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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SSU - Åben sag  

Mødedato:  23.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2015 
·         Klaus Poulsen orienterede om budgettet på det sociale område, 

hvor der blandt andet på grund af enkeltsager og stigning i 

takster forventes et merforbrug.  

·         Klaus Poulsen orienterede om rehabiliteringsprojekt i forhold til 

arbejdsgangene for Centre for Børn og Voksne. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/2242 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Nyborg 
 

SSU: Budget 2016-2019, Budgetforslag 

 
Baggrund 
På Økonomiudvalgsmødet i februar blev det besluttet, at administrationen skal præsentere 

et samlet økonomisk råderum på 25 mio. kr. i budget 2016-2019.  

På udvalgsmøderne i februar bestilte udvalgene en række budgetforslag i form af forslag til 

såvel budgetreduktioner og budgetønsker hos administrationen. Administrationen har på 

baggrund af de politiske bestillinger udarbejdet forslag til budgetreduktioner for 1,7 mio. 

kr., driftsønsker for 387.000 kr. og anlægsønsker for 0 kr. på Social- og Seniorudvalgets 

område. 

  

Fagudvalgene bliver på udvalgsmøderne i marts præsenteret for budgetforslagene inden de 

bliver genstand for drøftelse på aprilseminaret 2015. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget: 

  

-          Tager forslagene til budgetreduktioner og budgetønsker til efterretning 

 

Sagsfremstilling 
På økonomiudvalgsmødet d. 19. februar besluttede Økonomiudvalget, at administrationen 

skal præsentere forslag til budgetreduktioner for 25 mio. kr. i budget 2016-2019. Der er 

ikke nogen binding i forhold til, hvordan reduktionerne skal fordele sig på tværs af udvalg.  

Som en del af den nye budgetproces var det i år fagudvalgene, der bestilte budgetforslag 

hos administrationen med mulig inspiration fra en række tværgående politiske 

pejlemærker. Det er disse forslag som præsenteres på udvalgsmøderne her i marts inden 

forslagene bliver genstand for drøftelse på aprilseminaret. 

  

På Social- og Seniorudvalgets område har administrationen på baggrund af de politiske 

bestillinger udarbejdet forslag for: 

-          Budgetreduktioner: 1,7 mio. kr. 

-          Driftsønsker: 387.000 mio. kr. 

-          Anlægsønsker: 0 mio. kr. 

Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og driftsønsker. Se bilag B for 

en uddybende beskrivelse af forslagene. 
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Økonomi/personale 
Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af budgetprocessen 

for budget 2016-2019. Forslagene vil indgå i materialet til Aprilseminaret d. 24. april. 

 

Kommunikation 
I marts afholdes der dialogmøder med interessenter på udvalgsområderne med henblik 

på at kvalificere budgetforslagene i tilblivelsesfasen. 

 

Bilag 
-    SSU: Bilag A, oversigt over forslag 

-    SSU: Bilag B, Forslag til budgetreduktion, budget 2016-2019.doc 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2015 
Forslagene til budgetreduktioner blev taget til efterretning, og Social- og Seniorudvalget er 

enige om ikke at kunne anbefale de to forslag på politikområde 41. 

Et enigt Social- og Seniorudvalg anbefaler ønsket på politikområde 42. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/4696 
Journalnr.:   29.09.00A00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lene Lykke Korsholm 
 

Høring: Forslag til ændringer til Hospitals- og 

Psykiatriplan 2020 

 
Baggrund 
Regionsrådet har den 3. februar 2015 besluttet, at sende forslag til ændringer i Hospitals- 

og Psykiatriplan 2020 i høring i perioden fra den 4. februar til den 24. april 2015. 

  

Høringssvaret behandles sideløbende i Sundhedsudvalget den 26. marts 2015 med 

indstilling om, at Sundhedsudvalget godkender og indstiller høringssvaret til godkendelse i 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Forslag 
Administrationen orienterer Social- og Seniorudvalget om indholdet i det fælles høringssvar 

fra Nordklyngen. 

 

Sagsfremstilling 
Regionsrådet har, som følge af en beslutning om at sammenlægge flere af regionens 

hospitaler ledelsesmæssigt, besluttet at Hospitals- og Psykiatriplan 2020 for Region 

Hovedstaden skal revideres.  

  

Følgebrev, oversigt over ændringsforslag og høringsudkast til revideret Hospitals- og 

Psykiatriplan 2020 er vedlagt som bilag 1-5. 

