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Hovedbudskaber ved ændringer i forhold til nattevagter 

(til møde i §17,4-udvalget Social Omsorg den 22.2.17) 

 

Den 22. februar drøfter 17,4-udvalget et forslag til omlægning af nattevagter på pleje-

centrene og i hjemmeplejen. Der er to modeller, som omlægger fra en central til en de-

central model for optimering af ressourcerne.  

§17,4 udvalget indstiller til Byrådet, men sagen sendes til høring ved Udvalget for Social 

Omsorg. Endelig beslutning – inklusiv byrådets – er i april. 

 

Nedenstående opridser model 2 i overskrifter, relevante fakta samt en række potentielle 

spørgsmål og svar om modellen. Modellen giver en besparelse på 1,4 mio. kr. kroner. 

 

Hvad handler ændringsforslaget kort fortalt om? 

 

 Nattevagterne møder fremover ind tre forskellige steder (øst, midt og vest) i ste-

det for ét (i midten), som det er i dag. 

 I dag er der et fælles nat-team i hjemmeplejen (frit valg) bestående af en syge-

plejerske og 3 assistenter/hjælpere. Derudover er der faste nattevagter på cen-

trene.  

Med den nye model vil i hvert af de tre distrikter være en udekørende nattevagt 

(frit valg), som vil blive støttet af nattevagterne på centrene. Denne støtte kaldes 

også ”springer-nattevagt”, da der både arbejdes på plejecenter og sammen med 

den udekørende nattevagt, når der er behov for det. ”Springer-nattevagterne” lø-

ser således både opgaver på centrene og i hjemmeplejen alt efter behov.  

 Sygeplejefunktionen er uændret.  

 Normeringen på plejecentrene ændres, så én nattevagt i gennemsnit går fra at 

have 21,25 boliger til 23,0 boliger, hvilket er på niveau med de omkringliggende 

kommuner. 

 

Fordele: 

 

 At nattevagterne møder ind tre steder giver mindre kørsel til borgerne = mindre 

tid på asfalten = færre kolde timer.  

 ”Springer”-funktionen giver mere fleksibilitet og bedre udnyttelse af tiden end i 

den nuværende model. 

 

Fakta og udsagn: 

 

 Vi har pt. højere normering end nabokommunerne. I Hedensted Kommune dæk-

ker nattevagten i gennemsnit 21,25 boliger. Til sammenligning dækker man i Bil-

lund Kommune i gennemsnit 22,5 bolige, Vejle Kommune 23,2 boliger.  
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 Modellen med springernattevagter er afprøvet i distrikt vest med gode erfaringer. 

 Distriktslederne vurderer, at ændringerne alene flytter kolde timer til varme, og at 

vi kan fastholde det faglige og tryghedsmæssige niveau for borgerne om natten.  

 

Potentielle spørgsmål og svar: 

 

Spg: Når der bliver færre nattevagter på plejecentret, må der være opgaver, som ikke 

kan løses og som så presser dagvagten? 

Svar: Ja, en lille smule, men vi vurderer, at det kan lade sig gøre.  

 

Spg: Vil det samlede antal medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen være det 

samme? 

Svar: Nej. I model 2 går vi fra 16 nattevagter til 14,8 (personer pr. nat). 

 

Spg: Sker der så fyringer?  

Svar: Antallet af nattevagter sænkes en smule. I det omfang det er muligt, vil vi ompla-

cere medarbejderne efter de gældende interne procedurer. 

 

Spg: Bliver normeringen så presset at der ikke er tid til særligt sarte eller voldsomme 

beboere? 

Svar: Hvis der i eget hjem eller på et plejecenter er en særlig sart/voldsom beboer, kan 

der trækkes ekstra timer ind det pågældende sted. Sådan er det også i dag. 

 

Spg: Hvad betyder ændringerne for akutte situationer? 

Svar: Ikke noget. Vi vil have samme beredskab som nu i sub-akutte situationer og i for-

bindelse med nødkald. Det vil sige, at man ved sub-akutte situationer får hjælp inden for 

to timer. Ved nødkald får man hjælp inden for en time.  Ved akutte situationer skal man, 

som det også er tilfældet i dag, kontakte 112 eller vagtlægen.  

 

Spg.: Har ændringen betydning for demensafsnittene og korttid på Løsning plejecenter? 

Svar: Både demensafsnittene og kortid bliver dækket af den almindelige nattevagt. Det 

vil sige, at de ikke har særlige nattevagter. Ved model 2 er nattevagten på korttid uæn-

dret fra i dag. 


