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Navn på fokusområde: Plejehjem

Hvilke råderumsforslag og/eller budgetønsker relaterer til fokusområdet:
Råderum:
SSU 1: Færre aktiviteter på plejecentrene
SSU 3: Øget brugerbetaling på vask af tøj og linned
SSU 9: Nedjustering af dagnormeringen på plejecentrene

Budgetønsker:
SSU 1: Opnormering af aftenvagten på plejecentrene
SSU 2: Forundersøgelse omkring etablering af produktionskøkkener på tre 
plejecentre

Nærmere beskrivelse af fokusområdet: 
I Hørsholm driver vi 236 plejeboliger fordelt på de fire plejecentre 
Sophielund, Louiselund, Margrethelund og Breelteparken. Plejeboligerne 
er enten målrettet borgere med en somatisk sygdom eller en 
demenssygdom.

Som det har været tilfælde på andre fagområder, har det været på tale at 
få plejeboligområdet analyseret og derved få en ekstern vurdering af 
driften og eventuelle effektiviseringsmuligheder.

Administrationen har imidlertid lyttet til de politiske udmeldinger omkring 
mådehold i forhold til brug af ekstern konsulentbistand, og da det 
derudover er administrationens vurdering, at der foreligger et relativt klart 
billede af driften på de fire plejecentre – både i forhold til den faglige og 
den økonomiske drift, er en ekstern analyse fravalgt.
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Den daglige drift af kommunens fire plejecentre er fagligt målrettet i 
forhold til den målgruppe af borgere, der bor på det enkelte center.
På alle plejecentre arbejdes der ud fra at sikre den enkelte beboers 
aktuelle behov og medindflydelse på hverdagen blandt andet ved brug af 
beboernes livshistorier og viden om det levede liv. På Sophielund og 
demensenhederne på Louiselund er driften bygget op omkring en faglig 
fundering i demensområdet.

Alle centres arbejdsgange tager udgangspunkt i de politisk besluttede 
kvalitetsstandarder, som danner grundlag for de faglige indsatser, der skal 
være til stede set i forhold til den enkelte borgers behov.

Plejecentrene er organiseret med en plejecenterleder og afdelingsledere 
samt sygeplejersker med ansvar for sundhedslovsydelserne. Alle 
fastansatte medarbejdere har en sundhedsfaglig baggrund og består 
hovedsageligt af social og Sundhedshjælpere og social og 
sundhedsassistenter. Derudover arbejder hele centret med faglige 
specialister, ressourcepersoner og superbrugere, der har faglig ekspertise 
og opgaver indenfor forskellige fagområder, som fx hygiejne.

Hver beboer har tilknyttet en kontaktperson, som samarbejder med 
beboeren og de pårørende i forhold til planlægning af hverdagen.

Normeringen over døgnet varierer på plejecentrene alt efter den fysiske 
indretning af stedet.
Det fremgår af VIVEs rapport fra 2020 omkring normeringerne på de 
danske plejecentre, at den gennemsnitlige normering hen over døgnet i 
Hørsholm (opgjort ved antal beboere pr. medarbejdere) ligger højere end 
landsgennemsnittet, særligt i dagtimerne. 

Normeringen på et plejecenter tager udgangspunkt i antallet af boliger, 
men skal også ses i forhold til den fysiske udformning. Der vil fx være brug 
for færre medarbejdere i fremmøde, hvis boligerne er placeret på en lang 
gang, end hvis boligerne er placeret i mindre og adskilte boenheder eller 
på flere etager.

På tre af kommunens fire plejecentre er boligerne placeret på en måde, 
der kræver et relativt højt fremmøde, da medarbejderne ikke kan være på 
to enheder eller / etager samtidig.

Administrationen lægger dog med reduktionsforslag SSU9 op til, at der kan 
foretages en reduktion af normeringen på centrene, som det enkelte 
plejecenter kan effektuere ved at nednormere i dagvagten – dog med 
hensyntagen til centrenes opbygning.

Administrationen har ligeledes udarbejdet et reduktionsforslag, SSU 1, 
hvor det vurderes, at der kan reduceres i niveauet for aktiviteter til 
beboere på plejecentrene, svarende til 1.000.000 kr. Det vil være op til det 
enkelte plejecenter, hvordan reduktionen forvaltes.
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Samtidig er der fra politisk side anmodet om at der udarbejdes et 
driftsønske vedr. en opnormering på plejecentrene i aftenvagten, hvorfor 
administrationen har udarbejdet budgetønske SSU1, hvor udgiften til en 
opnormering fremlægges.

Endelig er der fra politisk side anmodet om, at der udarbejdes et 
driftsønske, budgetønske SSU 2, på en forundersøgelse omkring etablering 
af produktionskøkkener på tre af plejecentrene.

Nærmere beskrivelse af de økonomiske potentialer:
Den økonomiske drift af plejecentrene er fra centralt hold bygget op 
omkring en budgetmodel, som hviler på kommunens rammestyringsmodel 
og følger den overordnede økonomiske rammesætning.
Modellen understøtter hver enkelt plejecenterleder i at økonomistyre ud 
fra centrets egne mål, rammer og behov.

Udarbejdelse af budgetmodellen er sket i samarbejde med 
plejecenterlederne, og der er blandt andet arbejdet ud fra 
grundnormeringer og muligheden for at søge et puljebidrag til brug for
dækning af merudgifter til borgere med særlige behov.
Modellen blev implementeret 1. januar 2020.