  

I forbindelse med høringen er kommunerne i planområde Nord, herunder Allerød, 

Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm 

Kommune, gået sammen om et fælles kommunalt høringssvar til Hospitals- og 

Psykiatriplan 2020.  

  

Høringssvaret er vedlagt som bilag 6. 

 

Sagens tidligere behandling 
Udvalget godkendte den 2. maj 2011 administrationens forslag til høringssvar vedrørende 

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (11/7828). 

 

Bilag 
-    Bilag 2 - Oversigt over høringsparter revision af HOPP 2020 (endelig version) - 03 02 

2015.pdf 
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-    Bilag 3 - Notat opsummering af ændringsforslag til HOPP 2020_til høringsparter.pdf 

-    Bilag 4 - Notat administrationens ændringsforslag til HOPP 2020_til 

forretningsudvalget_jan.2015.pdf 

-    Bilag 5 - HØRINGSVERSION _Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - version 2.0_20. januar 

2015.pdf 

-    Bilag 1 - Høringsbrev til Kommunerne.pdf 

-    Bilag 6 - Fælles høringssvar vedrørende ændringer i 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020' 

13032015.pdf 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2015 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/2970 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  Orientering i SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Louise Hansen 
 

Akutpladser og akutfunktion: orientering om 

belægning og aktiviteter 

 
Baggrund 
Akutfunktionen startede op d. 1. marts 2014. Pr. 1. april 2014 åbnede desuden 2 

akutpladser, som akutfunktionen bemander og kan indlægge borgere på. Pladserne ligger 

sammen med de midlertidige pladser på Louiselund. 

  

Der er ansat sygeplejersker svarende til 6,9 fuldtidsstillinger, der dækker følgende vagter: 

2 dagvagter i hverdage/1 dagvagt i weekender, 2 aftenvagter samt 1 nattevagt. I alt 

256,18 timer/ugen. 

  

I dette dagsordenspunkt gennemgås omfang og indhold af akutfunktionens arbejdsområde 

samt brugen af akutpladserne. Til slut beskrives status på kørsel mellem eget hjem og 

akutpladserne. Data består af akutfunktionens egne løbende registreringer. Der er 

medtaget data fra 2. halvår af 2014, funktionen ikke var i fuld drift tidligere. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Kontakter til akutfunktionen 
Akutfunktionen er blevet kontaktet 1268 gange i perioden juli-december 2014. 
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Som det ses ovenfor, er fordelingen af hvad der udelukkende er telefoniske kontakter og 

hvad der efterfølgende blev til et besøg, nogenlunde stabilt fordelt, med 20-25 % 

telefoniske kontakter og 75-80 % der udvikler sig til på besøg. 

  

I diagrammet nedenfor ses udviklingen af, hvem der har kontaktet akutfunktionen. Det er 

primært internt i Center for Sundhed og Omsorg kontakten er sket. Samarbejdet med 

hjemmeplejen og de midlertidige pladser (MTP) blev etableret hurtigt, mens der sidst på 

året ses en stigning i kontakter fra plejeboligerne. Kontakten fra 1813, hospitalet og de 

praktiserende læger er nogenlunde stabilt, men der arbejdes hele tiden på at udvikle 

samarbejdet. 
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Borgerforløb 
Akutfunktionen har i alt været tilknyttet 369 borgerforløb. Heraf er 27 borgere 

efterfølgende blevet indlagt på hospitalet. 

  

72 % af borgerne var over 80 år, det er således især den ældste gruppe af borgere der 

modtager indsatser fra akutfunktionen. Det er primært borgere med forebyggelige 

diagnoser akutfunktionen har behandlet. Desuden har akutfunktionen være tilknyttet 

borgere i palliative forløb, dvs. borgere med uhelbredelig sygdom. 

  

Akutfunktionen har, ud fra en faglig vurdering, i perioden juni-december i 92 tilfælde 

vurderet at borgeren ville være indlagt på hospitalet, hvis ikke akutfunktionen havde trådt 

til. Dette svarer til, at der er forebygget 15,3 akutte indlæggelser om måneden. Derudover 

bidrager akutfunktionen til, at forebygge indlæggelser på længere sigt, i de tilfælde hvor de 

bliver inddraget tidligere end ’sidste øjeblik’. Ved en indlæggelse med en forebyggelige 

diagnose blandt 65+-årige borgere er Hørsholm Kommunes gennemsnitlige 

medfinansiering 11.000 kr.. Så frem akutfunktionen reelt har forebygget 92 indlæggelser, 

svarer dette til en besparelse på medfinansieringen på 1.012.000 kr. 

