
Budget 2017. Emner fra Seniorrådet til fællesmødet den 14/6 
 

Genindindlæggelser 
Hurtigere hjemtagelse af patienter – øget antal genindlæggelser, hvad er årsagen. 
Er det kompetencerne hos sygeplejerskerne, plejepersonalet, lægedækningen eller 

hvad?  
Forslag: At der etableres 2 akut pladser med bemanding af akut personale= akut 

modtagelse på sygehuset. 
 
Træningsområdet. 

Muligheder for en kvalificeret træning/ genoptræning decentralt. Igangværende tiltag  
følges og evalueres om disse øger tilslutning til vedligeholdelsestræning. 

 
Der fastsættes en grænse for egenbetaling til transport. 
 

Pårørendepolitik bør udarbejdes ikke kun for handicapområdet men også for 
ældreområdet. 

 
Plan for renovering eller udbygning af plejeboliger. 
SR foreslår, at der udarbejdes en plan for de kommende år med basis i 

Udviklingen  i behovet de seneste år og befolkningsprognoserne. 
Eksempelvis kan nævnes Birkelund, der stod på en renoveringsplan for 

2011. 
Vi opfordrer til at udvalget afklarer situationen på Højtoften. 
 

Hjemmeplejen. 
Statistikken (kommunale nøgletal) viser, at der er sket en markant stigning i 

Antallet af borgere +65 over få år. Samtidig kan det konstateres, at der er stadig 
færre, der modtager hjemmepleje. 

Er det alene et udtryk for, at befolkningen er blevet raskere og mere selvhjulpen, 
eller er der strammet op på visitationen.  
Det har jo vist sig at rehabiliteringen har en gavnlig effekt et par år, men at 

der så igen er det samme behov. Har optimismen været for stor? 
 
Modtagere af hjemmehjælp….i alt.. 

   

        2013 2014 2015 Fald i tal Fald i % 

Under 2 timer 795,3 777,8 724,1 
71,2 

9 

2 - 3,9 timer 161,8 147,8 129,8 
32 

19 

4 - 7,9 timer 108,2 107,7 99,1 
9,1 

9 

8 - 11,9 timer 69,9 67,3 65,8 
4,1 

6 

12 - 19,9 timer 108,1 74,1 67,5 
40,6 

17 

Mere end 20 timer 62,8 54,6 51,3 
11,5 

12 



      Modtagere 1306,1 1229,3 1137,6 168,5 13 

      Andel + 65 /komm.befolkning 18,10% 18,80% 19,20% 2016 19,7 % 

I tal ca. 8302 8594 9079 9102 
 Konklusion: stigning i andel + 65 på 9,3 % fald i hj.modt. på 13 %, vi er 

 
blevet raskere !!       

 
 

 
 
Vurdering af korttidsophold / akutfunktion. 

Dels med hensyn til antal pladser i Løsning, dels mht. personalets uddannelse 
og samarbejdet  med sygehuse og almen praksis. 

 
Sundhedsstyrelsen har netop udgivet et temahæfte om ”den ældre medicinske 
patient”. Heri beskrives målgrupperne for den kommunale akutfunktion. 

 

Patientgruppen Vurdering af behov 
foretages af : 

Behandlingen 
varetages af: 

Patienter med akut sygdom 
eller akut forværret sygdom 

Praktiserende læge 
eller vagtlæge 

Akutfunktion  og 
almen praksis. 

Pt. der i forvejen har kontakt til 

hj. sygepleje 

Hjemmesygeplejen 

vurderer. 

Akutfunktion  og 

almen praksis. 

Efter udskrivning med 

komplekse pleje og 
behandlingsbehov. 

Sygehuset -

behandlingsplan 

Akutfunktion - 

sygehus og almen 
praksis. 

 

 
Er der pladser nok på korttidsophold? 
Er personalets uddannelse tilstrækkelig? 
Fungerer samarbejdet med sygehuse og almen praksis? 

 

Normeringen på plejecentrene. 

Da timerne tildeles i ”pakker” er der sværere at vurdere den faktiske normering og at 
sammenligne fra år til år.  
Der bør særligt ses på natbemandingen. 

Er personalenormeringen tilstrækkelig til at gennemføre værdighedspolitikken ? 
 

Værdighedsmilliard 
Er der afklaring omkring mulighed for overførsel af midler fra værdighedsmilliarden til 

det kommende år. 
 
Klippekort 

Hvor meget bruges ordningen. Fortsætter den i 2017, når den indgår i bloktilskuddet. 
 

Demenskoordinator 
Fastansætttelse eller igen en projektansættelse? 
 



Hvordan sikres den bedste kobling mellem seniorrådet arbejde og udvalget 
for social omsorg? 

 
 


