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Orientering om resultat af
tilfredshedsundersøgelse i hjemmepleje og på
plejecentre 2017
Baggrund
Administrationen har jævnfør Social- og Seniorudvalgets beslutning, udført en
tilfredshedsundersøgelse hos borgere der modtager hjemmeplejeydelser og
hjemmesygeplejeydelser samt hos borgere på plejecenter.
Administrationen vil på Social- og Seniorudvalgsmøde den 15. maj fremlægge resultaterne
fra undersøgelserne

Forslag
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager resultaterne fra
tilfredshedsundersøgelsen til efterretning.

Sagsfremstilling
Administrationen orienterer med dette punkt om den netop gennemførte
tilfredshedsundersøgelse. TNS Gallup vil på dette udvalgsmøde præsentere resultaterne fra
undersøgelsen.
Formål
Formålet med undersøgelsen er, som hidtil, at sikre og udvikle kvaliteten i
hjemmeplejen/hjemmesygeplejen og på kommunens plejecentre.
Samarbejdspartnere
Lige som i 2012 og 2015 er kommunens samarbejdspartner ved 2017-undersøgelsen TNS
Gallup. TNS Gallup er en stor, veletableret spiller på survey-markedet, og virksomheden
har solid erfaring med denne type undersøgelser, blandt andet fra store kommuner som
Odense og København.
Svarprocenter
Spørgeskemaerne til hjemmeboende borgere er udsendt digitalt eller der er foretaget
telefoninterview, og borgere på plejecentre har modtaget et spørgeskema postalt.
Svarprocenterne på undersøgelsen foretaget hos hjemmeboende borgere er på (mod 60% i
2015) og for undersøgelsen blandt borgere på plejehjem/i plejebolig ligger den på (mod
49% i 2015).
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Proces for tilfredshedsundersøgelsen 2017 - resumé
Administrationen har arbejdet med at udsende en ny tilfredshedsundersøgelse siden januar
2017. Administrationen og Gallup har tilpasset spørgeskemaerne fra 2015 i samarbejde
med relevante fag- og Seniorrådet.
Spørgeskemaerne blev sendt ud i uge 14. Svarperioden strakte sig fra den 4. april og frem
til den 30. april.
Herefter har Gallup behandlet de indkomne besvarelser. Efter udvalgsmødet den 15. maj,
vil administrationen se på, hvordan resultaterne kan bruges konstruktivt fremadrettet.
Udsending af undersøgelsen
Som administrationen har orienteret Social- og Seniorudvalget om tidligere, er
undersøgelsen for første gang i år sendt digitalt ud til de hjemmeboende borgere, der kan
modtage digital post. Undersøgelsen er sendt ud via borgerens E-boks med et link til
undersøgelsen. De borgere, der er fritaget fra digital post, er blevet ringet op af TNS Gallup
og har kunne svare telefonisk på skemaet.
Administrationen oplevede, at flere borgere havde problemer med det først udsendte link,
og valgte derfor at udsende en reminder, hvor brevet var gennemgået i forhold til at sikre
at linket var aktivt.
Administrationens evaluering af en digital udsending beror på de henvendelser, der er
indkommet efter udsendingen, hvor af alle havde haft problemer med at blive linket ind til
undersøgelsen. Ud over, at der har været tekniske problemer med linket ved første
udsending er evalueringen, at en digital undersøgelse kan sortere en gruppe borgere fra,
som ikke ser deres E boks, eller som ser det som en vanskelig opgave at navigere rundt i
undersøgelsen digitalt.
Derfor har en telefonisk henvendelse fra TNS Gallup været god som supplement for de
borgere, der ikke kunne besvare digitalt. TNS Gallup har ringet til de borgere, der ikke har
en E boks, og til de borgere, der efter den første uge ikke havde besvaret digitalt.

Tilpasning af spørgeskemaerne og inddragelse af Seniorrådet
Da vores samarbejdspartner for undersøgelsen er, igen i år, TNS Gallup. Derfor har
administrationen bestræbt sig på at ændre mindst muligt på spørgsmålene for at bibeholde
sammenligneligheden med resultaterne fra 2012 og 2015. Dog har administrationen, i tæt
samarbejde med relevante faggrupper og TNS Gallup, opdateret og udskiftet visse
spørgsmål i spørgeskemaerne for at sikre, at undersøgelsen fortsat er relevant og
opdateret.
I løbet af processen har administrationen inddraget Seniorrådet, som i marts måned dels er
blevet orienteret om undersøgelsen på et Seniorrådsmøde, dels har deltaget aktivt i
processen omkring formulering og opdatering af skemaet. Ved mødet den 23. marts,
fremkom Seniorrådet med deres anbefalinger til ændringer af spørgsmålene.
Administrationen har herefter, i det omfang, det har været muligt under hensyntagen til
sammenligneligheden, inkluderet Seniorrådets ændringsforslag. Seniorrådet vil desuden
blive informeret om resultaterne af borgerundersøgelserne.
Opfølgning på undersøgelserne
På baggrund af drøftelserne ved udvalgsmødet den 15. maj, vil administrationen
undersøge, hvilke indsatser, der kan påvirke tilfredsheden positivt. Disse overvejelser
fremlægges udvalget på udvalgsmøde i sommeren 2017.
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Beslutning Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017
Social- og Seniorudvalget tog resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen til efterretning.
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Orientering om Hørsholm Kommunes
medfinansiering og finansiering 2016
Baggrund
Kommunerne medfinansierer og finansierer en del af borgernes aktivitet på bl.a. hospitalet
og i praksissektoren. I dette dagsordenspunkt gennemgås udgifterne for Hørsholm
Kommune.