Brugen af akutpladser 
Der har været 28 borgere indlagt på akutpladserne fra april til december 2014. Pladserne 

har været belagt i 93 dage, svarende til en gennemsnitlig belægningsprocent på 29,4 %. 

Ud af de 28 indlæggelser på akutpladserne er der 16 gange hvor indlæggelserne overlapper 

hinanden, det vil sige at én plads ikke ville have kunne rumme efterspørgslen. 
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Næsten alle der indlægges på akutpladserne bliver indlagt fra eget hjem. Som det ses 

ovenfor, er ca. halvdelen udskrevet direkte tilbage til eget hjem, mens næsten halvdelen 

overgår til et ophold på de midlertidige pladser (MTP). I tre tilfælde har indlæggelse på en 

akutplads ikke kunne forebygge at borgeren blev indlagt på hospitalet. 

  

Det forventes, at der med tiden vil være en stigende efterspørgsel og brug af pladserne, da 

det tager tid at implementere brugen af akutpladser fuldt ud. F.eks. vil et øget samarbejde 

med de praktiserende læger, kunne betyde en højere belægning på pladserne. Der har i 

perioden været en stigning i antallet af telefoniske kontakter og besøg, men hvis 

akutfunktionen oplever stille perioder, supplerer de personalet på de midlertidige pladser 

og støtter hos de dårligste borgere i hjemmeplejen. 

Kørsel i forbindelse med indlæggelse på akutpladser 
Da akutpladserne blev åbnet, skulle borgeren selv sørge for transporten mellem eget hjem 

og Louiselund. Hvis de ikke havde mulighed for at arrangere transport selv (f.eks. med 

hjælp fra pårørende eller Falck abonnement), skulle dette foregå med Falck og borgeren 

betalte selv for omkostningerne herved. Da dette er gratis ved indlæggelse på hospitalet, 

gav det en forventning om, at egenbetalingen ville kunne afholde nogle borgere fra at tage 

mod tilbuddet om ophold på en akutplads. Derfor er der på forsøgsbasis indført en ordning, 

hvor borgere der ikke selv kan arrangere transport, får denne finansieret af kommunen. 

  

Fra juli til december 2014 har Hørsholm Kommune finansieret kørsel 23 gange, svarende til 

en udgift på ca. 23.000 kr. Det forventes at der i 2015 vil være en fortsat stigning i brugen 

af akutpladser. Hvis Hørsholm Kommune fremover skal finansiere transporten, anbefales 

det derfor at der afsættes midler i budget 2016-19. 

 

Økonomi/personale 

Overblik over økonomi 
Lønudgifter 

Der er budgetteret med en årlig udgift på 3,8 mio. til akutfunktionen og akutpladserne, 

primært til udgifter til løn. I gennemsnit vurderes det at akutfunktionen bruger halvdelen af 

deres ressourcer på akutpladserne og halvdelen på udekørende aktiviteter. Dvs. 1.9 mio. 

årligt til hver funktion. 
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Udgift til akutpladser 

Som beskrevet vurderes det, at halvdelen af akutfunktionens ressourcer bruges på 

akutpladserne. Dvs. at der går 950.000 kr. årligt til lønkroner pr. plads/2603 kr. i døgnet. 

Derudover er der udgift til husleje på 197 kr./døgn som Hørsholm Kommune finansierer 

samt forplejning ved indlæggelse på 131 kr./døgn. Det vil sige at udgiften til en belagt 

plads i 2014 var 2931 kr./døgn. 

  

Til sammenligning er udgiften til en ordinær midlertidig plads 2.664 kr./døgn. Forskellen 

ligger i lønudgifter. 

  

Udgift til udekørende funktion 

Udgift til udekørende akutfunktion er lønudgifter på 1.9 mio. svarende til 5205 kr./døgn. 

  

Reduktion af medfinansiering 

Ud fra en faglig vurdering, vurderer akutfunktionen at der er forebygget 92 akutte 

indlæggelser i 2. halvår af 2014, svarende til en potentiel besparelse på lige over 1 mio. i 

medfinansiering ift. 2013. 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2015 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   15/4709 
Journalnr.:   85.02.02S00 
Sagsforløb:  Orientering i SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Louise Hansen 
 

Aktivitet i hjemmeplejen 

 
Baggrund 
Social og Seniorudvalget er tidligere blevet orienteret omkringudviklingen i aktiviteter i 

hjemmeplejen. Dette har af tekniske årsager ikke været muligt i en periode. Efter 

ibrugtagelsen af FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationsystem) i Hørsholm Kommune, 

er det blevet muligt at trække udvalgte data på området. Disse fremlægges i dette 

dagsordenspunkt. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Visiterede timer 
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Antal modtagere af hjemmepleje 

 
  

Begrebsafklaring 
Visiterede timer pr. uge: Er beregnet på baggrund af dataudtræk ultimo hver måned. Kun 

visitationer der er aktive på dagen for udtræk er derfor medregnet.  