En del af budgettet er beboernes servicepakker, som består af 
brugerbetaling til ydelser som mad, tøjvask, rengøringsartikler og 
vinduespolering.
Administrationen har de seneste år undersøgt mulighederne for at 
regulere niveauet af brugerbetaling, og på baggrund af sidste års 
budgetaftale er tøjvask og vask af sengelinned nu også medtaget i 
servicepakken.
Administrationen lægger med reduktionsforslag SSU3 op til, at 
opkrævningen af brugerbetalingen for tøjvask og vask af sengelinned kan 
hæves.

Administrationen har gennemgået de nuværende servicepakker for at 
afsøge mulighederne for at regulere de nuværende opkrævninger eller 
opkræve brugerbetaling for andre ydelser. 

Analyser:
Et vigtigt element i debatten om plejeboliger handler om kommunens 
samlede plejeboligkapacitet.

Kommunen har en lav dækningsgrad på plejeboliger og den nuværende 
efterspørgsel på plejeboliger er pt. højere end kommunes udbud.

Administrationen har i en årrække fremskrevet på behovet for 
plejeboligkapacitet, bl.a. med baggrund i den historiske efterspørgsel og 
befolkningsprognosen. Seneste plejeboliganalyse fra 2018 blev udarbejdet 
af KLs konsulentvirksomhed, som tilføjede en faktor omkring sund aldring i 
fremskrivningen.
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Plejeboliganalysen indgår i overvejelserne omkring udbygning af 
plejeboligkapaciteten, herunder overvejelserne omkring opførelse af et 
friplejehjem i kommunen. 

På grund af kommunens nuværende lange venteliste til plejebolig har 
administrationen spurgt til plejeboligkapaciteten hos nabokommunerne, 
og der foreligger pt. mulighed for at indgå en aftale med Allerød Kommune 
og/eller Fredensborg Kommune omkring boliger på deres nybyggede 
plejecentre.

Både friplejehjem, aftaler med nabokommuner og kapacitetsudvidelse 
med kommunale pladser vil betyde en større udgift i det samlede 
driftsbudget til plejeboliger.

Sammenhæng med borgerne, personale og kvalitet:
Der gøres brug af en række redskaber i arbejdet med sammenhængen 
mellem beboere, pårørende og medarbejdere samt i det kontinuerlige 
kvalitetsarbejde. 

Dokumentation
Center for Sundhed og Omsorg benytter et fælles elektronisk 
omsorgssystem til al dokumentation af sundhedslovs- og 
servicelovsydelser. Systemet er et vigtigt redskab i den daglige drift på 
plejecentrene, i forhold til at kunne dokumentere og kommunikere 
omkring beboernes behov og sundhedsfaglige tilstand, og i forhold til at 
kunne sikre dokumentationen af de udførte indsatser

Tilsyn
Administrationen har indgået en aftale med revisionsfirmaet BDO omkring 
de lovpligtige uanmeldte tilsyn på plejecentrene, og centrene får 
derudover besøg af andre offentlige tilsynsmyndigheder som Styrelsen for 
Patientsikkerhed, Fødevarestyrelsen, Arbejdstilsynet og 
brandmyndighederne.
Tilsynene planlægges og følges op ud fra en fælles arbejdsgang bla. for at 
sikre, at arbejdet omkring tilsyn indgår i vores kontinuerlige 
kvalitetsarbejde, så erfaringer fra plejecentrenes tilsyn kan anvendes i et 
læringsperspektiv.

Velfærdsteknologiske løsninger
Kommunens plejecentre arbejder i dag med forskellige teknologiske 
løsninger, der har til formål at øge beboernes livskvalitet og forbedre 
medarbejdernes arbejdsmiljø. Center for Sundhed og Omsorg arbejder pt. 
på en ny strategi for velfærdsteknologi, som skal danne grundlaget for 
kommende implementeringer af velfærdsteknologiske løsninger. I 
strategien lægges op til, at vi som udgangspunkt tager modne teknologier i 
brug. Det vil sige løsninger, som andre har haft positive resultater med, og 
hvor der kan drages nytte af andres erfaringer. 

MED-udvalg og udviklingssamtaler
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Alle plejecentre har et MED-udvalg, som skal være med til at sikre 
udvikling og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.
Alle plejecentre holder årlige udviklingssamtaler med deres faste 
medarbejdere, hvor der er mulighed for at drøfte emner som samarbejde, 
kompetencer mv.

Bruger- og pårørenderåd
Alle fire plejecentre har deres eget bruger- og pårørenderåd, hvor 
beboerrepræsentanter og pårørenderepræsentanter vælges ind. I rådet 
sidder også plejecentrelederen og en medarbejderrepræsentant. 
Rådet skal medvirke til at bevare og videreudvikle et godt forhold mellem 
beboere, pårørende medarbejdere og ledelse. Rådet mødes 4 gange årligt 
og varetager interesser for beboerne og deres pårørende.

Perspektiver ift. kommunens børneliv, byliv og bæredygtighed:
Der skal i forhold til kommunens økonomiske bæredygtighed indtænkes 
rum for kapacitetsudvidelse af kommunens plejeboligkapacitet, der på 
nuværende tidspunkt er presset af en lang venteliste til plejeboliger til 
borgere med en demenssygdom.

Evt. forslag til budgetaftale tekst vedrørende fokusområdet:


