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Udvalget for Social og Sundhed 
 

Acadre sagsnr. 14 – 40983 
 

Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og 
Sundhedsudvalget: 
 

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

SKP til unge sindslidende 500 500 500 500

Mødrerådgivningen 173 173 173 173
Tandpleje til særligt udsatte 

borgere 750 750 750 750
Weekend og helligdags-

sygeplejersker (Model 1) 1.094 1.094 1.094 1.094

Temaer i alt 2.517 2.517 2.517 2.517

+ = udgift, - = indtægt 
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Opsøgende støttekontaktperson (SKP) til unge sindslidende:  
 

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 500 500 500 500
Finansiering
I alt 500 500 500 500

 
Resume:  
Der etableres en SKP-funktion målrettet unge debuterende sindslidende borgere. Fokus 
er på tidligere opsporing og indsats.  
 
Sagsfremstilling:  
Udvidelsesforslaget har til formål gennem opsøgende arbejde at identificere, skabe 
kontakt til og sikre tidlig indsats overfor målgruppen af unge, som har en debuterende 
sindslidelse. 
 
Hensigten er at forebygge udvikling af alvorlig lidelse. Aldersgruppen tænkes at være 16-
25 årige. 
 
Der skønnes at være et antal unge som lever isoleret, uden tilbud og med sporadisk eller 
ingen kontakt til offentlige instanser. På børneområdet er der kendskab til unge, som er 
skrøbelige og viser tidlige tegn på psykisk sårbarhed. I voksenområdet ses et stadigt 
stigende antal henvendelser fra Jobcenteret om unge, som ikke reagerer på Jobcenterets 
kontakter.  
 
Den opsøgende indsats skal derfor gå på tværs af den kommunale organisering i et tæt 
samarbejde mellem direktørområderne. Det opsøgende arbejde skal desuden foregå i tæt 
samarbejde med PSP og private interessenter. Der skal især være fokus på 
ungdomsuddannelser.  
 
Organisering 
Der ansættes en fuldtidsmedarbejder med særlige kompetencer inden for den opsøgende 
og relationsskabende indsats – og med særlig erfaring inden for psykiatri.  
Indsatsen organiseres i Afdeling for Bostøtte, Center for Socialpsykiatri. 
 
Nærmeste samarbejdspartnere er SKP-voksne, Psykiatrifagligt Team, Ungekontakt, 
Socialafdelingens Udsatte- og behandlingstilbud samt regionale behandlingstilbud. 
 
Medarbejderen skal i samarbejde med de unge, socialpsykiatriens tilbud, frivillige og 
andre ressourcepersoner i lokalsamfundet tage initiativ til at etablere og drive 
netværksgrupper for målgruppen med henblik på udvikling for den enkelte og skabelse af 
netværk.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Udvidelsesforslaget vil medføre en personaleudvidelse svarende til én stilling. 
 
Økonomi: 
Den årlige udgift udgør 500.000 kr.  
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Forhøjelse af tilskud til Mødrerådgivningen. 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 173 173 173 173
Finansiering
I alt 173 173 173 173

 
 
Resume: 
Mødrerådgivningen M/K ansøger Social- og Sundhedsudvalget om en 
forhøjelse af tilskuddet fra Svendborg Kommune gældende for 2016. Der 
ansøges om, at det nuværende tilskud på 790.000 kr. ligesom i 2015 
udvides med 173.000 kr. således, at det samlede tilskud bliver 963.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Mødrerådgivningen M/K har fremsendt ansøgning til Social- og 
Sundhedsudvalget om fortsat forhøjelse af tilskuddet for budget 2015. 
 
Mødrerådgivningen M/K ønsker med en fortsat forhøjelse af tilskuddet, at 
fastholde kvaliteten i den nuværende indsats. 
 