Forslag
Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Medfinansiering af sundhedsområdet
Kommunernes medfinansiering af sundhedsområdet (KMF), beregnes ud fra flere faktorer.
Nedenfor ses en overordnet beskrivelse:
Område
Behandlingsform
Beregning af KMF 2016
Somatisk
Indlæggelse
34 % af DRG-taksten, med et
aktivitet på
maksimum på 14.811 kroner pr.
hospitalet
indlæggelse
Ambulant behandling
34 % af DAGS-taksten, med et
maksimum på 1.461 kroner pr. besøg
Genoptræning under
70 % af genoptræningstaksten
indlæggelse
Psykiatrisk
Indlæggelse
60 % af sengedagstaksten, med et
aktivitet på
maksimum på 8.568 kroner pr.
hospitalet
indlæggelse
Ambulant behandling
30 % af besøgstakst
Sygesikring
Speciallægebehandling
34 % af honoraret, med et maksimum
på 1.461 kroner pr. ydelse
Almen lægebehandling
10 % af honoraret for grundydelser
Fysioterapeutisk
behandling
Kiropraktor behandling
Psykologhjælp
Fodterapeutisk behandling
Tandlægebehandling
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Tabel 1: Oversigt over beregning af kommunernes KMF 2016.
I tabellen nedenfor ses udviklingen af KMF i Hørsholm Kommune fra 2013-2016:
2013
2014
2015
2016
Somatik - indlæggelse

44,3 mio. kr.

43,4 mio. kr.

43,2 mio. kr.

43,3 mio. kr.

Somatik - ambulant
besøg
Somatik genoptræning under
indlæggelse
Psykiatri indlæggelse
Psykiatri - ambulant
besøg
Sygesikring

33,5 mio. kr.

34,8 mio. kr.

34,8 mio. kr.

34,1 mio. kr.

1,5 mio. kr.

1,4 mio. kr.

1,6 mio. kr.

1,6 mio. kr.

0,9 mio. kr.

0,8 mio. kr.

0,9 mio. kr.

1,2 mio. kr.

1,8 mio. kr.

2,1 mio. kr.

2,1 mio. kr.

2,3 mio. kr.

10,8 mio. kr.

11,1 mio. kr.

11,3 mio. kr.

11,2 mio. kr.

I alt

92,7 mio. kr.

93,7 mio. kr.

93,9 mio. kr.

93,6 mio. kr.

Tabel 2: Udvikling i Hørsholm Kommunes KMF.
Den samlede KMF er steget mindre end befolkningstilvæksten, så på trods af en lille
stigning i den samlede KMF er udgiften pr. borger faldet i siden 2013. Hørsholm Kommunes
medfinansiering var i 2016 på i alt 93,6 mio. kr. Heraf går de fleste udgifter til det
somatiske område.

Figur 1 og 2: Fordeling af samlet KMF for Hørsholm Kommune i 2013 og 2016.
Som det ses af figurerne ovenfor, er der sket en lille ændring i fordelingen af KMF fra 2013
til 2016.
I de følgende afsnit gennemgås den aktivitet KMF bygger på, for at give et billede af
aktiviteten bag KMF.
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Aktivitet på det somatiske område
Hørsholm Kommune er tilknyttet Nordsjællands hospitaler sammen med Allerød,
Fredensborg, Hillerød, Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Halsnæs, kaldet
optageområde Nord. Derfor bruges disse kommuner som sammenligningskommuner.
Ældre borgere har flere ambulante besøg på hospitalet end yngre borgere. En lidt højere
aktivitet i 20’erne og 30’erne, skyldes graviditet og fødsler blandt kvinder.

Figur 3: Somatiske ambulante besøg på hospitalet pr. 1.000 borgere i Hørsholm Kommune.
Antallet af ambulante besøg er i gennemsnit for alle aldersgrupper steget med 13 % fra
2013 til 2016. Det er en lidt mindre stigning end i resten af optageområdet, hvor der er
sket en stigning på 15 % i gennemsnit. I 2016 lå Hørsholm Kommune lige under
gennemsnittet for optageområdet.
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Figur 4: Sammenligning af somatiske ambulante besøg på hospitalet pr. 1.000 borgere
2016.
Også ift. indlæggelser er der højest aktivitet blandt de ældre borgere. Gennemsnitligt for
alle borgere er antallet af indlæggelser faldet med -2 % fra 2013-2016, hvilket er lidt
lavere end gennemsnittet for optageområdet, hvor antallet af indlæggelser pr. 1.000
borgere er steget med 4 % i gennemsnit.

Figur 5: Somatiske indlæggelser på hospitalet pr. 1.000 borgere i Hørsholm Kommune.
Sammenlignet med de andre kommuner i optageområdet, er Hørsholm Kommune den
kommune med næst færrest indlæggelser pr. 1.000 borgere.
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Figur 6: Sammenligning af somatiske indlæggelser på hospitalet pr. 1.000 borgere 2016.
De seneste år, har der været stort fokus på forebyggelige indlæggelser blandt ældre
borgere. Siden 2013 har Center for Sundhed og Omsorg arbejdet på at nedbringe antallet
af forebyggelige indlæggelser blandt denne målgruppe.