Gennemsnit antal visiterede borgere: Er beregnet på baggrund af dataudtræk ultimo hver 

måned. Det er antal unikke personer der er gældende. For at få for et helt kvartal er der 

taget et gennemsnit. 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2015 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/20137 
Journalnr.:   00.32.10S00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Bygballe 
 

Årsregnskab 2014 på Social- og Seniorudvalgets 

område 

 
Baggrund 
Årsregnskab 2014 er udarbejdet på Social- og Seniorudvalgets område. 

  

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på i alt kr. 8,0 mio.kr. Mindreforbruget på 

driften udgør 6,9 mio. kr. Anlæg udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. 

Balanceforskydninger udgør -0,7 mio.kr. 

Mindreforbruget på driften skyldes mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på politikområde 41 Ældre 

og Sundhed primært på grund af overførsler 5,3 mio. kr. fra tidligere år. Det reelle 

mindreforbrug er på 0,5 mio. kr. På politikområde 42 Social og Psykiatri er der et 

mindreforbrug på i alt 1,1 mio. kr. På område Børn og Voksne udgør mindreforbruget 0,5 

mio. kr., på område Arbejdsmarked og Job er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. og på 

område Politik og Borgerservice er det er mindreforbrug på 0,7 mio.kr. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår Social- og Seniorudvalget at indstille til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2014 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2014 på Social- og Seniorudvalgets område. 

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. 

  

 

Politikområde 41 Ældre og Sundhed 

  

 

På driftssiden er der samlet et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. 

 

Det reelle mindreforbrug er 0,5 mio. kr., idet resultatet indeholder overførsler på i alt 5,3 

mio. kr. fra tidligere år.  

Mindreforbruget skyldes især følgende områder:  
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Pleje og omsorg af ældre og handicappede, der omfatter drift af hjemmepleje, ældrepulje, 

plejehjem- og centre, har et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr., hvoraf overførsler fra 

tidligere år udgør 4,0 mio. kr. 

På området for Forebyggende indsats for ældre og handicappede er der et samlet 

mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er overførsler fra tidligere år. 

Mindreforbruget skyldes bl.a. tilbageholdenhed vedr. anskaffelser til Aktivitetscenter 

Sophielund samt flere indtægter ved salg fra cafeer og værksteder. 

Plejehjem og beskyttede boliger har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., idet udgifter vedr. 

ejendomsdrift ikke har været så store som budgetlagt. 

Området for Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring har et merforbrug 

på 0,8 mio. kr., som består af merudgifter vedr. hjælpemidler på 1,1 mio. kr. og et 

mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til indkøb af velfærdsteknologiske hjælpemidler, da 

igangsatte projekter ikke er fuldt implementeret i 2014. 

Derudover har der været mindre udsving på andre områder. 

 

På anlægssiden er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som primært vedrører  Louiselund 

og aktivitetscenter Sophielund. 

 

  

Politikområde 42 Social og Psykiatri 

 

  

På driftssiden viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.  

Børn og Voksne 

Der er samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes udsving indenfor en række 

områder. 

Hovedforklaringerne på afvigelserne vedrører dog primært områderne for 

ungdomsuddannelse for unge med særlige behov med et merforbrug på 1,8 mio. kr. og 

forebyggende indsatser for ældre og handicappede og botilbud af længere og kortere 

varighed med et samlet mindreforbrug på 2,5 mio.kr. 

På området for botilbud for personer med særlige sociale problemer er der merforbrug på 

0,5 mio. kr., som primært skyldes merudgifter vedr. kvindekrisecentre. 

På anlægssiden er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. renovering af Værestedet 

Åstedet, Solskin, Rosen og Bolero. 

  

Arbejdsmarked og Job 
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Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes udsving indenfor flere områder. Samlet 

set vedrører merforbruget primært tilgangen af flere flygtninge. 

  

Politik og Borgerservice 

Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som vedrører mindreforbrug indenfor 

førtidspension, tandpleje og enkeltudgifter samt personlige tillæg.  

