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Social- og Sundhedsudvalget – samlet oversigt over temaer til budget 2020: 
 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Projekt "Av min ryg" 333 333 333 0

Masterplan for fremtidens ældreliv 500 500 500 500

Røgfri fremtid 350 350 350 350

Demenscenter Sydfyn 648 648 648 648

Ny praktikaftale SOSU 1.400 3.700 4.200 2.500

Frivillighuset 150 150 150 150

Opnormering af gadesygeplejerske 500 500 500 500

Ændret holdbarhed mad 2.000 2.000 2.000 2.000

I alt 5.881 8.181 8.681 6.648  
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Projekt ”Av min ryg – Nyt tiltag til borgere med ondt i ryggen” 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 333 333 333 0
Anlæg
Finansiering

I alt 333 333 333 0

 
 
Resume: 
Forskere fra University College Lillebælt og Syddansk Universitet søger efter kommunale 
partnere, der kan være med til at medfinansiere forskningsprojektet ”Av min ryg”. 
Kommunens udgift for at være med i forskningsprojektet i en treårig periode vil være 1 
mio. kr. Herudover forudsættes, at både drift og administration lægger en stor indsats i 
projektet. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Lænderygbesvær er en af de hyppigste smertetilstande i den danske befolkning; 
35-50 % af den voksne befolkning oplyser at have haft forbigående eller konstante 
smerter i lænderyggen inden for det sidste år, mens godt 20 % har haft gener 
inden for de sidste 14 dage. 
 
Projektets målgruppe er borgere med vedvarende lænderygsmerter (mere end 3 
måneders varighed), som har været henvist til Rygcenter Syddanmark, anden 
hospitalsafdeling, speciallæge eller egen læge og efterfølgende har været tilbudt et 
kommunalt genoptræningsforløb. 
 
Formålet med forskningsprojektet er, at udvikle nye værktøjer som kan hjælpe borgere 
med lænderygbesvær. Grundlæggende er hypotesen, at nye værktøjer kan hjælpe 
personer til at leve bedre med lænderygbesvær ved at få dem til at ændre deres adfærd 
både i tanke og handling. Yderligere er hypotesen, at kommunen kan reducere udgifter 
til førtidspension og sygedagpenge. 
 
Forskningsgruppen vil engagere sig i kompetenceudvikling af træningsafdelingens 
personale og derved sikre, at den nye viden implementeres i træningsafdelingens 
praksis. 
 
Forskningsgruppen er i dialog med flere kommuner om at medfinansiere projektet. 
Status for de kontaktede kommuner er enten afslag eller uafklaret. 
 
Hvis projektet viser sig succesfuldt vil både kommune og forskere kunne bryste sig af at 
have taget ansvar omkring en stor samfundsmæssig problemstilling. 
 

I projektoplægget antages, at de nye værktøjer kan forbedre livskvaliteten hos borgere 
med lænderygbesvær i en sådan grad, at det vil påvirke kommunens udgifter til 
sygedagpenge og førtidspension. 
 
I Svendborg Kommune er situationen den, at ”rene” tilfælde af lænderygbesvær fylder 
relativt lidt i de pensionssager, der behandles på pensionsmøderne i socialafdelingen. 
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Tilsyneladende er lænderygbesvær oftest en del af en af kronisk smerteproblematik, hvor 
der typisk er smerter i flere forskellige dele af bevægeapparatet. 
 
Forskningsgruppen estimerer at kommunen undgår en daglig udbetaling på 871kr for 
hver sygedag, der kan afhjælpes. Og Forskningsgruppen estimerer at hvis man kan 
afhjælpe, at bare én borger ender som førtidspensionist, vil kommunen undgå en årlig 
udbetaling på omkring 200.000 kroner. 
 
Kommunens vurdering -  baseret på tal fra 2017 og 2018 - er, at Svendborg Kommunes 
udgifter til sygedagpenge er 248 kr. pr. borger pr. dag. Tilsvarende at Svendborg 
Kommunes udgifter til førtidspension er 115.721 kr. pr. borger pr. år. Forskellen kan 
bl.a. tilskrives, at kommunen modtager refusion for en del at bruttoudgiften til 
sygedagpenge og pension og kommunens besparelse vil alene svare til den kommunale 
nettoudgift. 

 
 
Økonomi:   
Svendborg Kommunes udgift for deltagelse i projektet er 1 mio. kr. 
 
Det samlede budget anslås til 7,1 millioner kr. under forudsætning af deltagelse af 4 
kommuner med et gennemsnitligt bidrag på 1 million kr. fra hver deltagende kommune 
over en treårig periode.  
 
Udover den direkte satsning på 3 millioner fra University College Lillebælt er der en 
medfinansiering via forskningstid fra Professor Per Kjær, forskere fra Syddansk 
Universitet og personale fra University College Lillebælt.  
 