Figur 7: Udvikling i forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere i Hørsholm Kommune.
Som det ses af ovenstående figur, er det især nedre luftvejssygdom (KOL og
lungebetændelse) samt brud de ældre borgere indlæggelses med. Samlet set er antallet af
forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere faldet med 17 % siden 2013 og antallet af
forebyggelige genindlæggelser er faldet med 34 % i samme periode.
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Figur 8: Sammenligning af Forebyggelige (gen)indlæggelser på hospitalet pr. 1.000 borgere
2016.
Sammenlignet med de andre kommuner i optageområdet, er Hørsholm Kommune den
kommune med næst færrest forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere og den
kommune med færrest forebyggelige genindlæggelser pr. 1.000 borgere.
Aktivitet på det psykiatriske område
Modsat det somatiske område, er der på det psykiatriske område højere aktivitet blandt de
yngre borgere. Gennemsnitligt er der sket en stigning på 20 % i ambulante besøg fra
2013-15. Det er i sær i aldersgrupperne 20-29 år og 50-59 år der er sket en stigning.
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Figur 9: Psykiatriske ambulante besøg på hospitalet pr. 1.000 borgere i Hørsholm
Kommune.
Sammenlignes der med optageområdet, er Hørsholm Kommune den kommune med den
laveste stigning i perioden. Den gennemsnitlige stigning i samme periode i optageområdet
er 35 %.

Figur 10: Sammenligning af psykiatriske ambulante besøg på hospitalet pr. 1.000 borgere
2016.
Hørsholm Kommune er desuden den Kommune, med det laveste antal ambulante besøg pr.
1.000 borgere i optageområdet.
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Ift. indlæggelser på det psykiatriske område er antallet så lavt, at resultaterne inden for
nogle aldersgrupper, kan påvirkes af enkeltpersoner. Generelt ses der dog en stigning.

Figur 11: Psykiatriske indlæggelser på hospitalet pr. 1.000 borgere i Hørsholm Kommune.
Fra 2013-16 er der 40 % flere indlæggelser pr. 1.000 borgere i Hørsholm Kommune. I
faktiske tal svarer dette til en stigning fra 147 indlæggelser i 2013 til 209 indlæggelser i
2016.

Figur 12: Sammenligning af psykiatriske indlæggelser på hospitalet pr. 1.000 borgere
2016.
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Sammenlignet med de andre kommuner i optageområdet, er antallet af indlæggelser pr.
1.000 borgere dog stadig under gennemsnittet.
Aktivitet inden for sygesikring

Figur 13: Sygesikringsydelser pr. borger i Hørsholm Kommune.
Ligesom på det somatiske område, er der højest aktivitet blandt de ældre borgere ift. brug
af sygesikring. Aktiviteten i 2016 ligger på niveau med de foregående år, når man kigger
antallet af ydelser pr. borger.

Social- og Seniorudvalget Mandag den 15-05-2017

Side 14

Figur 14: Sammenligning af sygesikringsydelser pr. borger 2016.
Når man sammenligner med de andre kommuner i optageområdet, ses der i Hørsholm
Kommune det højeste antal ydelser pr. borger. Svarende til en udgift på 447 kr. borger,
hvor den gennemsnitlige udgift i sammenligningskommunerne er 403 kr. pr. borger.
Finansiering af sundhedsområdet
Udover medfinansiering, finansierer kommunerne hele udgiften ved:
•
•
•
•

Ventedage for færdigbehandlede borgere
Borgere indlagt på hospice
Ambulant genoptræning på hospitalet
Vederlagsfri fysioterapi

Ventedage for færdigbehandlede borgere
År
2013

Kommunal
finansiering
kr.
98.644

Antal
ventedage i alt
52

Antal
borgere
23

2014

kr.

151.522

79

28

2015

kr.

122.913

63

26

2016

kr.

45.448

23

11

Hørsholm Kommune har ikke haft udgifter til ventedage på det psykiatriske område siden
2013.

Borgere indlagt på hospice
År
2013

Kommunal
finansiering
kr. 1.297.548

Antal dage i alt

1.354.108

684

Antal
borgere
27

706

21

2014

kr.

2015

kr.

530.672

272

18

2016

kr.

521.664

264

14

Ambulant genoptræning på hospitalet
År
2013

Kommunal
finansiering
kr.
484.154

Antal ydelser
653

Antal
borgere
75

2014

kr.

568.166

762

86

2015

kr.

516.638

677

86

2016

kr.

527.275

686

91

Vederlagsfri fysioterapi
År
2014
2015

Kommunal
finansiering
kr.
4.148.194
kr.

4.087.795

Antal ydelser i
alt
19.494

Antal
borgere
339

17.321

327
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2016

kr.

4.392.035

18.903

324

Ændringer i den kommunale medfinansiering og finansiering af sundhedsområdet
Fra 2017/2018 sker der en række ændringer i kommunernes medfinansiering og
finansiering. Formålet er at skabe øget gennemsigtighed og budgetsikkerhed og at øge
kommunernes incitament for forebyggelse.

