
  

Nattevagter på plejecentre og i 

hjemmeplejen optimeres 

Mindre kørsel og ”springer-nattevagter”, der løser opgaver på flere 

adresser, er omdrejningspunkter i omlægning af nattevagten. Det fagli-

ge niveau og trygheden for borgerne bevares.  

Forslaget om ændret organisering af nattevagter kommer fra det såkaldte §17,4 

udvalget, der har til opgave at se på organisering og økonomi på kerneområdet 

Social Omsorg. Udvalget har arbejdet med to forskellige modeller. Model 1 vur-

deres at give en besparelse på 2,4 mio. kr. på år. Model 2 giver en årlig bespa-

relse på 1,4 mio. kr.  

Udvalget anbefaler model 2.   

I denne model møder nattevagterne ind på tre forskellige steder (øst, midt og 

vest) i stedet for et (i midten), som de gør i dag. Det giver mindre kørsel, når 

nattevagterne efterfølgende skal ud til borgerne og de forskellige plejecentre.  

”Det er den slags ændringer, vi mener, når vi taler om at flytte ”kolde timer” til 

”varme timer”, forklarer Allan Petersen, formand for §17,4-udvalget, og fort-

sætter ”Medarbejdernes tid på landevejen er ikke til nogen som helst nytte for 

den borger, der venter på hjælp i sit hjem”.  

I den anbefalede model, ændres organiseringen af nattevagten. I dag er der et 

fælles nat-team i hjemmeplejen bestående af en sygeplejerske og 3 assisten-

ter/hjælpere. Derudover er der faste nattevagter på plejecentrene. Med den nye 

model vil hvert af de tre distrikter have en udekørende nattevagt i hjemmeple-

jen, som vil blive støttet af nattevagterne på centrene. Sidstnævnte kaldes for 

”springernattevagter”, fordi de både løser opgaver på plejecentret og sammen 

med den udekørende nattevagt, når der er behov for det. Sygeplejefunktionen 

og dermed antallet af sygeplejersker ændres ikke.   

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

have ansvaret for 21,25 boliger til 23,0 boliger, hvilket er på niveau med nabo-

kommunerne. 

Hans Jørgen Hansen, formand for udvalget for Social Omsorg, er positiv overfor 

ændringsforslaget: 

”Springernattevagter giver mere fleksibilitet og bedre udnyttelse af tiden. Mo-

dellen er afprøvet med gode erfaringer i distrikt vest, så det er oplagt at brede 

modellen ud. Vores distriktslederne vurderer at både springernattevagter og de 

andre ændringer alene vil gå ud over de ”kolde timer”, og at det faglige og 

tryghedsmæssige niveau for borgerne om natten kan fastholdes.  

Den 6. marts drøftes både model 1 og 2 i Udvalget for Social Omsorg. Herefter 

skal det drøftes i medarbejderudvalg og Seniorråd. Derefter gendrøftes sagen i 

Udvalget for Social Omsorg den 3. april. Endelig beslutning tages i byrådet i 

slutningen af april. 

For mere information:  

Hans Jørgen Hansen, Formand for Udvalget for Social Omsorg, 30302124 

Allan Petersen, Formand for §17,4 Udvalget, 24961371 

René G. Nielsen, Chef for Social Omsorg, 24626743 
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