Herudover kræver projektet medfinansiering i form af arbejdstid for kommunens ansatte 
i jobcenter, træningsafdeling, socialafdeling og administration. 
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 Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 500 500 500 500
Anlæg
Finansiering

I alt 500 500 500 500

 
 
Resume: 
Forslaget indebærer ansættelse af en velfærdsteknologimedarbejder til at sikre fokus og 
implementering af velfærdsteknologiske løsninger i Svendborg Kommune. 
Velfærdsteknologi skal være en del af håndteringen af den  demografiske udvikling på 
ældreområdet. De øvrige fokusområder i masterplanen håndteres i 2020 indenfor 
eksisterende budget 
 
Sagsfremstilling: 
For at kunne imødekomme de udfordringer ældreområdet står overfor i den nærmeste 
fremtid har Social og Sundhedsudvalget udarbejdet en masterplan for, hvilke retninger 
ældreområdet skal fokusere på og prioritere frem mod år 2025. Byrådet i Svendborg 
Kommune har i marts 2019 godkendt Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025. 
 
I Masterplanen arbejdes med syv fokusområder. Der er som bilag vedhæftet notat der 
beskriver hvordan der arbejdes med Masterplanens fokusområder. I forhold til budget 
2020 foreslås ansættelse af en velfærdsteknologimedarbejder til at sikre fokus og 
implementering af velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet. Medarbejderen skal 
sikre, at velfærdsteknologi bliver en af løsningerne på den demografiske udvikling på 
ældreområdet, hvor der bliver væsentligt flere ældre. De øvrige fokusområder håndteres 
i 2020 indenfor eksisterende budget. 
 
 

Påvirkning på andre områder:  
Ansættelse af velfærdsteknologimedarbejder vil understøtte brugen af velfærdsteknologi, 
og herigennem være med til at håndtere udfordringen ift at holde flest muligt borgere 
selvhjulpne. Det har betydning for økonomien i frivalgspuljen, hvis borgere ikke skal 
have hjemmehjælp. 
 
 
Økonomi:  
Der er ingen anlægsudgifter forbundet med temaet. 
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Røgfri fremtid 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 350 350 350 350
Anlæg
Finansiering

I alt 350 350 350 350

 
 
Resume: 
Svendborg Kommune har en ambition om Røgfri Fremtid, herunder med særligt fokus på 
Røgfri Generation i 2030, hvor ingen børn og unge under 18 år ryger.  
Forslaget beskriver, hvordan ambitionen kan indfries via en styrket indsats på 
tobaksområdet. Kommunens udgift til en styrket indsats vil være 350.000 kr. pr. år fra 
2020 og frem. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Røgfri Fremtid er et af tre udvalgte fokusområder for Social- og Sundhedsudvalget, 
understøttet af den partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, som 
Byrådet godkendte i november 2018. Formålet med forslaget er at styrke 
tobaksindsatsen i Svendborg Kommune, for derigennem at indfri ambitionen om en 
Røgfri Fremtid.  
 
Sundhedshus Svendborg varetager i dag kommunens primære tobaksindsats. I 2018 og 
2019 er indsatsen fokuseret på rygestopforløb, da samarbejdet med sygehus og almen 
praksis er styrket og da der i disse år er mulighed for at få statsligt tilskud til 
nikotinsubstitution eller rygestopmedicin. På baggrund af dette har Sundhedshuset 
oplevet en øget tilgang til og interesse for rygestopforløbene, som dels betyder, at det 
ikke er muligt indenfor eksisterende ramme at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling 
om lav ventetid på rygestopkurser, dels ikke er muligt at fokusere systematisk på en 
forebyggende indsats eller andre dele af en mulig tobaksindsats. 
  
Med vedtagelsen af Røgfri Arbejdstid for medarbejdere i Svendborg Kommune, varetager 
Sundhedshuset også rygestopforløb for de kommunale medarbejdere, der ønsker det.  
 
Forslaget bygger videre på den nuværende ramme for kommunens tobaksindsats, og er 
udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak og 
med inspiration fra arbejdet i partnerskabet Røgfri Fremtid.  
 
Forslaget sætter særligt fokus på den forebyggende indsats på grundskoleniveau og på 
andre arenaer hvor børn og unge opholder sig. Konkret vil følgende indsatser kunne 
iværksættes: 

• Samarbejde med skolerne om strukturelle tiltag for at forebygge, at børn og unge 
starter med at ryge, herunder indførsel af røgfri skoletid.  

• Systematisk implementering af forebyggende undervisning om rygning på 
grundskolens udskolingstrin, herunder med inddragelse af forældre, fx i form af 
X:IT og Cool uden røg fra Kræftens Bekæmpelse – til at understøtte Røgfri 
Skoletid 

• Udvikling af samarbejdet med lokalafdeling Kræftens Bekæmpelse mhp. tilbud til 
børn og unge 
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• Dialog og samarbejde med ungdomsuddannelserne om Røgfri Skoletid og 
udvikling af systematisk indsats omkring skolestart   

• Dialog med foreningslivet med henblik på at drøfte tobakskulturen i foreningerne 
samt mulighederne for eventuelt at ændre disse. 