Forhøjelse af tilskuddet vil ligesom i 2015 gå til: 

• Psykoterapeut 94.000 kr. 
• Sundhedsplejerske 40.800 kr. 
• Instruktør i babymassage 12.000 kr. 
• Øvrig drift og nyanskaffelser 26.200 kr. 

 
Møderådgivningen M/K vurderer, at ovenstående er vigtig for fortsat at 
sikre helheden og tværfagligheden i indsatsen samt er nødvendig i forhold 
til at opnå samme kvalitet i den forebyggende indsats. 
 
Mødrerådgivnigen M/K er en frivillig forening, der drives af Foreningen 
Mødrerådgivningen, som også driver genbrugsbutikken Børne Bixen. På 
Mødrerådgivningen M/K arbejder både lønnet personale samt enkelte 
frivillige. 
 
Mødrerådgivningen M/K tilbyder støtte og rådgivning til gravide og unge 
mødre under 25 år samt til forældre med efterfødselsreaktioner. 
Tilbuddene omfatter fødselsforberedelse, jordemoderkonsultation, 
mødregrupper med deltagelse af en sundhedsplejerske, terapeutiske 
samtaleforløb, retshjælp samt introduktion til babymassage. Alle 
tilbuddene er gratis, at benytte for brugerne. 
 
Påvirkning på andre områder:  
- 
 
Økonomi:  
Mødrerådgivningen M/K ønsker, at forhøje bevillingen fra Svendborg 
Kommune fra 790.000 kr. til 963.000 kr. 
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Videreførelse af tandpleje for særligt socialt udsatte borgere. 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 750 750 750 750
Finansiering
I alt 750 750 750 750

 
Resume: 
Videreførelse af Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere. Rehabilitering betyder 
mere selvtillid og øget livskvalitet og sundhed for borgeren. Herudover åbner 
rehabilitering af tandsættet op for muligheder for jobpraktik og fast job. Videreførelse af 
indsatsen koster 750.000 kr. Borgeren har en egenbetaling på 1.800 kr. årligt. 
 
Sagsfremstilling: 
Tandplejen har i samarbejde med socialafdelingen siden 2012 arbejdet med opsøgende 
tandpleje for særligt socialt udsatte borgere. Arbejdet er udført for projektmidler fra 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet slutter i 2015.  
 
Frihed fra tandsmerter har ifølge projektdeltagerne betydet, at deres misbrug er blevet 
mindre og mennesker, som tidligere har isoleret sig grundet udseende, har opnået 
selvtillid og større livskvalitet. 
Reducering af infektioner i mund og kæbe mindsker borgerens sygdomsrisiko og dermed 
sygehusindlæggelser. 
For nogle af projektdeltagerne har rehabilitering af tandsættet betydet, at de har taget 
imod jobpraktik og sidenhen fast job. 
 
Administrationen i Social og Sundhed anbefaler, at der afsættes midler til en permanent 
indsats for opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte i Svendborg Kommune. 
Tilbuddet målrettes en gruppe mennesker, der ellers ikke ville modtage tandlægehjælp 
og gør hjælpen tilgængelig på et sted, hvor målgruppen typisk findes. Det forventes, at 
120 borgere årligt vil benytte sig af tilbuddet, 38 til 45 heraf forventes at være nye. 
 
Tilbuddet understøtter et politiske mål om at mindske ulighed i sundhed og vil blive 
forankret i en organisation, som i forvejen har erfaring med opsøgende og forebyggende 
tandpleje inden for grupper med specielle behov, så som udsatte børn og unge samt 
borgere med fysiske og psykiske udfordringer. 
 
Påvirkning på andre områder:  
For nogen af projektdeltagerne har rehabiliteringen af tandsættet betydet, at de har 
kunnet tage imod jobpraktik og sidenhen fast job.  
 