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om 

årsregnskab 2014, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt 

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

  

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på 

møderne henholdsvis den 16. april 2015 og 4. maj 2015. 

  

Overførsler fra regnskab 2014 til budget 2015 behandles i særskilt dagsordenspunkt på 

økonomiudvalgsmødet den 11. marts 2015 og kommunalbestyrelsesmødet den 23. marts 

2015. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 - Udvalgstabel SSU 

-    Bilag 2 - 41 Ældre og Sundhed. Beretning og opfølgning på økonomi 

-    Bilag 3 - 42 Social og psykiatri. Beretning og opfølgning på økonomi 

-    Bilag 4 - 41 Ældre og Sundhed. Anlægsopfølgning 

-    Bilag 5 - 42 Social og psykiatri. Anlægsopfølgning 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2015 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   14/11297 
Journalnr.:   27.42.00P00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Orientering om foretagede kommunale uanmeldte 

tilsyn på kommunens plejehjem for 2014 

 
Baggrund 
Administrationen fremlægger samlede tilsynsrapporter fra de kommunale tilsynsbesøg 

foretaget for 2014. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget tager de kommunale 

tilsynsrapporter til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Denne orientering omkring foretagende tilsynsbesøg på Hørsholm Plejecentre er baseret 3 

kommunalt initierede uanmeldte tilsynsbesøg på Sophielund, Louiselund og Breelteparken. 

  

Rammerne for kommunale tilsyn  

Rammerne for tilsynsproceduren i Hørsholm Kommune er skabt på baggrund af en politisk 

beslutning om, at de kommunale lovpligtige uanmeldte tilsyn skal foretages af en ekstern 

udbyder.  

I dag foretages tilsynene af revisionsfirmaet BDO. 

Social og Seniorudvalget har endvidere valgt at bibeholde et årligt anmeldt besøg, som 

foretages af udvalgsmedlemmer sammen med en kommunal visitator. 

  

Kommunale uanmeldte tilsyn 

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, en gang årligt, at føre tilsyn med kommunens 

plejecentre, jf. Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a. 

Formål med tilsynet: 

·         At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som 

kommunalbestyrelsen har truffet 

·         At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde 

·         At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige 

problemer 
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Administrationen har indgået aftale med revisionsfirmaet BDO om at føre tilsyn på 

Hørsholm Kommunes 3 plejecentre, Plejeboligerne Louiselund, Plejeboligerne Sophielund 

og Omsorgscentret Breelteparken.  

  

Valg af leverandør 

Efter en længere periode med den samme privatleverandør på udførelse af de kommunale 

uanmeldte tilsyn, har administrationen i 2014 ønsket at nytænke tilsynene. Derfor er 

området blevet undersøgt, og der har været drøftelser med flere mulige leverandører. 

Administrationen har vurderet, at BDO er den udbyder, der kan matche kommunens behov 

bedst, og her blev aftalen grundet tidspres, at gennemføre de uanmeldte tilsyn for 2014 i 

januar 2015. 

  

Metode  

BDO kombinerer en række forskellige metoder for at lave det helhedstilsyn, Hørsholm 

Kommune har indgået aftale om.  

Grundlæggende elementer i tilsynet 

·         Observationer på fællesarealer 

·         Dialog med beboere, medarbejdere og leder, både struktureret og situationelt 

·         Gennemgang af dokumentation 

BDO’s vurderingsskala indeholder 4 niveauer 

·         Meget tilfredsstillende forhold 

·         Gode og tilfredsstillende forhold 

·         Jævnt tilfredsstillende forhold 

·         Ikke tilfredsstillende forhold 

Et ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af direkte kontakt til forvaltningen 

BDO’s tilsyn beskriver altid et øjebliksbillede af forholdene 

  

Tilsyn på Sophielund, Louiselund og Breelteparken 

Tilsynet for 2014 er foretaget i januar og februar 2015.  

BDO’s overordnede indtryk ved tilsynsbesøgene på Plejeboligerne Louiselund og 

Breelteparken betegnes som ”Gode og tilfredsstillende forhold”, mens indtrykket på 

plejeboligerne Sophielund betegnes som meget tilfredsstillende forhold”. 

I bilag 1 følger et kort resumé af tilsynsrapporterne på de tre plejecentre.  

De tre rapporter er ligeledes vedlagt sagen som bilag. 