• Ekstra rygestopforløb for voksne 
• Midler til nikotinsubstitution og rygestopmedicin (relevant fra 2020) 
• Udbygning af samarbejdet om intern henvisning til rygestoptilbud 
• Samarbejde med socialområdet om styrket indsats målrettet sårbare borgere 
• Øget fokus og indsats ift. unges brug af snus  

Indsatserne vil ske i et tæt samarbejde med relevante fagområder.  
 

Økonomi:  
Udgift til personaleressourcer: 350.000 kr. pr. år. 
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Demenscenter Sydfyn 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 1.020 1.020 1.020 1.020
Anlæg
Finansiering -300 -300 -300 -300
Salg til Ærø -72 -72 -72 -72
I alt 648 648 648 648

 
Resume: 
Svendborg og Ærø Kommune har i fællesskab modtaget puljemidler til at drive et åbent 
anonymt uvisiteret rådgivnings og aktivitetstilbud for demente og pårørende, samt til at 
skabe meningsfulde aktiviteter for yngre demente.  
Demenscentret er beliggende i Sundhedshuset i Hulgade. Puljemidlerne ophører 
31.12.19. Det vil i denne version koste kr. 648.000 at videreføre tilbuddet. 
 

Sagsfremstilling: 
Demens er en sygdom, der rammer flere og flere. I Svendborg Kommune vurderes der i 
2019 at være 1100 demente borgere og i 2040 1400 demente borgere. 
 
Ærø og Svendborg Kommune har i mange år arbejdet målrettet på at udvikle 
kvalitetstilbud til borgere med demens og deres pårørende. I begge kommuner er der 
skabt mange velfungerende tilbud, hvor et Rådgivningscenter har manglet 
 
Svendborg og Ærø Kommune vil styrke og støtte mennesker med demens og deres 
nærmeste pårørende til at mestre livet med demens via Rådgivnings- og kontaktcentret. 
 
Forskningen vise, at mange borgere ikke har et stort kendskab til demens som sygdom 
og de konsekvenser, der er af sygdommen. Mere specifikt peger forskerne på, at der er 
stort behov for at få støtte til viden om sygdom og adfærd, forståelse af diagnose samt 
viden om hverdagen med demens. Økonomiske forhold, hjælp til at håndtere egne 
følelser og konflikter samt varetagelse af eget helbred fremhæves også som forhold, der 
påvirker demente og pårørende og hvor der mangler hjælp til. 
I forhold til velfærdsteknologi viser forskning at teknologiske hjælpemidler kan 
understøtte demente menneskers uafhængighed, selvbestemmelse og deltagelse i 
hverdagsaktiviteter, hvorfor teknologi og hjælpemidler vil indgå i Rådgivnings- og 
kontaktcentret. Ofte er det en fordel, at hjælpemidler og teknologi introduceres i de 
tidlige faser af demensen, hvor den demensramte har mulighed for at forstå og vænne 
sig til dem.  
 
Endvidere er et Rådgivnings- og kontaktcentret et sted, hvor mennesker med demens og 
pårørende kan møde ligesindede og indgå i samvær og aktiviteter i trygge rammer.  
 
Der er i Demenscenter Sydfyn i gennemsnit 20 borgerrådgivninger om måneden, der er 
10-12 hold med alt fra kognitiv stimulationsterapi, madlavning, til sang, og åbne tilbud, 
som spisning, fredagscafe o.l. Der er som en del af projektet med meningsfulde 
aktiviteter tilbud om ”Frirum” til pårørende. Frirummet skal være aflastning af pårørende.  
 
Der er tilknyttet frivillige til Demenscenter Sydfyn, og udarbejdet en frivilligstrategi ift at 
tiltrække flere frivillige. 
 
Vi lægger op til en reduceret videreførsel af demenscenter Sydfyn 
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Aktiviteter, åbne arrangementer, nye tiltag 
Skal i dette forslag drives af en vært med støtte fra frivillige. 
Herudover tænkes at drift af daghøjskole, demenstræning flyttes organisatorisk, så det 
drives fra Demenscenter Sydfyn, ligesom kommende aktiviteter, eksempelvis dele af 
ensomhedsindsatsen, vil kunne foregå i regi af Demenscenter Sydfyn 
 
Rådgivning og pårørendegrupper  
Skal i dette forslag kunne løftes af eksisterende medarbejdere 
 
Økonomi:  
 
 Pr. år Medfinansier

es fra 
eksisterende 
budget 

Budgetudvidelse 

Vært ift aktivitet og koordinering 450.000  450.000 
Åben anonym rådgivning ift demens 8 
timer ugl - demenskonsulent 

100.000 100.000  

Pårørendegrupper 100.000 100.000  
Vejledning velfærdsteknologi 8 timer 
ugl 

100.000 100.000  

Husleje, el, vand varme (anslået) 130.000  130.000 
Leasing af bus, incl diverse kr.  80.000  80.000 
Drift 5.000 pr. måned til frivillige mv 60.000  60.000 
Aktivitet forlægges til 
rådgivningscentret 

0 0 0 

I alt 1.020.000 300.000 720.000 
 
 
Ærø Kommune vil i forbindelse med deres budgetforhandlinger drøfte tilkøb af aktivitet, 
rådgivning og sparring på Demenscenter Sydfyn. Som en del af denne aftale skal 
Demenscenter Sydfyn hver 14. tilbyde rådgivning og aktivitet på Ærø. 
 