Økonomi:  
Videreførelse af indsatsen forventes af koste 750.000 kr. årligt.  Borgeren har en årlig 
egenbetaling på maksimalt 1.800 kr., hvilket er samme niveau som egenbetaling i 
forhold til tilbud om specialtandpleje. 
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Weekend- og helligdagssygeplejersker på plejecentre  
(model 1) 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Weekend og helligdags-

sygeplejersker 1.094 1.094 1.094 1.094
Finansiering

I alt 1.094 1.094 1.094 1.094  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Resume:  
Der ansættes sygeplejersker til weekend– og helligdagsvagter kl. 7.00 - 21.00 i hvert af 
de 2 plejecenterområder Svendborg Kommune. Der vil med udvidelsen være én 
sygeplejerske til 8-9 plejecentrene alle weekender og helligdage fra 7-21. Årlig lønudgift 
på 1.094.000 kr./året. 
 
Sagsfremstilling:  
Der er i dag 1 – 2 sygeplejersker på hvert af Svendborg Kommunes 17 kommunale 
plejecentre alle hverdage kl. 7.00 – 15.00.  
 
Ved byrådets budgetforlig for 2015 prioriteredes aftensygeplejersker på plejecentrene 
med 1 mio. kr./året. Dette er udmøntet således, der er 1 aftensygeplejerske i 
henholdsvis Plejecenter Øst og Plejecenter Vest alle hverdagsaftener mellem kl. 15.00 – 
21.00. De varetager hver især sygeplejeopgaver på 8 – 9 plejecentre.  
 
Hverdage fra kl. 21.00, weekender og helligdage varetages af sygeplejen på 
plejecentrene af hjemmeplejens sygeplejersker. 
 
Den demografiske udvikling, udviklingen i borgernes sygdomsbilleder samt udviklingen i 
det regionale sundhedsvæsen bidrager alle til, at ældreområdets sygeplejersker får flere 
og mere komplekse opgaver. Det skyldes opgaveglidning fra det regionale 
sundhedsvæsen, tidligere udskrivelser, forbedrede behandlingsmuligheder i egen bolig, 
herunder også plejebolig samt at borgerne udskrives med mere komplekse behov.  
 
Desuden bliver vi flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme. Herudover har 
kommunerne fået en større og mere forpligtende rolle i relation til forebyggelse af 
indlæggelser og til at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. 
 
Erfaringer fra aftensygeplejerskerne har vist, at det giver et tydeligt fagligt løft, at der er 
sygeplejersker i aftenvagt tilknyttet plejecentrene. 1 sygeplejerske i henholdsvis 
Plejecenter Øst og Plejecenter Vest weekender og helligdage fra kl. 7.00 – 21.00 vil 
betyde, at der er 1 sygeplejerske til 8 – 9 plejecentre. Ved ansættelse af sygeplejersker 
på plejecentre weekend og helligdage vil vi kunne imødekomme en øget kompleksitet i 
sygeplejen. 
 
Vi foreslår at der tilknyttes 1 sygeplejerske til henholdsvis plejecenter Øst og Plejecenter 
Vest weekender og helligdage fra kl. 7.00 – 21.00. Øvrig aften og nat dækkes fortsat af 
sygeplejersker fra hjemmeplejen. Der vil fortsat være behov for at trække på 
hjemmeplejens sygeplejersker til akutte og andre sygeplejeopgaver. 
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Udgifter: 
Udvidelse - sygeplejersker på 17 kommunale plejecentre Udgift kr. 
2 sygeplejersker alle weekender og helligdage kl. 07 – 21 1.094.000 
I alt 1.094.000 
 
Påvirkning på andre områder:  
Det vil være en aflastning af sygeplejerskerne i hjemmeplejen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Sygeplejegruppen i Ældreplejen i Svendborg Kommune vil opleve en opnormering. 
 
Økonomi:  
Udvidelsesforslag på 1.094.000 kr. årligt fra 2016 og fremover. Øvrig drift indeholdes i 
eksisterende driftsbudgetter.  
 
