
Ny ressourcetildelingsmodel 
for plejehjem

Hedensted kommune



Der har primært været 3 formål med en ændret Ressourcetildelingsmodel:

ØEns serviceniveau for borgerne

ØEns rammer for medarbejderne

ØMindre bureaukrati

Formål



Proces

2019
üSeptember: Rundtur på plejehjem 
üSeptember – december: Arbejdsgruppemøder
üOktober – januar: Løbende kvalificeringsmøder (temamøder) med plejehjemslederne
üDecember: Kvalificering og sparring ved Tillidsvalgte
üDecember - januar: Individuelle møder med plejehjemslederne for kvalificering
2020
üJanuar: Godkendelse i styregruppen ( Lille ledergruppe)
üJanuar- marts: Individuelle møder med plejehjemslederne for gennemgang af model 

(og udvikling af styringsværktøj)
üFebruar-marts: Politisk proces og høring i MED og godkendelse i Byråd
üApril – december Implementering



Ikke medtaget i analysearbejdet ved ressourcetildelingsmodellen

ØNattevagter

    Der gives budget til det nuværende niveau af nattevagter.

ØPedelfunktion

    Der gives driftsbudget til det nuværende niveau af pedelfunktion på de enkelte plejehjem.

ØLedelse og Administration samt Centersygeplejersker 

    Budgettet er centralt placeret og er uændret 



Afledte projekter der igangsætte primo 2020

Aktiviteter ude og inde

Formål:

• Sikre et ensartet serviceniveau for borgerne

• Øget fokus på rehabilitering

• Målgruppeafklaring 

• Målgruppe specifikke tiltag

• Afdække en mulig organisering

Daghjem

Formål:

• Sikre et ensartet serviceniveau for borgerne

• Øget fokus på rehabilitering

• Målgruppeafklaring 

• Målgruppe specifikke tiltag

• Øget tværgående samarbejde mellem 
daghjem, plejehjem og hjemmeplejen

• Afdække mulig organisering



Budget:

ØBudget pr. plejehjem: 
• Et driftsbudget, herunder budget til pedel og rengøring af fælles- og servicearealer
• En lønsum til pleje 
• Budget til nattevagter og planlæggere

ØCentral pulje under funktionsleder.

Budgetmodel for plejehjem



Driftsbudget er baseret på følgende

o på faktisk udgifter til el, vand, varme mv.
o nøgletal pr. m2 til udgifter som vedrører inventar, indretning m.v.
o Nøgletal pr. beboer til udgifter som vedrører personale m.v.

Pedeller og rengøring er indregnet som faktiske udgifter, men rengøring er fratrukket for beboerstuer 
svarende til 45 min. pr. 14 dag de steder hvor det er relevant.

Budgetmodel for plejehjem



Budgetmodel for plejehjem

Husk gennemsnitsnormering

Gennemsnits-
normering

Beboere pr. 
medarbejder på 
almindelige pladser

Beboere pr. 
medarbejder på 
demens afsnit

7-13 hverdage 4,4 4,0

13-17 hverdage 7,6 4,0

17-23 hverdage 8,2 4,0

7-13 weekend 6,0 4,0

13-17 weekend 8,2 4,0

17-23 weekend 8,4 4,0

Vægtet gennemsnit 6,9 4,0

Stillingskategorier Procent-
fordeling

Gns. 
timeløn

Assistenter 30% 201

Hjælpere 70% 198

I alt 100% 199

Hertil kommer aktivitetsmedarbejdere !

En lønsum til pleje 



Udmøntning af budget



Centrale pulje

Størrelsen på den centrale pulje: 2,8 mio. kr.

Puljen skal det første år tage højde for evt. afvigelser i forhold til afregningsmodellen samt eventuelle 
behov for overgangsordninger for enkelte plejehjem.

Herudover vil funktionsleder sammen med plejehjemslederne udarbejde en prioriteret liste over kriterier 
for tildeling fra puljen herunder:

• Udad reagerende beboere

• Ekstraordinært store istandsættelser/inventarkøb  

• Arbejdsmiljøproblematikker

• Ekstraordinært mange udgifter til langtidssygdom, barsel, fratrædelser



Regnskab og budget for Plejehjem

Den centrale pulje skal i 2020 imødekomme behov for eventuelle overgangsordninger for enkelte plejehjem



Styringsværktøj



Implementering - proces

2020

üJanuar - marts: Individuelle møder med plejehjemslederne for gennemgang af model

ümarts – april:  Individuelle aftaler med plejehjemlederne om behov for sparring / møder, samt 
igangsætning og videreudvikling af styringsværktøj

üJanuar - februar: Inddragelse af administrative medarbejdere 

üApril – december: Månedsmøder med Plejehjemsleder mhp opfølgning på udvikling i økonomien

Løbende støtte og sparring fra Betina og Heidi