•

Differentiering af medfinansiering
Fra 2018 bliver der aldersdifferentieret medfinansiering på det somatiske område.
Det betyder, at taksten stiger for 0-2 årige samt for 65+ årige, men falder for 3-64årige.

•

Én opkrævning af KMF pr. indlæggelse
Hidtil er kommunerne blevet opkrævet medfinansiering på ny, når en borger er
blevet overflyttet mellem hospitaler. Fra 2017 ændres dette, så der kun opkræves
medfinansiering én gang pr. indlæggelse.

•

Reduceret regionalt incitament til aktivitet
Som det er nu fastlægges Regionernes indtægtslofter fra medfinansieringen på
baggrund af aktiviteten to år tilbage. Dette kan være problematisk, da den enkelte
region kan øge sit indtægtsloft fremadrettet med en høj aktivitet. Fremadrettet vil
regionerne på et tidligere tidspunkt opnå deres maksimale finansiering fra KMF,
hvorefter yderligere indtægter skal overføres til staten.

•

En mere målrettet tilbagebetaling af KMF til kommunerne
Hvis kommunerne afregner medfinansiering ud over de fastlagte regionale lofter,
tilbagebetales afregningen til kommunerne. Hidtil er tilbagebetalingen fordelt på alle
landets kommuner ud fra bloktilskudsnøglen. For at skabe større budgetsikkerhed
fordeles tilbagebetalingen til kommunerne fra 2017 i de regioner, hvor der er
afvigelser fra det regionale loft.

•

Ventedage for færdigbehandlede borgere
Hidtil har kommunernes udgift til færdigbehandlingsdage været lige under 2.000 kr.
pr. dag. Fra 2017 fordobles taksten for dag 1 og 2 og tredobles fra 3 dag og frem.
Merfinansieringen vil hver måned blive tilbagebetalt til kommunerne i den enkelte
region efter befolkningsniveauet. Pt. har Hørsholm Kommune et lavere niveau af
ventedage end de andre kommuner i Region H, hvilket betyder, at Hørsholm
Kommune vil få tilbagebetalt flere midler, end der er udgifter. Dette kan dog
ændres, hvis antallet af ventedage stiger i Hørsholm Kommune eller hvis de falder i
de andre kommuner.

Pga. Hørsholm Kommunes store andel af ældre borgere, forventes der at blive en merudgift
på ca. 8-9 mio. kr. årligt fra 2018 og frem pba. ændringerne. Da intentionen bag
ændringerne ikke er at ændre i fordelingen i de enkelte kommuners udgift til
Social- og Seniorudvalget Mandag den 15-05-2017
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medfinansiering, bliver kommuner som Hørsholm kompenseret gennem
udligningsordningen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C)

Beslutning Sundhedsudvalget den 18-05-2017
Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Jan Klit (C)
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Orientering om akutteam og midlertidige pladser
2016
Baggrund
Udvalget præsenteres for statistik omkring akutteamet og de midlertidige pladser en gang
årligt, for at kunne følge med i fremdriften på området. På mødet i maj præsenteres
derudover statistik omkring hospitalsindlæggelser, herunder forebyggelige indlæggelser.

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

Sagsfremstilling
Om de midlertidige pladser og akutteamet
De midlertidige pladser bruges til kortere eller længere ophold, hvor en borger har behov
for døgngenoptræning, observationsophold inden boligskift, aflastningsplads, eller af anden
årsag ikke længere kan plejes i eget hjem. Der er i alt 38 pladser. Brugen af pladserne
tilpasses løbende efterspørgslen. I 2016 blev pladserne brugt til:
•
•
•
•

22 midlertidige pladser
12 ventepladser
2 bufferpladser
1-2 akutpladser

Akutteamet opstartede i foråret 2014 og var i fuld drift fra 1. juli 2014. Teamet består af
sygeplejersker, der tager sig af hjemmeboende ældre borgere og beboere på plejecentre,
der er i risiko for at blive indlagt på hospitalet og ligeledes forbedre indsatsen i forhold til
borgere, der bliver udskrevet fra hospitalerne. Der er desuden 1 akutplads, som
akutfunktionen bemander og kan indlægge borgere på. Der har tidligere været 2
akutpladser, men den ene plads blev konverteret til en midlertidig plads pga. lav
belægningsprocent fra marts 2016. Akutteamet er organiseret sammen med de
midlertidige pladser.

Akutteamets aktiviteter
Akutteamet har leveret 55 forskellige typer indsatser i 2016. De 10 indsatser, der er leveret
flest af, ses i nedenstående skema:
Indsats
Antal
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timer,
2016
Sygeplejefaglig udredning

623

Opfølgning

439

Personlig pleje

195

Palliation

166

Misbrugsindsats

154

Indsats ifht. Kateter og dræn

127

Koordinering

126

Ernæringsindsats

94

Akut besøg

84

Medicindosering

84
De 10 indsatser dækker over 78 % af akutteamets tid.
Formålet med akutteamet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Derfor
registrerer teamet, hvilken diagnose/indlæggelse borgeren er i risiko for at blive indlagt
med.
Antal
Diagnose
borgere
Andet

300

Terminal pleje/palliation

148

Knoglebrud/fald

96

Blærebetændelse/UVI

56

Nedre luftvejssygdom

39

Soc. og plejeproblemer

26

Væskemangel

23

Forstoppelse

20

Tryksår

4

Tarminfektion
Ernæringsbetinget blodmangel

3
0

Det er især hjemmepleje, plejeboliger og midlertidige pladser der kontakter akutteamet,
men også praktiserende læger, visitationen, hospitalet og 1813 kontakter dem.
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Det sammenk ædede billede k an ik k e v ises. Filen er muligv is blev et fly ttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at link et peger på den k orrek te fil og placering.