 
 
Aften, weekend- og helligdagssygeplejersker på plejecentre 
(model 2) 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Aften, weekend- og 
helligdags-
sygeplejersker 
(model 2) 3.165 3.165 3.165 3.165
Finansiering
I alt 3.165 3.165 3.165 3.165  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Resume:  
Der ansættes sygeplejersker til aften og weekendvagter på Svendborg Kommunes 17 
kommunale plejecentre således, at der med udvidelsen vil være én sygeplejerske til 4-5 
plejecentrene alle aftener, weekender og helligdage. Årlig lønudgift på 3.165.000 
kr./året. 
 
Sagsfremstilling:  
Der er i dag 1 – 2 sygeplejersker på hvert af Svendborg Kommunes 17 kommunale 
plejecentre alle hverdage kl. 7.00 – 15.00.  
 
Ved byrådets budgetforlig for budget 2015 prioriteredes aftensygeplejersker på 
plejecentrene med 1 mio. kr./året. Dette er udmøntet således der er 1 
aftensygeplejerske7 i henholdsvis Plejecenter Øst og Plejecenter Vest hverdagsaftener 
mellem kl. 15.00 – 21.00. De varetager hver især sygeplejeopgaver på 8 – 9 plejecentre.  
 
Hverdage fra kl. 21.00, weekender og helligdage varetages af sygeplejen på 
plejecentrene af hjemmeplejens sygeplejersker. 
 

Erfaringer fra aftensygeplejerskerne har vist, at det giver et tydeligt fagligt løft, at der er 
sygeplejersker i aftenvagt på plejecentrene.  2 sygeplejersker i henholdsvis Plejecenter 
Øst og Plejecenter Vest vil betyde, at der er 1 aftensygeplejerske til 4 – 5 plejecentre. 
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De vil derfor kunne varetage akutte opgaver, således kontinuiteten i plejen styrkes. 
Ligeledes vil de i øget grad kunne deltage ved komplekse og terminale forløb samt 
tættere kunne følge op på eftermiddagsudskrivelser. 
 
Den demografiske udvikling, udviklingen i borgernes sygdomsbilleder samt udviklingen i 
det regionale sundhedsvæsen bidrager alle til, at ældreområdets sygeplejersker får flere 
og mere komplekse opgaver. Det skyldes opgaveglidning fra det regionale 
sundhedsvæsen, tidligere udskrivelser, forbedrede behandlingsmuligheder i egen bolig, 
herunder også plejebolig samt at borgerne udskrives med mere komplekse behov.  
 
Desuden bliver vi flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme. Herudover har 
kommunerne fået en større og mere forpligtende rolle i relation til forebyggelse af 
indlæggelser og til at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. 
 
Ved ansættelse af sygeplejersker på plejecentre aften, weekend og helligdage, vil vi 
kunne imødekomme den øgede kompleksitet i sygeplejen. 
 
Vi foreslår, at der tilknyttes 2 sygeplejersker til henholdsvis plejecenter Øst og 
Plejecenter Vest weekender og helligdage fra kl. 7.00 – 21.00.  
Øvrig aften og nat dækkes fortsat af sygeplejersker fra hjemmeplejen.  
 
Udgifter: 
Udvidelse - Sygeplejersker på 17 plejecentre Udgift kr. 
2 aftensygeplejersker alle hverdagsaftener kl. 15 – 21  977.000 
4 sygeplejersker alle weekender og helligdage kl. 07 – 21 2.188.000 
I alt 3.165.000 
 
Påvirkning på andre områder:  
Det vil være en aflastning af sygeplejerskerne i hjemmeplejen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Sygeplejegruppen i Ældreplejen i Svendborg Kommune vil opleve en opnormering 
 
Økonomi:  
Udvidelsesforslag på 3.165.000 kr. årligt fra 2016 og fremover. Øvrig drift indeholdes i 
eksisterende driftsbudgetter.  
 
 
 
 
 
 
 


