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Indholdsfortegnelse 
 

Socialudvalget  

 
 

den  14. januar 2014 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Plan for introduktionsforløb for Socialudvalget 
2 Introduktion til hjemmehjælpsområdet 
3 Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet for 2014 
4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Socialudvalget den 14. januar 2014 
 
1  Åbent         Plan for introduktionsforløb for Socialudvalget 
 
000661-2014 
 
 
Resumé 
Som led i introduktionen af Socialudvalget til udvalgets område giver Social & Sundhed en kort 
præsentation af Social & Sundheds hovedopgaver. Der forelægges samtidig en samlet plan for 
introduktionsforløbet.   

 
Baggrund 
Som led i introduktionen af Socialudvalget til udvalgets område har Social & Sundhed udarbejdet 
tre korte faktabeskrivelser, der beskriver hovedopgaverne inden for henholdsvis pleje- og 
sundhedsområdet og social- og handicapområdet. Til beskrivelserne for pleje- og 
sundhedsområdet samt social- og handicapområdet indgår i selvstændige bilag korte beskrivelser 
af de decentrale tilbud på hvert af de to områder. Det er intentionen at beskrivelserne kan bidrage 
med et overblik over og en overordnet forståelse af Socialudvalgets område. Beskrivelserne er 
bilagt sagen sammen med et organisationsdiagram for Social & Sundhed. På mødet vil Social & 
Sundhed give en kort introduktion til udvalgets område på baggrund af beskrivelserne.  

Introduktionen af Socialudvalget til udvalgets område foreslås desuden gennemført på følgende 
måde: 

1. Der arrangeres to besøgsrunder for udvalget af ca. 3 timers varighed - én på pleje- og 
sundhedsområdet og én på social- og handicapområdet, hvor der på hvert område besøges tre 
decentrale tilbud. Besøgsrunderne foreslås så vidt muligt gennemført ultimo februar eller medio 
marts af hensyn til udvalgsmedlemmernes øvrige introduktionsaktiviteter.  

2. Socialudvalgsmøderne afholdes i muligt omfang på decentrale tilbud, hvor møderne indledes 
med en kort rundvisning og introduktion til det aktuelle sted. 

3. På møderne frem til og med september giver Social & Sundhed på hvert møde en dybere 
introduktion til et aktuelt emne, der skal behandles af udvalget på det pågældende møde. 

Det er intentionen, at Socialudvalgt hermed på udvalgets møder fra januar 2014 til og med 
september vil blive introduceret til udvalgets samlede område. 

Tidsplan for introduktionen er bilagt sagen.  

 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds vurdering, at det foreslåede introduktionsforløb vil sikre, at udvalget 
introduceres til det samlede Social & Sundhedsområde, og at udvalget i løbet af 
introduktionsforløbet får mulighed for at danne sig et indtryk af de forskellige typer af decentrale 
tilbud som udvalget er ansvarlige for. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller  

Til Socialudvalget : 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=681104
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At introduktionsplanen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 f. Socialudvalget - emner og temaer for møderne i 2014 
 g. Forslag til besøgsrunde 
 a. Organisationsdiagram for Social & Sundhed 
 b. Præsentation af pleje- og sundhedsområdet 
 c. Præsentation af decentrale tilbud på pleje- og sundhedsområdet 
 d. Præsentation af Social & Handicapområdet 
 e. Præsentation af tilbuddene i Social & Handicapdrift 

 
 
Møde i Socialudvalget den 14. januar 2014 
 
2  Åbent         Introduktion til hjemmehjælpsområdet 
 
000590-2014 
 
 
Resumé 

På Socialudvalgets møde 14. januar 2014 orienteres udvalgets medlemmer om 
hjemmehjælpsområdet.  

