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Finansloven 2018 – Bevillinger på ældreområdet. Notat ved Anker Andersen.

Bedre bemanding i ældreplejen.
500.000.000 –fordeles efter nøgle i forhold til antallet af ældre.
(Hed. Kommune nok godt 4.mio.)
2018 indsendes redegørelse for den planlagte anvendelse af midler til SUM.
(sundheds-og ældreministeriet)
2019 indarbejdes det i den samlede redegørelse for anvendelsen af 
værdighedsmilliarden.
+ redegørelse for arbejdet med at sænke sygefraværet blandt plejepersonalet og
øge den gennemsnitlige arbejdstid (personale med nedsat tid opfordres til at gå op
i tid)

Aflastning af pårørende.
60 mio. –tildeles via bloktilskuddet. Hedensted ca. 480.000
Skal støtte kommunens pligt til at aflaste pårørende.
Eksempelvis ved at ansætte en pårørendevejleder.
Pårørende indskrives i værdighedspolitikken som det 6.punkt.
 (1.Livskvalitet.  2.Selvbestemmelse.  3.Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i   
plejen.4.Mad og ernæring. 5.En værdig død – er de nuværende 5. punkter i 
politikken)

En værdig død.
60 mio. fordeles via bloktilskud.
Skabe rammerne for, at døende på plejehjem og i eget hjem kan få en god og værdig
afslutning på livet. (civilsamfundet inddrages, idet begrebet vågekoner nævnes)

Frit valg. Rehabilitering og madservice.
Der afsættes over de næste 4 år 100 mio. til at styrke det frie valg af madservice og
rehabilitering. Forsøgsordning med valg mellem privat eller kommunal leverandør
af rehabilitering.
Kommunal madservice på et fritvalgsbevis – så den lokale kro eller slagter kan
levere – er formuleringen bl.a. (Ikke nærmere beskrevet, så vidt jeg kan se.)

Frit valg for genoptræning 
Borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan. Borgeren skal kunne 
vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for 
syv dage efter udskrivelse. Der afsættes 61 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. årligt fra 
2019 og frem. Midlerne skal bl.a. dække udgifter til behandling af patienter, der 
aktuelt venter mere end 7 dage (pukkelafvikling) samt til at sikre den nødvendige 
kapacitetsudbygning i kommunerne.
Bemærkning: Dette forslag dækker §140 i sundhedsloven –genoptræning efter 
udskrivelse fra sygehus.
I lov om social service §86 er kommunalbestyrelsens forpligtelse beskrevet.
Er ikke omfattet af dette forslag. Et eksempel på at sundhedslov og servicelov ikke 
altid ”spiller sammen”. Danske Ældreråds høringssvar vil derfor nok være, at den 
omtalte ret til frit valg også bør gælde § 86 –kommunens pligt til genoptræning)