Belægning på akutpladser
Der var 32 borgere indlagt på en akutplads i 2016 mens der var 54 i 2015.
Belægningsprocenten var 24% i 2016, hvilket er på niveau med de foregående år, på trods
af de lavere antal indlæggelser. Dette skyldes, at der blev nedjusteret til 1 akutplads i
2016.
År
Belægningsprocent

2014
25 %

2015
23 %

2016
24 %

Det er meget svingende hvor meget pladsen/-erne er i brug i løbet af året. I 2016 var juni
den måned med lavest belægning (0%) og januar var den med højest belægning (40%).
Nedenfor ses belægningsprocenten pr. måned:
Det sammenk ædede billede k an ik k e v ises. Filen er muligv is blev et fly ttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at link et peger på den k orrek te fil og placering.
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Belægning på de midlertidige pladser
Der var 343 indlæggelser på en midlertidig plads i 2016. For hele året var
belægningsprocenten 85%, hvor september var den måned med lavest belægning (46%)
og marts var den med højest belægning (107%).
Den høje belægning i starten af året skyldes, at 4 af pladserne blev indrettet, så der kunne
være 2 borgere pr. plads. Baggrunden for dette var stor efterspørgsel på midlertidige
pladser.
Den lave belægning i august og september, skyldes at en del af pladserne blev brugt til at
genhuse borgere fra plejeboligerne på Louiselund, der fik lavet gulv i denne periode.
Det sammenk ædede billede k an ik k e v ises. Filen er muligv is blev et fly ttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at link et peger på den k orrek te fil og placering.

Ca. halvdelen af borgerne der bliver indlagt på en midlertidig plads, har været indlagt på
hospitalet forinden, mens den anden halvdelen bliver indlagt fra eget hjem.
Det sammenk ædede billede k an ik k e v ises. Filen er muligv is blev et fly ttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at link et peger på den k orrek te fil og placering.

Efter et ophold på en midlertidig plads, er det ca. 60 % der kommer tilbage til eget hjem. I
2016 blev en del af pladserne brugt til ventepladser for borgere der ventede på plejebolig,
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dette påvirker andelen af borgere der flyttede i plejebolig efter opholdet på en midlertidig
plads.
Det sammenk ædede billede k an ik k e v ises. Filen er muligv is blev et fly ttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at link et peger på den k orrek te fil og placering.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-04-2017
Dagsordenspunktet rykkes til næste møde.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C)
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Social- og Seniorudvalget
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Acadre sagsnr.:
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Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

5
17/6669
27.15.00A00
SSU-KB - Åben sag
15.05.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Josefine Haahr Nielsen

Vedtægtsændringer for Brugerbestyrelsen på
Aktivitetscentret Sophielund
Baggrund
Brugerbestyrelsen på Aktivitetscentret Sophielund ønsker at ændre vedtægterne for
Brugerbestyrelsen, omkring samarbejdet med Social- og Seniorudvalget og
Brugerbestyrelsens opgaver.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget godkender vedtægtsændringerne
for Brugerbestyrelsen på Aktivitetscenter Sophielund.

Sagsfremstilling
Brugerbestyrelsen på Aktivitetscentret Sophielund ønsker at ændre vedtægterne for
Brugerbestyrelsen, som er er fra 2009. De ønskede ændringer drejer sig om samarbejdet
mellem Brugerbestyrelsen og Social- og Seniorudvalget samt om Brugerbestyrelsens
opgaver. Dette er beskrevet i vedtægterne i §5 Styrkelse af samarbejdet og §11
Brugerbestyrelsens opgaver. Ændringerne drejer sig om præcisering af samarbejdet og
Brugerbestyrelsens opgaver.
Derudover bliver vedtægterne opdateret i forhold til navne, så Social- og Sundhedsudvalget
ændres til Social- og Seniorudvalget, og Ældre og Sundhed ændres til Center for Sundhed
og Omsorg.
Af §14 i vedtægterne fremgår det, at vedtægterne kan ændres eller ophæves efter
forudgående forhandling mellem Brugerbestyrelsen og Hørsholm Kommune.
Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af Hørsholm Kommune og
Brugerbestyrelsen. Ændringerne godkendes herefter endeligt på førstkommende
generalforsamling.
Af bilaget fremgår, hvilke ændringer brugerbestyrelsen ønsker i de to punkter i
vedtægterne.

