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Nattevagt 

Nattevagten omfatter både plejeboliger og borgere i eget hjem. Denne del af døgnet er 

den mest stille periode, da borgerne generelt sover. Samtidig er denne del af driften no-

get af det dyreste af dække, og der skal derfor være en balance mellem den grundlæg-

gende tryghed som borgerne har i forhold til, at kunne modtage hjælp og pleje, når be-

hovet opstår, og den tilhørende udgift for fællesskabet. 

 

Ved akutte tilfælde er der i dag en responstid på 60 minutter. Denne responstid ændres 

ikke i nogen af de to modeller. Samtidig er det distriktledernes vurdering, at nedenstå-

ende ændringer alene flytter kolde timer til varme, og dermed kan fastholde det sammen 

faglige og tryghedsmæssige niveau for borgerne om natten uanset hvilken model der 

vælges. 

 

Nuværende model for nattevagten 

I dag er der et fælles, tværgående nat-team i frit valg med 1 sygeplejerske og 3 hjælpe-

re / assistenter pr. nat. Derudover har plejecentrene i kommunen i dag natdækning sva-

rende til nedenstående oversigt. 

 

Tabel 1. Aktuel nat-dækning, plejecentre, Hedensted Kommune. 

 Antal nattevagter 

pr. nat 

Antal boliger Antal boliger pr. nattevagt 

Distrikt øst:    

Birkelund 2 69 34,5 

Kildevældet 2 48 24 

Kirkedal 2 28 14 

    

Distrikt midt:    

Bøgely 2 52 26 

Løsning + korttid 2 38 19 

    

Distrikt vest:    

Ø. Snede 2 23 11,5 

Nedergården 1* 32 32* 

Nederbylund 1* 30 30* 

Møllebo 1* 20 20* 

    

I alt 16 340 21,25 

*Plejeboligerne dækkes endvidere af en fælles ”springer-nattevagt”. 

 

I distrikt vest har man gode erfaringer med, at benytte en såkaldt ”springer-nattevagt”. 

En "springer-nattevagt" er karakteriseret ved ikke at have en fast tilknytning til et områ-

de eller plejecenter, men kan hjælpe til hvor der er behov. "Springernattevagten" skal 

således både hjælpe på centrene samt den udekørende nattevagt i frit valg ved f.eks. 

dobbelt-besøg.  

 

Nabokommunernes nattevagt på plejecentrene 

Horsens, Vejle og Billund Kommuner er adspurgt om deres aktuelle nattevagtsdækning 

på plejecentrene. Billedet er som følger: 
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Horsens Kommune 

Horsens Kommune anvender en såkaldt trappemodel, hvor plejecentre med 0-29 beboe-

re udløser én nattevagt, mens plejecentre med 30 beboere eller derover udløser to nat-

tevagter. 

 

Større centre med eksempelvis tre afdelinger á 26 boliger giver tre nattevagter, da afde-

lingerne her anskues adskilt. Samtidig kan der afviges ved meget særlige forhold (ek-

sempelvis ved flere etager, særligt svære fysiske forhold eller lignede). 

 

Billund Kommune 

Billund Kommunes plejecentre dækkes af nattevagten efter nedenstående tabel 2.  

 

Tabel 2. Nattevagt på Billund Kommunes plejecentre. 

Plejecenter Antal boliger (alt inkl.) Antal nattevagter 

pr. nat 

Antal boliger pr. natte-

vagt 

1 54 2 27 

2 16 1 16 

3 20 1 20 

4 21 1 21 

5 27 1 27 

6 38 1 38 

7 33 2 16,5 

8 38 2 19 

I alt 247 11 22,5 

 

Vejle Kommune 

I Vejle Kommune har man 17 plejecentre med mellem 30 og 77 pladser. Her har man på 

hvert plejecenter to nattevagter på vagt pr. nat. 

 

Der er i alt 17 plejecentre i Vejle Kommune, der dækker over 789 boliger, hvilket bety-

der, at hver nattevagt i gennemsnit dækker 23,2 boliger.  

 

Forslag til ny model for nattevagten 

Den eksisterende model for nattevagten er uhensigtsmæssig, da den for det første giver 

uforholdsmæssig meget kørsel (kolde timer), og fordi der generelt er en del luft i mellem 

opgaverne (mere end nødvendigt). 

 

Ved at omlægge den centrale nattevagt til en decentral model vil det være muligt, at 

spare en del på køretiden. Samtidig er der også mulighed for, at optimere timerne på 

centrene og ruterne, således man tilsammen kan spare nogle kolde timer hver nat. 

 

Den eksisterende model i Hedensted Kommune indeholder en højere dækning/normering 

for plejeboligerne end både Horsens, Vejle og Billund Kommune. I Billund dækker natte-

vagterne i gennemsnit 22,5 boliger, i Vejle 23,2 boliger, mens det tilsvarende tal for Hor-

sens (når det oversættes til Hedensted) er 22,7 boliger. I Hedensted dækker man aktuelt 

21,3 boliger. 

 

Herunder skitseres to modeller for nattevagten i Hedensted Kommune. I begge modeller 

fastholdes sygeplejedækningen uændret og samtidig øges kompetencerne i teamet i 

hvert distrikt. Dette sker for at sikre faglighed og sygeplejesparring med natsygeplejer-

sken. I hvert distrikt vil der være et natteam bestående af et antal nattevagter på de re-

spektive plejecentre (se herunder), en udekørende nattevagt, der kører sin rute, og en 

”springer-nattevagt”, som er fast tilknyttet et af plejecentrene, og som derudover støtter 

på de andre centre og den udekørende i distriktet efter behov. 
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Tabel 3. Oplæg til ny nat-dækning, frit valg og plejecentre. 

 Model 1 Model 2 

 Antal natte-

vagter pr. nat 

Antal boliger 

pr. nattevagt 

Antal natte-

vagter pr. nat 

Antal boliger 

pr. nattevagt 

Distrikt øst:     

Birkelund*** 2** 34,5* 2** 34,5* 

Kildevældet 2** 24 2** 24 

Kirkedal 1* 28* 1* 28* 

Udekørende 1 - 1 - 

     

Distrikt midt:     

Bøgely*** 2** 26 2** 26 

Løsning + korttid 1* 38* 2* 19* 

Udekørende 1 - 1 - 

     

Distrikt vest:     

Ø. Snede 1* 23* 1,8* 13* 

Nedergården*** 2** 16 2** 16 

Nederbylund 1* 30* 1* 30* 

Møllebo 1* 20* 1* 20* 

Udekørende 1 - 1 - 

     

I alt 16 - 17,8 - 

I alt, plejeboliger 13 26,2 14,8 23,0 

     

Besparelse 2,4 mio. kr 1,4 mio. kr. 

*Plejeboligerne dækkes endvidere af en fælles ”springer-nattevagt”. 

**Springer-nattevagtens ”faste” plejecenter. 

*** Den udekørende nattevagts mødested. 

 

I model 1 vil man på tre plejecentre gå fra to faste nattevagter til en fast nattevagt (Kir-

kedal, Løsning og Øster Snede), men så med dækning af den springernattevagten i di-

striktet. Et plejecenter (Nedergården) vil fremover have to faste nattevagter (mod tidli-

gere en nattevagt), hvoraf den ene også fungerer som springer-nattevagt. 

 

I model 2 vil man på et plejecenter gå fra to faste nattevagter til en fast nattevagt (Kir-

kedal), men så med dækning af den springernattevagten i distriktet. Et plejecenter går 

fra 2 til 1,8 nattevagter (Ø.Snede), og et plejecenter (Nedergården) vil fremover have to 

faste nattevagter (mod tidligere en nattevagt), hvoraf den ene også fungerer som sprin-

ger-nattevagt. 

 

Det er den helt klare vurdering, at der i begge modeller alene spares ”kolde timer” – det 

vil sige ledig tid og køre-tid. Derfor vil trygheden for borgerne være uændret. Borgerne 

vil fortsat kunne blive visiteret til en natpakke, således der fortsat er en ensartethed i vi-

sitationen på tværs af kommunen. Man vil ligeledes fortsat være omfattet af samme 

standarder for responstid som i dag, og beredskabet ved akutte situationer vil være som 

i dag. 

 

Ved akutte situationer som kræve mere mandskab end der er i vagt, vil man først kalde 

kolleger fra et af de andre distrikter. Hvis ingen herfra har mulighed for at hjælpe til, så 

vil der blive indkaldt ekstra personale til at håndtere situationen. Det er sammen proce-

dure som i dag. Disse situationer opstår ekstremt sjældent, og trods lidt færre personer i 

vagt, så vil dækningen være næsten den samme, da man fremover dækker et langt min-

dre geografisk område end tidligere. Og selv med en lidt lavere normering vil disse situa-
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tioner kun meget sjældent opstå. Og når de få gange indtræder, så vil ovennævnte be-

redskab træde i kraft – lige som i dag. 

 

I den eksisterende model løser nattevagterne også nogle forskellige opgaver, som man 

ikke nåede i dagvagten. Det vil fortsat være tilfældet i de nye modeller. Som beskrevet 

ovenfor, så er det overvejende ledig tid i løbet af vagten og tid på vejen, som spares væk 

i de to forslag til en ny model. Med en lidt lavere normering kan der dog godt være nogle 

af disse opgaver, som man ikke altid vil nå i nattevagten, og derfor må klares i dagvag-

ten. 

 

Forslag til ny model sammenlignet med andre kommuner og det tidligere for-

slag 

Tabel 4 viser de to forslag til model for nattevagten, samt en sammenligning med model-

len i Horsens, hvis den oversættes til Hedensted Kommunes plejecentre. 

 

Tabel 4. Nat-dækning, plejecentre. Sammenligning af modeller. 

 Antal nattevag-

ter pr. nat,  

model 1 

Antal nattevag-

ter pr. nat,  

model 2 

”Horsens-

niveau” 

Antal 

boliger 

Distrikt øst:     

Birkelund*** 2** 2** 2 69 

Kildevældet 2** 2** 2 48 

Kirkedal 1* 1* 1 28 

     

Distrikt midt:     

Bøgely*** 2** 2** 2 52 

Løsning + kort-

tid 

1* 2* 2 38 

     

Distrikt vest:     

Ø. Snede 1* 1,8* 1 23 

Nedergården*** 2** 2** 2 32 

Nederbylund 1* 1* 2 30 

Møllebo 1* 1* 1 20 

     

I alt 13 14,8 15 340 

*Plejeboligerne dækkes endvidere af en fælles ”springer-nattevagt”. 

**Springer-nattevagtens ”faste” plejecenter. 

*** Den udekørende nattevagts mødested. 

 

Med 13 nattevagter pr. nat vil nattevagterne på plejecentrene i Hedensted Kommune 

dække 26,2 boliger i gennemsnit. Besparelsen vil være 2,4 mio. kr. 

 

Med 14,8 nattevagter pr. nat vil nattevagterne på plejecentrene i Hedensted Kommune 

dække 23 boliger i gennemsnit. Besparelsen vil være 1,4 mio. kr. 

 

Til sammenligning er dækningen i Billund 22,5 boliger i gennemsnit; Horsens 22,7 boliger 

i gennemsnit og Vejle 23,2 boliger i gennemsnit. 