Ovenstående budget er betinget af resultatet af politisk behandling på Ærø. 
  



Fra gruppe pårørende med tilknytning til Demenscenter Sydfyn 

Svendborg, den 6. september 2019 

 

 

Kære Hanne Klit 

formand for Social-og Sundhedsudvalget 

 

Vi er del af en gruppe pårørende til demensramte borgere i Svendborg Kommune med særlig 

tilknytning til Demenscenter Sydfyn, Hulgade 9, Svendborg. 

 

Vi har udfærdiget denne skrivelse i håb om, at du vil bringe vores budskab videre i dit arbejde sammen 

med de øvrige byrådsmedlemmer. Vi håber, vores råb om hjælp, vil bive hørt. Vi har erfaret, at der i 

det kommende år vil ske drastiske besparelser hvad angår personalet i Demenscenter Sydfyn. Vi har 

et meget stort ønske om, at disse besparelser begrænses mest muligt, således at Demenscentret kan 

fortsætte med det fantastisk gode arbejde, der udføres på nuværende tidspunkt. Vi har fra 

begyndelsen af 2018, hvor Demenscenter Sydfyn åbnede, fået tilbud om rådgivning og aktiviteter 

m.m., hvilket har været og stadig er en meget stor hjælp til os (demensramte borgere med let til 

moderat demens samt pårørende) i dagligdagen. Specielt giver det os pårørende bedre mulighed for 

at klare de udfordringer, vi står overfor i hverdagen, og det giver livsglæde til vores familiemedlem 

med demens. 

 

En demensramt person med let til moderat demens har et stort behov for tryghed og ensartethed og 

derfor en genkendelig og rutinepræget hverdag. Hvorfor det er af største vigtighed, at de dagligt 

møder de samme fagpersoner, som er kompetente og venlige og ved hvilke udfordringer og behov 

den demente borger har. Vi sætter alle meget stor pris på det dejlige personale, som vi hver dag møder 

i Demenscenter Sydfyn.  

 

Vi ser det som yderst vigtigt, at det ikke primært er nye tilfældige frivillige personer, som bliver dem, 

der møder den demente, da det kan være utrygt og medføre en mulig risiko for, at den demente vil 

fravælge aktiviteter på Demenscentret. Og der vil derved opstå et tomrum, og der vil blive lagt et 

større pres over på de pårørende, som ikke har mulighed for at aktivere den demensramte på samme 

måde og i samme omfang. Det skal også bemærkes, at nogle af de pårørende stadig er erhvervsaktive.  

 

På Demenscenter Sydfyn deltager en del frivillige til gavn for alle.  Dog er det sådan, at som frivillig vil 

man gerne deltage frivilligt, men såfremt det frivillige arbejde skal lægges i faste rammer, bliver det 

mindre attraktivt. 

 

Vores bekymring, såfremt tilbuddene i Demenscenter Sydfyn bliver forringet, er, at vores ægtefæller, 

som er demensramte i lettere til moderat grad, ikke længere vil kunne blive tilbudt samme form for 

aktivitet, som Demenscentret giver, og derfor vil være nødsaget til at komme på forskellige dag- og 

aktivitetscentre, hvor niveauet af demenssygdommen er noget højere, og mange vil derfor føle sig 

malplaceret, og de vil ikke længere få opfyldt deres behov, da deres sygdom ikke er så fremskredent.  

På Demenscenter Sydfyn deltager personer i alderen fra ca. 40 til over 80, og det er et sted, hvor de 

møder andre, som befinder sig på samme stadie af sygdommen. Vi tænker også, at manglende tilbud 

i Demenscentret vil indebære en ekstraudgift for Kommunen til taxakørsel, idet den demente borger 

skal køres til andre steder med aktivitetstilbud i stedet for det centralt placeret Demenscenter Sydfyn, 

hvortil de fleste selv kan gå eller let kan komme til. De fleste af os har lettere ved at mødes på grund 

af den centrale placering, hvilket er til stor gavn for os alle. 

 

 



I Demenscenter Sydfyn er der aktiviteter i mindre grupper, hvilket giver tryghed og et stærkere 

tilhørsforhold for den enkelte. Her er god mulighed for at knytte nye venskaber, som også rækker ud 

over åbningstiderne. Og det et faktum, at flere af familierne har opnået et sammenhold og venskab, 

ikke mindst på grund af de fælles aktiviteter, der tilbydes af Demenscentret.  

 

I grupperne med de forskellige aktiviteter deltager typisk 6-8 personer. Eksempel på aktivitet er: 

huskeværksted, gåture, fysisk træning, kunstgruppe, damegruppe samt madlavning for mænd. 

Huskeværkstedet er så populært, at der er oprettet flere hold. Huskeværkstedet er ofte den første 

kontakt/indgang til Demenscentret. I bl.a. kunstgruppen arrangeres der af og til udflugter til forskellige 

kunstnere med tilhørende aktivitet. Hver mandag eftermiddag er der fællessang med musiklærer, 

hvor der er fuldt hus med ca. 20 personer.  

