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1 (Åben) Temapunkt om borgerrettet behandling i Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalget 
  
Sags ID: EMN-2021-02658 
 
Resumé 
På temamødet præsenteres definition, indhold og mål med borgerrettet behandling i 
Gentofte Kommune. Derudover vil udvalget blive præsenteret for dilemmaer indenfor 
området til fælles drøftelse.  
 
 
Baggrund 
Borgerrettet behandling, (der også kaldes patientrettet forebyggelse) skal hindre, at sygdom 
udvikler sig yderligere, begrænse og udskyde eventuelle komplikationer samt hjælpe den syge 
borger med at opnå størst mulig sygdomsmestring og livskvalitet (jf. Sundhedsstyrelsen). 
 
En af vejene til at nå dette mål er at give borgeren viden, kompetencer og færdigheder i forhold til 
egenomsorg, da nogle af forudsætningerne for at undgå sygdomsforværring er borgerens egen 
adfærd. Kommunerne er ansvarlige for den borgerrettede behandling bl.a. gennem tilbud om 
forløbsprogrammer indenfor de enkelte sygdomme, eks. diabetes, KOL, kræft og erhvervet 
hjerneskade. 
 
På mødet vil der blive præsenteret materiale, der bl.a. indeholder et eksempel på 
forløbsprogram og dilemmaer i relation til kommunens opgave på området. 
 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:  
 
At udvalget drøfter udfordringer og dilemmaer i forbindelse med borgerrettet behandling. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021 
 
Drøftet. 
 
Bilag 
 
 

2 (Åben) Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2021 
og Politik for tilsyn 2021 
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Sags ID: EMN-2021-01763 
 
Resumé 
Kvalitetsstandarden for pleje- og sundhedsområdet, gældende for 2021 er uændret i forhold til 
2020. Politik for tilsyn 2021 er ligeledes uændret 
 
Baggrund 
Kvalitetsstandarden for 2020 blev godkendt på Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde den 
19. august 2020, pkt. 3, i Økonomiudvalget den 24. august 2020, pkt. 14, og i 
Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020, pkt. 16.  
 
Ældre-, Social– og Sundhedsudvalget godkender ikke længere alle kvalitetstandarder, og der er 
derfor fastlagt principper, der er retningsgivende og styrende for administrationens arbejde med 
justering af disse. Der er imidlertid i Lov om Social Service et krav om, at kvalitetstandarder for 
praktisk hjælp og pleje (§ 83), rehabiliteringsforløb (§ 83 a) genoptræning (§ 86) og forebyggende 
hjemmebesøg (§ 79 a) skal godkendes hvert år.  
 
Serviceloven fastlægger ligeledes, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage en politik 
for tilsyn med tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne for frit leverandørvalg, og dette skal ske 
i tilknytning til den årlige vedtagelse af kvalitetsstandarden for § 83. 
 
Kvalitetsstandarden og politik for tilsyn har været i høring i Seniorrådet den 14. april 2021 og i 
Handicaprådet den 19. april 2021.  
 
Seniorrådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandard og tilsynspolitik.  
 
Handicaprådets foreningsrepræsentanter (dvs. rådsmedlemmerne ekskl. 
kommunalbestyrelsesmedlemmer og medlemmer ansat i kommunen) har afgivet høringssvar, som 
er vedlagt sagen.  
 
Handicaprådet foreslog yderligere, at det i kvalitetsstandarden blev præciseret, at træning efter 
bestemmelserne om vederlagsfri fysioterapi er adskilt fra træning efter Lov om Social Service. 
Dette er indarbejdet i kvalitetsstandarden. 
Handicaprådet havde ingen kommentarer til tilsynspolitikken. 
 
Kvalitetsstandarderne og tilsynspolitikken publiceres på kommunens hjemmeside. 
 
Der er i kvalitetsstandarden for 2021 foretaget redaktionelle ændringer og sproglige tilretninger, og 
forelægges i en udgave, hvor ændringerne er markeret.  
 
Yderligere er der udarbejdet indsatsbeskrivelser for rehabilitering (Lov om Social Service  
§ 83 a), genoptræning (Lov om Social Service § 86, stk. 1) samt vedligeholdende træning (Lov om 
Social Service § 86, stk. 2). 
 
Der er ikke foreslået ændringer i forhold til serviceniveauet. 
 
Link til Gentofte Kommunes hjemmeside - Kvalitetsstandard 2020: Hjælp og pleje - Gentofte 
Kommune 
 
Det er Social & Sundheds vurdering, at den forelagte kvalitetstandard og politikken for tilsyn lever 
op til formålet med at beskrive kommunens tilbud på en måde, så det danner grundlag for en 
forventningsafstemning mellem borger og kommune. 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Hj%C3%A6lp-og-pleje
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Hj%C3%A6lp-og-pleje
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Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At ”Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2021” godkendes. 
 
2. At ”Politik for tilsyn 2021” godkendes. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 
1. Kvalitetsstandarder §§ 83, 83a, 86 og 79a 2021 (3879599 - EMN-2021-01763) 
2. Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2021 (3879600 - EMN-2021-01763) 
3. Høringssvar Handikaprådet Kvalitetsstandard 2021 (3940881 - EMN-2021-01763) 
 
 

3 (Åben) Kvartalsrapport til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 1. kvartal 2021 
  
Sags ID: EMN-2021-02815 
 
Resumé 
Denne kvartalsrapport omfatter to målområder i Gentofteplanen: ’Borgere med handicap, psykisk 
sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’. 
 
Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2021 forelægges til drøftelse. 
 
Baggrund 
Kvartalsrapporten viser en række nøgletal for udviklingen inden for udvalgte ydelsesområder for de 
to målområder ’Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, 
rehabilitering og pleje’. 
 
Rapporten indeholder denne gang den årlige afrapportering på magtanvendelse og på tilsyn. 
 
Endvidere gives en økonomisk status for de to målområder. 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 



Side 6

 
At kvartalsrapporteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021 
 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapportering til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget vedr. 1. kvartal 2021 
(3932735 - EMN-2021-02815) 
 
 

4 (Åben) Reviderede ydelsesbeskrivelser for 4 tilbud på Bank-Mikkelsensvej 
  
Sags ID: EMN-2021-02705 
 
Resumé 
Alle ydelsesbeskrivelser på det specialiserede voksenområde skal revideres én gang i hver 
valgperiode. Såfremt revideringen medfører væsentlige ændringer i serviceniveauet, skal de 
lægges op til godkendelse i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.  
 
Ydelsesbeskrivelserne er gennemgået og revideret i foråret 2021. Der er for 4 tilbuds 
vedkommende tale om helt nye og/eller væsentligt ændrede ydelsesbeskrivelser. Det drejer sig om 
de 4 tilbud på Bank-Mikkelsens Vej: Blomsterhusene, Blindenetværket, Boligerne ved Grønningen 
og Boligerne ved Gammelmosen. 
 
Ydelsesbeskrivelserne har været forelagt Handicaprådet den 19. april 2021. Handicaprådet havde 
ingen bemærkninger til ydelsesbeskrivelsen. 
 
Baggrund 
Ydelsesbeskrivelserne på det specialiserede voksenområde skal sammen med serviceniveau for 
brugerbetaling og kvalitetsstandarderne tydeliggøre serviceniveauet og sikre gennemsigtighed for 
den enkelte borger og for købere af Gentofte Kommunes ydelser. Det samlede materiale skal 
desuden øge styringen og sammenhængen mellem serviceniveau og udgifter.  
 
Ydelsesbeskrivelserne giver en konkret beskrivelse af, hvilke ydelser samt praktiske forhold, der er 
centrale for leveringen af tilbuddets ydelser. På det specialiserede voksenområde er alle 
ydelsesbeskrivelser samt serviceniveau for brugerbetaling i april 2021 blevet gennemgået og 
revideret. 
 
Opsætningen af ydelsesbeskrivelserne har gennemgået mindre ændringer med henblik på at gøre 
ydelsesbeskrivelserne mere kortfattede og læsevenlige samt at gøre dem mere konkrete og 
transparente med hensyn til, hvad man kan forvente, når man som borger eller køberkommune, 
benytter Gentofte Kommunes tilbud til voksne med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser 
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eller sociale problemer. Det har samtidig været et mål at sikre større ensartethed og 
genkendelighed i ydelsesbeskrivelserne på tværs af tilbuddene. 
 
Der er for 4 tilbuds vedkommende tale om helt nye og/eller væsentligt ændrede 
ydelsesbeskrivelser. Det drejer sig om de 4 tilbud på Bank-Mikkelsens Vej: Blomsterhusene, 
Blindenetværket, Boligerne ved Grønningen og Boligerne ved Gammelmosen. De væsentligste 
ændringer i de 4 ydelsesbeskrivelser er: 
 

 Alle 4 tilbud på Bank-Mikkelsens Vej er ændret, fra at være oprettet som længerevarende 
botilbud efter lov om social service § 108, til at være oprettet efter almenboliglovens § 105 
suppleret med bostøtte efter lov om social service § 85 samt praktisk og personlig hjælp 
efter §83.  

 
 Blindenetværket, Boligerne ved Gammelmosen og Boligerne ved Grønningen har ydermere 

fået tilføjet dagtilbud efter lov om social service §104. 
 

 Boligerne ved Gammelmosen og Boligerne ved Grønningen har fået præciseret målgruppe.  
 
 
Indstilling 
Social og Sundhed indstiller  
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:  
 
1. At de 4 ydelsesbeskrivelser for hhv. Blindenetværket, Boligerne ved Gammelmosen, Boligerne 

ved Grønningen og Blomsterhusene godkendes. 
 

2. At orienteringen om redaktionelle ændringer i de øvrige ydelsesbeskrivelser tages til 
efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021 
 
Pkt. 1: Godkendt. 
 
Pkt. 2: Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Boligerne ved Gammelmosen botilbud ydelsesbeskrivesle 2021 (3930610 - EMN-2021-
02705) 
2. Boligene ved  Gammelmosen dagtilbud ydelsesbeskrivelse 2021 (3930600 - EMN-2021-
02705) 
3. Boligerne ved Grønningen dagtilbud ydelsesbeskrivelse 2021 (3933613 - EMN-2021-02705) 
4. Boligerne ved Grønningen botilbud ydelsesbeskrivelse 2021 (3930558 - EMN-2021-02705) 
5.   Blindenetværket ydelsesbeskrivelser botilbud 2021 (3930555 - EMN-2021-02705) 
6. Blindenetværkværket dagtilbud Ydelsesbeskrivelse 2021 (3930552 - EMN-2021-02705) 
7. Blomsterhusene botilbud ydelsesbeskrivelse 2021 (3930548 - EMN-2021-02705) 
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5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
  
Sags ID: EMN-2020-02219 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021 
 
Ingen meddelelser. 
 
Bilag 
 
 

6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne  
Sags ID: EMN-2020-02219 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021 
 
Ingen meddelelser. 
 
Bilag 
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7 (Åben) Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00493 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
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