 

Bilag 
-    Bilag 1: Det kommunale tilsyn Sophielund, Louiselund og Breelteparken 2014 

-    Bilag 2: Tilsynsrapport 2014 - Plejeboligerne Sophielund - Endelig rapport.pdf 

-    Bilag 3: Tilsynsrapport 2014- Helhedstilsyn Louiselund Plejecenter - Endelig rapport.pdf 

-    Bilag 4: Tilsynsrapport 2014- Breelteparken- Hørsholm kommune - Endelig rapport.pdf 
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Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2015 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   15/4708 
Journalnr.:   85.02.02Ø00 
Sagsforløb:  Orientering i SU, BSU og SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Louise Hansen 
 

Orientering om Hørsholm Kommunes 

medfinansiering på Sundhedsområdet 

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune medfinansierer en række aktiviteter i Sundhedsvæsenet. Den 

kommunale medfinansiering indeholder to dele: 

  

 Omkring halvdelen af medfinansieringen indføres gennem et 

generelt grundbidrag pr. indbygger til løsning af regionens 

sundhedsopgaver.  

 Den anden halvdel af den kommunale medfinansiering indføres 

ved etablering af en aktivitetsbestemt medfinansiering af de 

regionale sundhedsydelser, hvor kommunen betaler et vist beløb 

pr. ydelse, som leveres af det regionale sundhedsvæsen til 
kommunens borgere.  

  

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og 

psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende læger. 

  

Center for Sundhed og Omsorg har målrettet arbejdet på at nedbringe de såkaldte 

forebyggelige indlæggelser for 65+-årige borgere, hvorfor disse indlæggelser gennemgås 

mere detaljeret. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Medfinansiering fordelt på alder og område 
Nedenfor ses hvordan udgiften til Hørsholm Kommunes medfinansiering fordeler sig på 

aldersgrupper og områder. 

  

 Kontakter til Regionen 

(Hospital, somatik) 

Ændring 

"13-"14 

Andel af 

udgift 

"14 Alder 2013 2014 
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0-4 2.055.881 2.253.644 10% 3% 

5-14 3.073.511 3.008.189 -2% 4% 

15-24 2.634.969 2.898.244 10% 4% 

25-34 3.060.620 3.691.889 21% 5% 

35-44 4.947.401 5.122.553 4% 7% 

45-54 7.629.699 7.854.076 3% 10% 

55-64 11.443.353 11.381.569 -1% 15% 

65-74 19.419.359 20.221.951 4% 26% 

75-84 15.916.804 14.256.511 -10% 18% 

85-94 7.251.911 6.043.743 -17% 8% 

95- 345.601 376.208 9% 0% 

I alt 77.779.109 77.108.577 -1% 100% 

  

 Kontakt til egen læge 

(sygesikring) 

Ændring 

"13-"14 

Andel af 

udgift 

"14 Alder 2013 2014 

0-4 271.573 241.721 -11% 2% 

5-14 566.616 553.721 -2% 5% 

15-24 582.339 530.346 -9% 5% 

25-34 439.940 422.473 -4% 4% 

35-44 1.125.542 994.810 -12% 10% 

45-54 1.581.378 1.440.940 -9% 14% 

55-64 1.621.237 1.524.185 -6% 15% 

65-74 2.375.373 2.350.248 -1% 23% 

75-84 1.649.116 1.611.736 -2% 16% 

85-94 521.939 539.439 3% 5% 

95- 27.351 24.177 -12% 0% 

I alt 10.762.404 10.233.797 -5% 100% 

  

 Kontakter til 

Regionen (psykiatri) 

Ændring 

"13-"14 

Andel af 

udgift 

"14 Alder 2013 2014 

0-4 5.140 1.557 -70% 0% 

5-14 261.629 556.978 113% 19% 

15-24 347.455 444.844 28% 15% 

25-34 557.720 520.669 -7% 18% 

35-44 316.606 390.382 23% 13% 

45-54 527.361 453.646 -14% 16% 

55-64 176.266 158.325 -10% 5% 

65-74 295.541 178.113 -40% 6% 
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75-84 144.449 119.442 -17% 4% 

85-94 67.328 81.534 21% 3% 

95- 0 1.557 - 0% 

I alt 2.699.495 2.907.047 8% 100% 

  

Forebyggelige indlæggelser på hospitalet blandt 65+-årige 
Nedenfor ses udviklingen af antal forebyggelige indlæggelser, som Hørsholm Kommune har 

medfinansieret, blandt 65+-årige i 2012-2014. 