Bilag
-

Bilag Vedtægter godkendte i 2009 med ændring 2017.doc
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Noter til bilag
I bilaget fremgår de ønskede vedtægtsændringer for Brugerbestyrelsen på Aktivitetscentret
Sophielund.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017
Social- og Seniorudvalget godkendte vedtægtsændringerne for Brugerbestyrelsen på
Aktivitetscenter Sophielund, såfremt der i ændringsforslaget i § 5, skrives ind, at det er
aktivitetscentret der tager initiativ til møderne. Hvis dette godkendes af Aktivitetscentret,
indstiller Social- og Seniorudvalget til Kommunalbestyrelsen at godkende
vedtægtsændringerne. Center for Sundhed og Omsorg tager kontakt til Aktivitetscentret
herom.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C)
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6
17/6590
27.57.08K09
SSU - Åben sag
15.05.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Majbrit Maag Etgen

Fremtiden i botilbuddet Solskin
Baggrund
Som følge af beboerne aldring og tiltagende plejebehov er der brug for øget
personaledækning på botilbuddet Solskin. Socialtilsynet har ved det driftsorienterede tilsyn
den 22. marts 2017 fremsat et observationspunkt om dette.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen, at tage stilling til, hvorvidt der skal indgå et budgetønske på
712.500 kr. om året til øget personaledækning på botilbuddet Solskin i forbindelse med
forhandlingerne om budget 2018 – 2021.

Sagsfremstilling
De fleste af Solskins beboere befinder sig i midten af 40’erne. Flere af dem har allerede
alvorlige fysiske sygdomme/udfordringer.
Enkelte beboere lider af:

•
•
•
•

•

Diabetes 2, der kræver flere daglige målinger samt regelmæssige
hospitalsbesøg til kontrol. Desværre og på trods af ihærdige
forsøg, er diabetes ikke helt under kontrol.
Knogleskørhed, som medfører stort besvær ved udførelse af
almindelige dagligdags gøremål. Her kræves der rigtig meget tid
til kompenserende pædagogik og støtte.
Spasticitet, som medfører at beboeren er stærkt fysisk udfordret
og har efterhånden brug for personlig pleje.
Flere af beboerne er svært overvægtige og meget lidt fysisk
aktive. Dette giver store udfordringer med mobiliteten og som
konsekvens kan beboerne klare færre og færre af dagligdags
gøremål medmindre de får omfattende støtte og kompensation.
Andre beboere lider af svær gigt, KOL, svækket/tunnelsyn,
epilepsi og rygmarvsbrok.
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Der bliver brugt rigtig meget tid på læge-, speciallæge- og hospitalsbesøg og kontrol. De
daglige, praktiske opgaver, som er knyttet til beboernes hjemmedag, fylder mere og mere
og der er ikke tid og personale nok til at kompensere for beboernes faldende
funktionsniveau.
Beboernes plejebehov er vokset markant i de sidste år og udviklingen fortsætter i en
negativ retning. Nogle af Solskins beboere får tiltagende hjælp til personlig pleje og
hygiejne (bad, hårvask, barbering osv.) Konsekvensen af denne udvikling vil være en
nedprioritering af den pædagogiske støtte, som vil betyde forringelse af beboernes
livskvalitet.
Denne udvikling stiller nye krav til personalets sammensætning ift. normering og
uddannelse. Der er behov for:

•
•
•
•
•

Aftenvagt til kl. 22 (der er nu personale til kl. 20).
Altid en medarbejder til en hjemmedag.
Tre medarbejdere på en aftenvagt til 10 beboere (der er nu 2
eller 1 pr. aftenvagt).
To medarbejdere i weekenderne og helligdagene (der er nu kun 1
til 10 beboere).
Flere sundhedsfaglige medarbejdere (SOSU og ergoterapeuter).

Økonomi/personale
De beskrevne ændringer i personaldækningen vil udgør en merudgift på ca. 1.425.000,om året svarende til 3 ekstra medarbejdere. 5 ud af de 10 beboere kommer fra andre
kommuner, hvorved takststigningen vil udgøre 712.500 årligt for Hørsholm Kommunes
beboere.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017
Social- og Seniorudvalget besluttede at der skal indgå et budgetønske til øget
personaledækning på botilbuddet Solskin i forbindelse med forhandlingerne om budget
2018 – 2021. Forslaget ønskes opdelt i to forskellige økonomiske scenarier.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C)
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17/6665
29.00.00A00
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15.05.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Josefine Haahr Nielsen

Evaluering af psykologfunktion
Baggrund
Med Budget 2017-2020 blev psykologfunktionen i Center for Sundhed og Omsorg ændret til
at dække borgere med demens og deres pårørende ved en ekstern ydelse. Ved evaluering
af funktionen i april 2017 fremgår det, at der ikke en efterspørgsel af psykologfunktionen
fra målgruppen. Målgruppen ønskes derfor udvidet til også at omfatte supervision af
personale, der er i berøring med borgere med demens, psykiske problemstillinger, kræft,
kronisk sygdom eller borgere med palliative behov.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget godkender forslaget.

Sagsfremstilling
Med budget 2017-2020 blev det besluttet, at Center for Sundhed og Omsorgs
psykologfunktion til støtte og vejledning af demente borgere, pårørende og personale på
plejehjem og i hjemmeplejen fremover skulle målrettes til alene at dække borgere med
demens og deres pårørende. Endvidere blev det besluttet, at ydelsen fremover skulle købes
eksternt. Der blev afsat 67.000 kr. til en ekstern psykologfunktion. Endvidere blev det
besluttet, at omlægningen af psykologfunktionen skulle evalueres senest i sommeren 2017
og forelægges SSU med henblik på, at erfaringerne kan indgå i budgetmaterialet vedr.
budget 2018 - 2021.