 

En gang om ugen er der pårørendemøde med en varighed af 2 timer, og hvor alle pårørende frit kan 

komme. Disse møder er i modsætning til andre af Kommunen tilbudte pårørendemøder stabile, da de 

er en fast del af det ugentlige program. 

 

Demenscenter Sydfyn arrangerer endvidere forskellige aktiviteter, hvor fællesskabet er i højsæde. Her 

samles ofte omkring 30-40 personer (borgere med demens og deres pårørende). Som eksempler kan 

nævnes fællesspisning på restaurant med musik og dans, museumsbesøg på Ærø og sejltur med Helge. 

 

En gang om måneden afholdes der fredagscafé med levende musik, hvortil der bliver danset og sunget. 

Disse sociale aktiviteter giver livsglæde og er meget nyttige og appelerer både til opstart til aktiviteter 

og fælles samvær med andre i samme situation. Her gives der god mulighed for at spejle sig i andre, 

som er i samme situation. Det giver hverdagen mening at føle sig set og værdsat. Man hjælper 

hinanden og lærer af hinanden. 

 

Demenscenter Sydfyn og de fagligt dygtige medarbejdere er blevet en meget betydningsfuld del af 

vores hverdag, som vil blive meget svær at undvære. 

  

Vi håber, at vi med vores skrivelse kan gøre opmærksom på vores situation, og dermed sætte fokus 

på vigtigheden af, at der kan afsættes tilstrækkelige midler til at Demenscenter Sydfyn så vidt muligt 

kan fortsætte på nuværende niveau. Specielt fordi der her fokuseres på borgere med demens i lettere 

til moderat grad. 

 

For at uddybe vores behov nærmere, vil vi hermed gerne invitere til en fortsat dialog på Demenscenter 

Sydfyn, idet vi håber, at vores henvendelse vil blive positivt modtaget.  

 

Tid og sted kan arrangeres ved henvendelse til: 

Dania Jørgensen, Dania.torben@hotmail.com , tlf.: 30 24 54 48 

 

På forhånd mange tak. 

 

Med venlig hilsen 

 

På de pårørendens vegne:  

Bodil Rodwell 

Knud Hansen 

Dania Jørgensen 

Charlotte Ellegaard 

Lis Ibsen 

 



 

 

Fra Alzheimerforeningen på Fyn. 
 

 

Svendborg 2019-09-09 

Til medlemmerne af Social- og Sundhedudvalget i Svendborg kommune. 

Vedr. fremtiden for Demenscenter Sydfyn, Hulgade 9, Svendborg. 

Som repræsentant for Alzheimerforeningen i Projektgruppen for udviklingen af 
Demenscenter Sydfyn, kan jeg på ingen måde se Demenscenter Sydfyn videreført 
med et medarbejder timetal svarende til en fuldtidsstilling. 

Et timetal, som både skal dække planlægning og koordinering af samarbejde med 
relevante samarbejdspartnere og frivillige, planlægning af daglige aktiviteter og 
arrangementer, deltagelse i aktiviteter og arrangementer og rådgivning i 
dagligdagen.  

Ved åbningen af Demenscenter Sydfyn holdt jeg en kort tale på vegne af 
Alzheimerforeningen lokalt vedr. betydningen af et sådant sted, for mennesker i tidlig 
demensfase og deres familie. Det kunne jeg gøre med hjertet, for jeg ”har selv været 
der”. 

I Demenspolitikken fra 2016 påpeges det ” at tilgangen til borgere med demens skal 
ske på et højt fagligt niveau, og at medarbejderne arbejder ud fra en 
helhedsorienteret, koordinerende og reflekterende tilgang.” og ”Borgere med 
demens og deres nærmeste skal tilbydes den rette støtte og hjælp og mødes med 
værdierne: værdighed, tryghed og selvbestemmelse.” 

Jeg har fulgt centret siden opstart, og ser at borgerne mødes med de værdier, som 
er udtrykt i Demenspolitikken, og med den faglige opmærksomhed, som er 
afgørende for målgruppen. Personalets tilgang har været præget af stor faglighed og 
villighed til at tænke nyt og inddrage borgerne. 

Det er vigtigt at huske på, at ”Demens forandrer livet”...Tab forbundet med at miste 
kompetencer, fremtidsdrømme, tilknytning til en arbejdsplads, ligeværdigt samspil 
med partneren / ægtefællen, vanskeligheder med at være i større sammenhænge, 
tab af netværk og venskaber og meget andet. 

Som pårørende har jeg mødt mange mennesker gennem årene, berørt af 
konsekvenserne af demens i familien, og jeg har fulgt flere som er blevet alvorligt 
syge på baggrund af den langvarige belastning i forbindelse med en ægtefælles 
demenssygdom. Det har betydning,at der er meningsfulde og fagligt tilpassede 
aktiviteter for de demensramte og mulighed for rådgivning og støtte, også dagligt, 
hvis det brænder på, for de pårørende. Hvis disse muligheder er til stede, klarer 



mennesker med demens og deres pårørende det længere i eget hjem, for INGEN 
ønsker at sende deres kære på institution og blive alene tilbage. 

Faglighed er vigtig, hvis samspillet med mennesker med demens skal lykkes, og de 
pårørende er ofte hårdt pressede allerede i denne fase af sygdommmen. Det er 
vigtigt med uddannede medarbejdere, som kan fastholde den faglige tilgang, også i 
samspil med frivillige i Demenscentret, som bør have et minimum af kendskab til og 
forståelse af demenssygdommens udtryk i forhold til tryghed, kommunikation, 
samvær, overblik og fysisk formåen. At oparbejde en skare af velfungerende frivillige 
tager tid, og Demenscentret har kun været undervejs i knap to år. 

Sydfyns Demenscenter er kommet rigtig godt fra start, og medarbejderne har gjort 
og gør det godt. Lad det ikke skrumpe, før det overhovedet har foldet sig ud!  Det 
giver hjemmeboende mennesker med demens større kvalitet i livet, det giver 
aflastning til de pårørende og det sparer så mange ressourcer andre steder i 
plejesystemet. 

Jeg deltager gerne i fremtidige drøftelser vedr. Demenscenter Sydfyn, hvis det er 
muligt. 

Venlig hilsen, Silja Kyndbo rep for Alzheimerforeningen på Fyn. 
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Ny praktikpladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne. 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 1.400 3.700 4.200 2.500
Anlæg
Finansiering

I alt 1.400 3.700 4.200 2.500

 
       
Resume: 
Som følge af ny praktikpladsaftale indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter på 
det offentlige arbejdsmarked, skal der i 2020-21 optages 30% flere social- og 
sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever i kommunerne. Det ekstra optag 
er fordelt mellem regioner og kommuner på baggrund af en demografisk nøgle, hvorfor 
Svendborgs andel ligger højere end de 30 %.  
 
Kommunerne vil ikke blive kompenseret for denne ekstraudgift, idet det antages, at 
lønudgiften til disse elever svarer til den arbejdsværdi, der opnås. For Svendborg 
Kommune forventes ekstraudgiften at udgøre ca. 1,4 mio. kr. i 2020 stigende til 3,7 mio. 
kr. i 2021 – og yderligere til 6,2 mio. kr. i 2023 såfremt aftalen videreføres, når den skal 
genforhandles i 2021. I beregningen i tabellen ovenfor er dog kun medtaget udgifterne til 
ekstra optag i 2020 og 2021. 
 
Sagsfremstilling: 
KL og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked indgik den 6. februar 2019 en 
aftale om over to år at øge antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og 
sundhedshjælper og til social- og sundhedsassistent. 
 
Aftalen indebærer en stigning på ca. 30 % ift. den nuværende dimensionering, således at 
kommunerne i 2020 og 2021 skal ansætte 6.000 social- og sundhedsassistentelever og 
3.000 social- og sundhedshjælperelever. Den videre udmøntning af aftalen, herunder 
fordelingen af pladserne, betyder, at stigningen i elevoptag for Svendborg ligger på 38 % 
for hjælper-eleverne og 44 % for assistent-eleverne, idet den endelige fordeling blandt 
kommunerne i Region Syddanmark er foretaget på baggrund af en demografisk nøgle. 
 
Svendborg Kommunes nuværende dimensionering gældende for 2017-2019 lyder på et 
årligt optag på  

• 26 social- og sundhedshjælperelever (13 elever 2 gange årligt)  
• 36 social- og sundhedsassistentelever (12 elever 3 gange årligt), 

 
Det øgede optag vil give en nettoudgift i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. i 2020 stigende 
til 3,7 i 2021 og 6,2 mio. kr. ved fuld udrulning i 2023 såfremt aftalen videreføres. I 
beregningen vist i tabellen ovenfor er dog kun medtaget udgifterne til ekstra optag i 
2020 og 2021. (Udgiften er beregnet med udgangspunkt i en nettogennemsnitspris på 
kr. 120.000 pr. elev). 
 
Det nye optag forventes herefter at være ca.: 

• 36 social- og sundhedshjælperelever (18 elever 2 gange årligt)  
• 52 social- og sundhedsassistentelever (17-18 elever 3 gange årligt)  

 
Hertil kommer yderligere 16 ekstra social- og sundhedsassistentelever (5-6 elever 3 
gange årligt), der ifølge den nye praktikpladsaftale skal overgå fra regionsansættelse til 
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kommunal ansættelse. Overtagelse af disse elever skal ifølge KL være udgiftsneutral for 
kommunerne samlet set. 
 
Kommunerne vil ikke blive kompenseret for den øgede dimensionering som følge af det 
ekstra optag, idet det i aftalen forudsættes at udgiften til en elev modsvares af den 
arbejdsværdi, der opnås.  
 
Svendborg Kommune er ikke enig i den vurdering. Eleverne er på skole ca. 1/3 af tiden. 
Når de er i praktikken skal de lære, d.v.s. arbejde med de mål der er for at bestå 
praktikkerne. Det betyder, at for at få uddannet dygtige elever kan eleverne ikke gå 
alene som arbejdskraft – de skal være sammen med erfarne medarbejdere, der kan lære 
dem faget, samt have tid til læring og refleksion. 
 
Såfremt ældreområdet ikke kompenseres, vil finansiering af det ekstra elevoptag betyde, 
at den faste normering og/eller vikardækningen i plejecentre og i hjemmepleje vil skulle 
reduceres tilsvarende lønnen. 
 
Optagelse af de ekstra elever vil derudover betyde forøget arbejde for den nuværende 
uddannelseskonsulent på området i form af yderligere administration, 
ansættelsessamtaler, introduktion, praktikaftaler m.v.  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Plejecentre og hjemmepleje vil få forøget arbejde med oplæring af elever. 
 
Økonomi:  
Såfremt der ikke tilføres midler, må det forventes at blive nødvendigt at reducere i 
nuværende personale for at dække udgiften til ekstra elevlønninger. 
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Frivillighuset, tilskud  
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 150 150 150 150
Anlæg
Finansiering

I alt 150 150 150 150

 
Resume: 
I forbindelse med driften af Frivillighuset er der en økonomisk manko i 2020 og årene 
frem. Ifølge Kontakt mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn (KMM) mangler der 
150.000 kr. Dette skyldes, at KMM fra 2020 ikke længere har økonomisk mulighed for at 
yde tilskud til driften af Frivillighuset. Derfor foreslår KMM, at Svendborg Kommune øger 
tilskuddet til Frivillighuset med 150.000 kr. i 2020 og årene frem, fra 210.000 kr. til 
360.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Frivillighuset er ramme for det frivillige sociale arbejde i Svendborg Kommune. 
Foreninger, grupper og netværk kan gratis benytte sig af husets lokaler til afholdelse af 
aktiviteter og møder. Frivillighusets stueplan huser KMM. KMM varetager opgaverne i 
forbindelse med daglig drift af huset, koordinering og booking af lokaler. Mere end 60 
foreninger, grupper og netværk benytter sig af Frivillighuset og årligt er der knap 2000 
lokalebookinger.  
 
Svendborg Kommune har siden 2012 støttet Frivillighuset med et årligt tilskud, nu 
svarende til 210.000 kr. KMM har årligt bidraget med 109.800 kr. (80.000 kr. i husleje 
og 29.800 kr. i tilskud til rengøring). Lejemålet er indgået for en tiårig periode med KMM 
og Svendborg Frivilligråd som lejere og løber frem til 2022. KMM har fra 2020 og årene 
frem ikke længere økonomisk mulighed for at yde tilskud til driften af Frivillighuset og 
der er en økonomisk manko svarende til 150.000 kr. Derfor foreslår KMM, at Svendborg 
Kommune øger tilskuddet til Frivillighuset fra 210.000 kr. til 360.000 kr. årligt. 
  
KMM henviser til, at der ved lejemålets indgåelse i 2012 blev aftalt med Svendborg 
Kommune, at KMMs økonomiske bidrag til Frivillighuset var en midlertidig aftale og ikke 
en permanent løsning. Desuden henviser de til, at Svendborg Kommune ved at øge 
tilskuddet kan træffe en principiel beslutning om, at Frivillighuset er gratis for alle 
frivillige sociale foreninger i kommunen, som herved ligestilles. 
Ifølge KMM får det en række konsekvenser, at de i 2020 ikke længere har mulighed for 
at yde tilskud til Frivillighuset. Det vil bl.a. betyde en markant forværring af rammerne 
for det frivillige sociale arbejde i Svendborg Kommune.  
 
Svendborg Kommune understøtter, at kommunen har et Frivillighus og i frivilligpolitikken 
”Fællesskab & Frivillighed” fra 2016 beskrives Frivillighuset som en base og ramme for 
koordinering, netværk og synergi foreningerne imellem. 
 
I forbindelse med at lejemålet af Frivillighuset udløber i 2022, nedsættes en formel 
arbejdsgruppe bestående af Svendborg Kommune, KMM og Svendborg Frivilligråd, der 
sammen skal undersøge mulighederne for lejemålets forlængelse og alternative løsninger 
til placering. 
 
Påvirkning på andre områder: 
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Opnormering af gadesygeplejerske  
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 500 500 500 500
Anlæg
Finansiering

I alt 500 500 500 500

 
Resume: 
Der ønskes en udvidelse af kommunes sygeplejetilbud til udsatte. 
 
Sagsfremstilling: 
Med budgetforliget for 2013 etablerede Svendborg Kommune en 20 timers udsatte-
sygeplejerskefunktion der arbejder opsøgende med fokus på sundhed i forhold til udsatte 
borgere. Udsattesygeplejersken opsøger udsatte borgere på de steder, hvor udsatte 
samles og har desuden faste ugentlige træffetider på Kirkens Korshærs Varmestue samt 
på det kommunale værested Stenbruddet i Vestergade. Stillingen blev i 2014 udvidet til 
en fuldtidsstilling. 
 