 
Antallet af indlæggelser var lavere end 2012 og 2013 stort set hele vejen gennem 2014, 

bortset fra december hvor der var en stor stigning. I gennemsnit medfinansierer Hørsholm 

Kommune lige under 30 forebyggelige indlæggelser om måneden (for 65+-årige), men i 

december måned var der 53 indlæggelser. Stigningen var i sær inden for væskemangel, 

knoglebrud og lungebetændelse. De andre kommuner i Region H oplevede også en stigning 

i antallet af forebyggelige indlæggelser i december, dog ikke i samme grad som Hørsholm 

Kommune. Der var en lignende pludselig stigning i december 2012 samt januar 2013, 

derfor anses dette ikke som unormalt. Dette lægger op til der laves audits på indlæggelser 

inden for dette tidsrum, for at kunne forebygge lignende indlæggelser fremover. 

  

Stigningen i indlæggelser i december måned, har en markant påvirkning på årets samlede 

resultat. Når man sammenligner antallet af indlæggelser i 2014 med 2013, er faldet i 

indlæggelser derfor ikke helt så stort som forventet. På trods af dette er Hørsholm 

Kommune den kommune i Region H, der har oplevet det største fald i forebyggelige 

indlæggelser. Samlet set var der 18 % færre forebyggelige indlæggelser i 2014 

sammenlignet med året før. Dette betyder at Hørsholm Kommunes medfinansiering af 

forebyggelige indlæggelser er faldet fra ca. 5 mio. i 2013 til ca. 4 mio. i 2014, svarende til 

en mindreudgift på ca. 1 mio. kr. (et fald på 19 %). 

  

Nedenfor ses fordelingen af diagnoser inden for de forebyggelige indlæggelser. Det er især 

væskemangel, nedre luftvejssygdom (primært lungebetændelse) samt knoglebrud, hvor 

der er sket et fald i indlæggelser. Grunden til at det er her udsvingene ligger, skyldes også 

at det er der er flest antal indlæggelser. 
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Der hvor der umiddelbart ses størst potentiale i at forebygge indlæggelser er nedre 

luftvejssygdomme, her vurderes det at en forebyggende indsats ift. KOL, vil kunne give en 

markant forbedring. 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2015 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   14/11297 
Journalnr.:   27.42.00P00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lisbet Rostgaard Andersen 
 

Orientering om Embedslægeinstitutionens 

tilsynsbesøg i 2014  

 
Baggrund 
Embedslægeinstitutionen har i 2014 alene foretaget tilsynsbesøg på Plejeboligerne 

Sophielund. Dette tilsyn er Social- og Seniorudvalget allerede orienteret om i 2014. 

Når Embedslægeinstitutionen foretager tilsynsbesøg på flere af kommunens plejecentre, 

samles rapporterne i en orientering til udvalget i marts. Denne redegørelse for 2014 vil 

alene omhandle embedslægeinstitutionens opfølgende besøg på Plejeboligerne Sophielund. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget tager opfølgningsrapporten fra 

Embedslægeinstitutionen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Denne orientering omkring foretagende tilsynsbesøg på Hørsholm Plejecentre er baseret på 

et tilsynsbesøg fra embedslægen på Plejeboligerne Sophielund. 

  

Rammer for embedslægens tilsyn  

Embedslægen foretager et uanmeldt tilsynsbesøg, som skaleres til at være årligt eller hver 

andet år alt efter om der på besøget bliver fundet forhold af patientsikkerhedsmæssig 

karakter. Besøgene er lovmæssigtfunderet i Sundhedsloven. 

  

Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitution foretager årligt tilsyn med Hørsholm Kommunes 

plejeboliger, jf. Sundhedslovens § 219, stk. 1 og 2 

  

Formål med tilsynet: 

·         At medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på 

landets plejehjem 

  

Hvis tilsynet ikke har konstateret fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og 

mangler, der efter Sundhedsstyrelsens skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige 

konsekvenser, kan tilsynet på et plejehjem udelades det følgende år. 

  

Den sundhedsmæssige indsats vurderes ved at undersøge den sygeplejefaglige 

dokumentation og medicinhåndteringen af tilfældigt udvalgte beboere med komplekse 

plejebehov. 
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Embedslægetilsyn på Plejeboligerne Sophielund  

Omsorgscentret Breelteparken og Plejeboligerne Louiselund har ikke haft besøg i 2014, da 

man i 2013 ikke fandt forhold, der havde patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. 

  

Embedslægen foretog derfor alene tilsynsbesøg på Plejeboligerne Sophielund, som Social 

og Seniorudvalget blev orienteret om ved udvalgsmøde den 15. december 2014.  