Evaluering af psykologfunktion de første fire måneder af 2017
I de første måneder af 2017 har der ikke været efterspørgsel på psykologfunktionen fra
målgruppen, som er borgere med demens og deres pårørende. Derimod er der
efterspørgsmål på psykologisk supervision til personale, der er i berøring med borgere med
demens, psykiske problemstillinger, herunder misbrug og dobbeltdiagnoser, kræft, kronisk
sygdom eller borgere med palliative behov.

Ændring af målgruppen
På baggrund af erfaringerne fra de første måneder af 2017 er der ønske om at udvide
målgruppen for psykologfunktionen. Målgruppen, ønskes udvidet til også at omfatte
personale, der er i berøring med borgere med demens, psykiske problemstillinger,
herunder misbrug og dobbeltdiagnoser, kræft, kronisk sygdom eller borgere med palliative
behov. Ved at yde psykologisk supervision af personalet er det muligt bedre at støtte op
om de nævnte borgergrupper.
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Den psykologisk supervision af personalet vil foregå i mindre grupper ca. hver tredje
måned og vil omfatte følgende personalegrupper: psykiatri-ressourcepersoner
(hjemmeplejen), 3 grupper for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
(hjemmeplejen), de trænende terapeuter samt én medarbejdergruppe fra hver af de fire
plejecentre. Derudover kan der være behov for supervision ved enkelt sager på
plejecentrene.
Udgiften til supervision af personale kan dækkes af de 67.000 kr., der er afsat til ekstern
psykologbistand. Skulle der opstå behov for at yde ekstern psykologisk bistand til borgere
med demens og deres pårørende, er der forsat mulighed for dette.

Sagens tidligere behandling
Sagen blev politisk behandlet ved budgetforhandlingerne for 2017-2020 og vedtaget med
budgetaftalen d. 26. september 2016.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017
Social- og Seniorudvalget godkendte forslaget.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C)
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8
17/4850
00.30.00Ø00
SSU - Åben sag
15.05.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Sultan Özcetin

Budget 2018-2021: Udarbejdede forslag til
budgetreduktioner og budgetønsker på Social- og
Seniorudvalgets område
Baggrund
Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 skal fagudvalgene på
møderne i maj godkende de af administrationen endelige udarbejdede forslag til
budgetreduktioner og budgetønsker på de enkelte politikområder og videresende samtlige
forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde d. 21. juni 2017.
På Social- og Seniorudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for
minimum 4,06 mio. kr. De af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner
udgør aktuelt i alt 4,55 mio. kr. i 2018.

Forslag
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget:
·
·

Drøfter og godkender de endelige udarbejdede forslag til
budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område
Videresender samtlige forslag til koordinering i
Økonomiudvalgsmødet d. 21. juni 2017

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 19. jan. 2017, at der på de enkelte
politikområder skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 14 mio. kr.
Social- og Seniorudvalgets andel heraf udgør 4,06 mio. kr.
Social- og Seniorudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. marts 2017 hvilke endelige
forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til
præsentation på udvalgets møde i maj.
Budgetreduktioner
Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 4,55 mio. kr. i
2017 på Social- og Seniorudvalgets område.
Se bilag 1 for en oversigt over forslag til budgetreduktioner, samt en uddybende
beskrivelse af budgetforslagene.
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Budgetønsker
På Social- og Seniorudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for
1,09 mio. kr. og anlægsønsker for 1,81 mio. kr.
Se vedhæftet oversigt over budgetforslag, samt en uddybende beskrivelse af
budgetforslagene.
Den videre proces
På udvalgsmødet drøfter og godkender Social- og Sundhedsudvalget de endelige
udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Efter godkendelse i udvalget,
videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 21. juni
2017. De endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 25.-26. august
2017.

Økonomi/personale
Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af
arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2018-2021.

Kommunikation
Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling
Sagen har tidligere været behandlet på Social- og Seniorudvalgets møde den 24. april.

Bilag
-

Budgetforslag for SSU, majmøder, budget 2018-2021

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017
Social- og seniorudvalget godkendte de endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner
og budgetønsker på udvalgets område og videresender samtlige forslag inkl. det under
punkt 6 besluttede ønske til koordinering i Økonomiudvalgsmødet d. 21. juni 2017.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C)
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Christian Vaarby

Budgetopfølgning 2, 2017. SSU
Baggrund
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Social- og Seniorudvalgets område.
Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet
regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Forslag
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget:
a)
b)

at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
at driftsbudgettet reduceres med -488.500 kr. i 2017, -352.900
kr. i 2018, -441.400 kr. i 2019-20 og -1.346.600 kr. i 2021 og
frem.

