
1

INDKOMNE HØRINGSSVAR

Høringssvar vdr den nye afregningsmodel.

Jeg har nu haft det i Lokal Med for hhv Møllebo og Nederbylund.

Nederbylund-> ingen kommentarer.

Møllebo-> ingen kommentarer. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Nielsen 
Leder 

Nederbylund Plejehjem 
Fælledvej 1, 7160 Tørring 
Dorthe.Nielsen@Hedensted.dk 

Hermed høringssvar fra lokalMED Birkelund. 

Tilstede til mødet Michaela Højsgård/AMR, Janni Svane Rasmussen/medarbejderrepræsentant, Belinda 
Mortensen/TR for centersygeplejerskerne og Ditte Teist. Afbud fra Rikke Cnota/TR foa.

Den generelle holdning er at formålet med den ny ressourcetildelingsmodel giver rigtig god mening. Det at 
der kommer ens serviceniveau, ens rammer for medarbejder og mindre bureaukrati giver en følelse af at 
tingene er retfærdige både for borgere og medarbejdere. 

Den præsenterede model giver et godt overblik over hvordan de tildelte ressourcer kan fordeles og dette er 
bidrager til den overordnede forståelse af vilkår og rammer. 

Der bliver fremhævet, at det er en kæmpe motivationsfaktor at et eventuelt overskud tilfalder det enkelte 
plejehjem – samtidig er det en bekymring at hvis det giver et stort underskud og huset føler det har lagt 
vandret et helt år så vil det ramme hårdt på motivationen. Det giver derfor en tryghed at der kan søge fra 
en fælles pulje til særligt urolige beboere mm.   

Der ytres bekymring for at der ikke er afsat ressourcer til en terapeut funktion på det enkelte plejehjem. En 
terapeut vil kunne understøtte arbejdet med rehabilitering/pejlemærkerne og derfor vil gå en del af dette 
gå tab,  der ses ikke umiddelbart plads i ressourcetildelingsmodellen til at det enkelte sted selv kan 
finansiere en terapeut. 

Med venlig hilsen 

Ditte Teist 
Leder 

Birkelund Plejehjem 
Rousthøjs Alle 7, 7130 Juelsminde 
Ditte.Teist@Hedensted.dk 

www.hedensted.dk 
M:+4524987861 
D:+4579741601 
T:79741600 
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Høringssvar til den nye ressourcetildelingsmodel fra Bøgely Plejehjem.                                           20/02 2020

Det anses som positivt, at man ikke længere skal pakkeafregne.

Som ansat på Bøgely, er det svært ikke at se det som en overordnet spareøvelse, når der fra Bøgely skal 
reduceres i økonomien.

Der udtrykkes bekymring for, at målgruppen af de beboere, der kommer på plejehjem, bliver mere 
plejekrævende, udfordrende, demente og multisyge. Vil det kommende budget kunne rumme disse 
borgere og hvordan vil man sikre sig, at budgetterne tilrettes/øges så man i plejen har de fornødne 
ressourcer?

Der pointeres at der i modellen ikke er taget hensyn til den stigende mængde dokumentation.

Det forudses, at der vil være dage hvor man er lavt bemandet fx pga sygemeldinger. Der ønskes en 
overordnet udmelding omkring hvilke opgaver der skal prioriteres eller nedprioriteres (fx aktiviteter eller 
rengøring). 

Der gøres opmærksom på, at der i weekender og i aften og nattevagterne bruges timer/tid på akutte 
planlægningsfunktioner, men at der ikke er taget højde for dette i ressourcetildelingsmodellen.

Med Venlig Hilsen

TR Else Lindved

AMR Betina Skytte Nielsen

MED medlem Nini Munkholm

Kære alle

Jeg har i dag afholdt lokalMED på Nedergården hvor TR og AMR er præsenteret for afregningsmodellen. 

Der er ingen indvendinger herfra. 

Med venlig hilsen 

Jonna Stouby 
Leder 

Nedergården Plejehjem 
Kirkegade 1, 7171 Uldum 
Jonna.Stouby@Hedensted.dk 

mailto:Jonna.Stouby@hedensted.dk
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Hermed fra Kildevældet og Kirkedal. 

Tilstede var Lokal Med Kirkedal og Lokal Med Kildevældet

Hermed høringssvar fra Kildevældet og Kirkedal plejehjems lokalMED: 

Overordnet virker det til at give god mening at ensarte vilkårene for plejehjemmene i kommunen.

Vi har i lokal MED drøftet følgende:

Drift af mindre steder er normalt ikke så rentabelt, deraf en større sårbarhed på Kirkedal i forhold til daglig 
drift, der er ikke mulighed for så stor fleksibilitet i opgaveløsningen ved sygdom. 

Drift af nattevagter er taget ud af selve modellen, men der er/kan være en udfordring med at sygdom, 
ferie, FO, SO osv. skal dækkes ud af den normale bemanding på stederne, således dette pengemæssigt 
trækkes ud. Eller er der en buffer i selve nattevagts dækningen, således der ved sygdom kan kanaliseres 
ekstra penge til den gruppe, der dækker disse vagter?

Yderligere ser vi et skisma i at skulle reducere vores grad af aktiviteter begge steder, idet disse aktiviteter 
netop er noget, der giver livskvalitet for vores beboere og som i særdeleshed har stor bevågenhed fra vores 
pårørende. Vi håber ikke at målet er den laveste fællesnævner i forhold til aktivitet på plejehjemmene. Men 
anerkender naturligvis at selve pleje- og omsorgsopgaverne også skal honoreres.

Med venlig hilsen 

Karin Emig 
Leder 

Kildevældet Plejehjem 
Søndergade 21C, 8783 Hornsyld 
Karin.Emig@hedensted.dk 

www.hedensted.dk 
M:+4520311583 
D:+4579741501 
T:79741500 
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Fra: Katrine Lindrup Grunnet <Katrine.Grunnet@hedensted.dk>
Dato: 26. februar 2020 kl. 22.47.31 CET
Til: Helena Alex Laursen <Helena.A.Laursen@Hedensted.dk>
Emne: Ang: Høringssvar vedr. ny afregningsmodel

Hej Helene

Den eneste kommentar jeg har, udover det der allerede er nævnt, er lidt bekymringer fra personalet i 
daghjem, som meget gerne vil tages med på råd, når man skal kigge nærmere på daghjemmene og 
fremtiden for dem. 

Mvh Katrine Grunnet

Leder Øster Snede og Løsning 
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