DANSKE ÆLDRERÅD, at lovændringen tillige 
sætter den praktiserende læge i stand til at henvise patienter til at modtage forebyggende 
hjemmebesøg. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD ser frem til ministerens lovforslag til gennemførelse af det koordinerede og 
forebyggende arbejde på tværs af kommunens sundheds- og socialområde. Bestyrelsen anser 
disse som nødvendige for at gennemføre kommissionens niende anbefaling om at indføre en 
fælles, bred forståelse og praksis omkring rehabiliteringsbegrebet. 
 
Organisationen støtter ligeledes kommissionens anbefaling nr. 10, der indeholder forslag om 
ophævelse af servicelovens sondring mellem midlertidig og varig hjælp. Lovændringen vil efter 
DANSKE ÆLDRERÅDs opfattelse kunne lette nogle administrative byrder i den kommunale 
forvaltning. 
 
 
Med venlig hilsen 
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