Derfor redegør administrationen her alene om rapporten fra Embedslægens opfølgende 

tilsyn. 

Embedslægen opfølgende besøg fandt sted i januar 2015, og her blev fundet mindre fejl og 

mangler i relation til den sundhedsfaglige dokumentation i en ud af 3 stikprøver. 

Der blev stillet krav om, at aktuel pleje og behandling og identifikation for denne er 

beskrevet for alle beboernes sundhedsproblemer. Og at de sygeplejefaglige optegnelser 

føres overskueligt og systematisk. 

  

  

I 2015 foretager Embedslægen tilsyn på alle tre plejecentre.  

 

Bilag 
-    Bilag 1 Opfølgende tilsynsrapport Sophielund 2014.pdf 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2015 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  10 
Acadre sagsnr.:   15/4867 
Journalnr.:   85.02.02G00 
Sagsforløb:  Orientering i SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Louise Hansen 
 

Orientering om hvordan administrationen arbejder 

med sikkerheden for ældre borgere i eget hjem 

 
Forslag 
Administrationen anbefaler at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
Social- og Seniorudvalget orienteres om, hvordan administrationen arbejder med at udvikle 

de ældre borgeres sikkerhed i eget hjem og drøfter mulige indsatser til fremadrettede 

initiativer. 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2015 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  11 
Acadre sagsnr.:   15/874 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre og voksne på døgninstitution - marts 

2015 

 
Baggrund 
  

I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 

 

Forslag 
Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 

 

Bilag 
-    Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution - marts 2015 - Hørsholm -og udenbys 

borgere på døgninstitution - marts 2015.xls 

-    Status på voksenområdet  

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2015 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  12 
Acadre sagsnr.:   15/872 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre - marts 2015 

 
Baggrund 
  

I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 

 

Forslag 
Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 

 

Bilag 
-    Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 

-    Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 

-    Borgere på venteliste til ældreboliger 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2015 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben SSU: Bilag A, oversigt over forslag 1938950 
2 Åben SSU: Bilag B, Forslag til budgetreduktion, budget 2016-2019.doc 1939019 

3 Åben 
Bilag 2 - Oversigt over høringsparter revision af HOPP 2020 

(endelig version) - 03 02 2015.pdf 
1935568 

3 Åben 
Bilag 3 - Notat opsummering af ændringsforslag til HOPP 2020_til 

høringsparter.pdf 
1935567 

3 Åben 
Bilag 4 - Notat administrationens ændringsforslag til HOPP 2020_til 

forretningsudvalget_jan.2015.pdf 
1935566 

3 Åben 
Bilag 5 - HØRINGSVERSION _Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - 

version 2.0_20. januar 2015.pdf 
1935565 

3 Åben Bilag 1 - Høringsbrev til Kommunerne.pdf 1935564 

3 Åben 
Bilag 6 - Fælles høringssvar vedrørende ændringer i 'Hospitals- og 

Psykiatriplan 2020' 13032015.pdf 
1938852 

6 Åben Bilag 1 - Udvalgstabel SSU 1923062 

6 Åben 
Bilag 2 - 41 Ældre og Sundhed. Beretning og opfølgning på 

økonomi 
1930835 

6 Åben 
Bilag 3 - 42 Social og psykiatri. Beretning og opfølgning på 

økonomi 
1930869 

6 Åben Bilag 4 - 41 Ældre og Sundhed. Anlægsopfølgning 1931719 
6 Åben Bilag 5 - 42 Social og psykiatri. Anlægsopfølgning 1931723 

7 Åben 
Bilag 1: Det kommunale tilsyn Sophielund, Louiselund og 

Breelteparken 2014 
1932719 

7 Åben 
Bilag 2: Tilsynsrapport 2014 - Plejeboligerne Sophielund - Endelig 

rapport.pdf 
1932766 

7 Åben 
Bilag 3: Tilsynsrapport 2014- Helhedstilsyn Louiselund Plejecenter 

- Endelig rapport.pdf 
1932772 

7 Åben 
Bilag 4: Tilsynsrapport 2014- Breelteparken- Hørsholm kommune - 

Endelig rapport.pdf 
1932777 

9 Åben Bilag 1 Opfølgende tilsynsrapport Sophielund 2014.pdf 1936925 

11 Åben 
Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution - marts 2015 - 

Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution - marts 2015.xls 
1935615 

11 Åben Status på voksenområdet 1935749 
12 Åben Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 1935617 
12 Åben Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 1935618 
12 Åben Borgere på venteliste til ældreboliger 1935619 
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