Afdelingschefen for Pleje & Sundhed Myndighed præsenterer "Borgerens vej gennem systemet", 
herunder bl.a.: 

 Ansøgning  
 Træn-dig-fri  
 Visitation  
 Kvalitetsstandard og servicebeskrivelse  
 Afgørelse  
 Leverandørvalg og opfølgning  
 Tilsyn med leverandøren  
 Revurdering af hjælpen  
 Klageadgang 

Afdelingschefen for Pleje & Sundhed Drift præsenterer Gentofte Hjemmepleje, herunder bl.a.: 

 Sammensætning af medarbejdere i hjemmeplejen  
 Organisering i hjemmeplejen  
 Hjemmeplejen som uddannelsessted for social- og sundhedsuddannelser, samt 

sygeplejerskeuddannelsen  
 Kompetenceudvikling  

o Kurser  
o Læring på arbejdspladsen fx ved granskere, ambassadører, forflytningsinstruktører 

mv  

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3420943
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3421029
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3423161
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3423234
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3423236
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3423243
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3423246
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=681029
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o Læring gennem udvikling af arbejdskultur - anerkendende kultur, sosu 8 værdier 
 Arbejdsmiljø  

o Regntøj, Hjelme, Rygsække, diverse lokale initiativer m.v.  
o SR og MED  
o brugernes hjem som arbejdsplads 

 
Baggrund 

Orienteringen skal ses i sammenhæng med, at der på samme møde efterfølgende forelægges 
kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og politik for tilsyn med praktisk 
og personlig hjælp og pleje i hjemmet. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller  

Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 14. januar 2014 
 
3  Åbent         Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet for 2014 
 
034898-2013 
 
 
Resumé 

Socialudvalget forelægges kvalitetsstandarden for praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet 
og for rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning gældende for 
2014. 

Ligeledes forelægges for Socialudvalget "Politik for tilsyn på hjemmehjælp" efter § 83 i Lov 
om Social Service gældende for 2014. Politikken forelægges uændret fra seneste vedtagelse 4. 
december 2012. 

 
Baggrund 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=661685
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Lov om Social Service fastlægger, at Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune skal 
udarbejde og vedtage kvalitetsstandarder for praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning. 

Social & Sundhed skal én gang årligt revidere og forelægge kvalitetsstandarderne for praktisk og 
personlig hjælp og pleje samt træning til fornyet godkendelse. Det er senest sket ved 
Socialudvalgets møde den 4. december 2012, hvor kvalitetsstandarden blev godkendt. 

Lov om Social Service § 151c fastlægger ligeledes, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og 
vedtage tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør 
efter § 91. Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter 
§ 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på 
tilsynspolitikken. Det er senest sket ved Socialudvalgets møde den 4. december 2012, hvor forslag 
til Politik for tilsyn med hjemmehjælp blev godkendt. 

Politikken for tilsyn omfatter således i Gentofte Kommune tilsynet med 
hjemmehjælpsleverandørerne, som pr. 1.1.2014 er Gentofte Hjemmepleje (Gentofte Kommune) 
og 13 private firmaer.  

Leverandørerne arbejder alle med levering af hjemmehjælp til brugere i eget hjem, idet 
Socialudvalget tidligere har besluttet, at det frie leverandørvalg ikke omfatter beboere i 
kommunens plejeboliger med hjemmehjælp. Tilsynet i plejeboliger er omfattet af bestemmelserne 
om tilsyn efter Lov om Social Service § 151 i plejeboliger og lignende boligenheder. 

Tilsyn hos hjemmehjælpsmodtagere afrapporteres årligt til Socialudvalget sammen med de øvrige 
tilsyn gennem "Årsberetning for tilsyn vedrørende pleje- og sundhedsområdet". 

  

 
Vurdering 

Det er Social & Sundheds vurdering, at kvalitetsstandarderne indholder oversigtlige beskrivelser af 
serviceniveauet og giver et godt grundlag for visitation af de omfattede ydelser. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

1. At Kvalitetsstandarden  for praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet forlænges, så 
den gælder for 2014.  

2. At Poltik for tilsyn med hjemmehjælp forlænges uændret, så den gælder for 2014.  
3. At der indhentes udtalelse fra Seniorrådet og Handicaprådet.  
4. At sagen forelægges på ny såfremt udtalelsen fra Senior- eller Handicaprådet giver 

anledning hertil. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Notat til Kvalitetsstandard for Pleje & Sundhedsområdet 2014 
 Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet gældende for 2014 
 Kvalitetsstandard Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger samt 

hjemmesygeplejeydelser - Gældende 2014 
 Poltik for tilsyn med hjemmehjælp 2014 
 Kvalitetsstandard - Rehabilitering, genoptræning, forebyggende og vedl.træning - gældende 

2014 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 14. januar 2014 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
032590-2013 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 14. januar 2014 
 
5  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
032590-2013 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3402771
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3357537
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3363615
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3363615
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3297355
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3363113
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3363113
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=658926