Sagsfremstilling
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2017, heraf behandles
budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status
og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles
derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af
politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle
budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.
Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til drift, som bl.a. kan
henføres til en samlet positiv overførsel på 6,7 mio. kr. Et andet væsentligt forhold er, at
en række udgifter, som tidligere har været afholdt under politikområde 34 Børn og Unge
med særlige behov, nu konteres under politikområde 42 Social og Psykiatri. Endvidere kan
der konstateres et mindreforbrug i forhold til kontanthjælp til udlændinge.
Overordnet set er det forventningen, at der med årets udgang kan konstateres balance
mellem det oprindelige budget og det forventede forbrug. I forhold til anlæg kan der
konstateres balance mellem forventet forbrug og budget.
Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Social- og Seniorudvalget
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(1) Korr.
budget inkl.
overførsler
2017

(2) Forventet
regnskab
2017

(3) Forventet
restbudget
inkl.
overførsler

(4) foreslåede
budgetkorrektioner til
budget 2017

240,3
159,2
399,5

5,8
-2,6
3,2

0,8
-1,3
0,0

Tabel 2: Anlæg opdelt på politikområder Social- og Seniorudvalget
(2) Forventet (3) Forventet
(1) Korr.
regnskab
restbudget
budget inkl.
overførsler
2016
inkl.
Mio. kr.
2016
overførsler

(4) Foreslåede
budgetkorrektioner til
budget 2016

Mio. kr.
Drift
41 Ældre, sundhed
42 Social og Psykiatri
Drift i alt

246,0
156,6
402,7

Anlæg
41 Ældre, sundhed
0,4
0,4
42 Social og Psykiatri
0,0
0,0
Anlæg i alt
0,4
0,4
* Merforbrug/mindreindtægt (-), Mindreforbrug/merindtægt (+)

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Drift:
41 Ældre, sundhed
Det forventede mindreforbrug på 5,8 mio. kr. dækker primært over, at der er overført et
mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Grundet almindelig udsving fra år til år lægges der endvidere
op til, at der foretages en række budgetneutrale omplaceringer indenfor politikområdet.
Endelig lægges der op til, at budgettet til SOSU-uddannelserne nedskrives med 1,0 mio. kr.
grundet lavere optag, mens budgettet til afregning af private hjemmehjælpsleverandører
opskrives med 0,9 mio. kr. med henblik på at skabe budgetmæssig balance.
I forhold til implementering af Det nære sundhedsvæsen forslås det, at man flytter 0,9 mio.
kr. fra politikområde 51 Sundhed til politikområde 41 Ældre, sundhed.
42 Social og Psykiatri
Det forventede merforbrug på -2,6 mio. kr. dækker primært over, at udgifter, som tidligere
blev afholdt på politikområde 34 Børn og Unge med særlige behov, nu afholdes på
politikområde 42 Social og Psykiatri. Ifm. BOF 3 vurderes forbruget på ny og det forventes
at der vil ske en budgetudligningen, således at politikområde 42 Social og Psykiatri
balancerer.
I modsætning hertil er der tale om, at udgiften til kontanthjælp er flyttet til politikområde
70 Arbejdsmarked og Job, hvor der er budgetmæssig dækning. Som følge heraf nedskrives
politikområde 42 Social og Psykiatri med 1,3 mio. kr.
Anlæg:
41 Ældre, sundhed
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Det afsatte anlægsbudget på 0,4 mio. kr. vedrører etablering af ny buffet på
aktivitetscentret på Sophienlund og forventes afsluttet i 2017 indenfor den budgetmæssige
ramme.

Økonomi/personale
Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift
for 2017 og overslagsårene 2018-2021.
Tabel 3: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2017 og overslagsårene
2017
2018
2019
2020
Drift
41 Ældre, sundhed
0,8
1,0
1,0
1,0
42 Social og psykiatri
-1,3
-1,3
-1,4
-1,4
Drift i alt
-0,5
-0,4
-0,4
-0,4

2021
0,1
-1,4
-1,3

Bemærk at der ikke er tale om egentlige bevillingsskemaer, idet bevillingen først sker på
ØU/KB.

Kommunikation
Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling
Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene
vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i
Økonomiudvalget.

Bilag
-

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, SSU

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017
Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget:
a. At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
b. At driftsbudgettet reduceres med -488.500 kr. i 2017, -352.900 kr. i 2018, 441.400 kr. i 2019-20 og -1.346.600 kr. i 2021 og frem.
SSU ønsker en gennemgang på næste møde omkring punktet.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C)
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

10
17/268
85.02.02P05
SSU - Åben sag
15.05.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre og voksne på døgninstitution - maj
2017
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 udenbysborgere på døgninstitution - maj 2017
Status på voksenområdet - maj 2017

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C)
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

11
17/267
85.02.02P05
SSU - Åben sag
15.05.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre - maj 2017
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 15-05-2017
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C)
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Bilagsoversigt
Pkt. nr. Tilgang
5
Åben
8
Åben
9
Åben
10
Åben
10
Åben
11
Åben
11
Åben
11
Åben

Titel
Bilag Vedtægter godkendte i 2009 med ændring 2017.doc
Budgetforslag for SSU, majmøder, budget 2018-2021
Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, SSU
Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution - maj 2017
Status på voksenområdet - maj 2017
Antal borgere på den generelle venteliste til Plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til ældreboliger
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Refnr.
2311065
2309107
2312788
2310706
2310707
2310680
2310681
2310682
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Social- og Seniorudvalgets møde 15-05-2017

Thorkild Gruelund (C)
Formand

Nadja Maria Hageskov (C)
Medlem

Gitte Burchard (UP)
Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)
Medlem

Ove Petersen (V)
Medlem

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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