Erfaringerne med udsattesygeplejerskefunktionen har været positive. Der er kontakt med 
110-120 udsatte borgere primært i Svendborg by, som sygeplejersken hjælper med en 
række sundhedsproblemer. Det er eksempelvis umiddelbar sundhedsfaglig vurdering af 
forskellige tilstande og sundhedsproblemer, sundhedsfaglig ledsagelse til egen læge og 
hospitalsundersøgelser, mindre generelle sundhedscheck, distribution af rene sprøjtesæt 
til personer med iv-misbrug samt sundhedsfaglig rådgivning af bostøtte-medarbejdere 
med kontakt til borgere i eget hjem. 
 
Opnormeringen i 2014 er bl.a. anvendt til en udvidet indsats i forhold til sundhedsfaglig 
motivation og ledsagelse til egen læge og hospitalsundersøgelser/-behandling blandt de 
mest udsatte borgere samt forstærket opsøgende, motiverende og rådgivende funktion 
ved afbrydelse af behandlingsforløb for stofmisbrug mv. 
 
Med forslaget er der mulighed for at forstærke denne indsats og udvide det geografiske 
område for opsøgende sundhedsfaglige ydelser, således at udsatte i lokalområderne i 
højere grad kan få nytte at tilbuddet.  
 
Der ønskes afsat op til 500.000 kr. årligt til udvidelsen. 

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 13. august 2019 at få beskrevet, 
hvad en mindre udvidelse kan tilføre funktionen. 
 
Ved at udvide med 20 timer kan dækning af lokalområderne udenfor Svendborg by blive 
styrket. Dækningen og tilstedeværelsen i lokalområderne vil både kunne bestå i en 
styrket opsøgende sundhedsfaglig indsats i samarbejde med lokale videnspersoner samt i 
lokalt tilbud målrettet socialt udsatte i eksisterende lokaler, hvor dette kan aftales.  
 
Ved at udvide med 30 timer kan det stigende behov for følgeskab af socialt udsatte 
borgere til undersøgelse og behandlingstilbud i det etablerede sundhedssystem bedre 
imødekommes. Der opleves et stigende behov for kvalificeret sundhedsfagligt følgeskab 
og bistand i forbindelse med socialt udsattes møde med sundhedssystemet. Dette for at 
sikre nødvendig undersøgelse og behandling af borgernes sundhedsproblemer.    
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Der kan desuden sikres en forbedret dækning på sygeplejeområdet for socialt udsatte i 
forbindelse med ferie, uddannelse mv.  
 
Ved at udvide med 37 timer kan vidensdeling, sparring og kompetenceudvikling med 
andre fagprofessionelle på eksempelvis ældreområdet og i det frivillige felt om socialt 
udsatte blive forøget. Dette er opgaver, der i dag udføres i det omfang, den primære 
opgave direkte i forhold til borgerne giver mulighed for det.  
 
Påvirkning på andre områder: 
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 Ændring af holdbarhed af kølemad i Det Gode Madhus  
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift  - alternativ 2 2.000 2.000 2.000 2.000
Anlæg
Finansiering

I alt 2.000 2.000 2.000 2.000

 
Resume: 
Der er besluttet en omlægning af holdbarheden af kølemad produceret af Det Gode 
Madhus fra 16 til 5 dage. Dette medfører øgede produktions- og kørselsudgifter, hvilket 
kan finansieres via en stigning i prisen pr. ret til det maksimalt tilladte (54 kr/hovedret i 
2019-niveau), via et tilskud på 2 mio. kr. eller via en kombination heraf. 
 
Sagsfremstilling: 
Som følge af nye anbefalinger fra Fødevarestyrelsen vedr. holdbarhed på kølemad, 
anbefaler administrationen, at holdbarheden af kølemad produceret af Det Gode Madhus 
ændres fra 16 dage til 5 dage. 
 
Historisk set blev beslutningen om produktion og levering af mad en gang om ugen taget 
med baggrund i aktuel viden om holdbarhed. I de senere år er levnedsmiddelinfektioner 
begrundet i bakterien listeria blevet mere udbredt og de seneste risikovurderinger viser, 
at der er behov for at revurdere fastsættelsen af holdbarheden. Fødevarestyrelsen 
vejleder i, at en holdbarhed på 5 døgn minimerer risikoen for, at man kan blive syg af 
listeria væsentligt.  
 
En holdbarhed på 5 døgn vil betyde, at borgeren fremover skal have leveret mad 3 gange 
om ugen. 
 
Dette vil betyde store omlægninger i produktionen af kølemad i det Gode Madhus, idet 
flere retter, f.eks. frokostretter og tilvalg, fremover vil skulle produceres flere gange om 
ugen i stedet for én gang, ligesom pakning m.v. vil skulle tilrettelægges anderledes end i 
dag, hvor al pakning foregår om fredagen, til udbringning i efterfølgende uge. 
 
En ændring i holdbarheden vil således have betydning for økonomien i madservicen, og 
antallet af forskellige retter pr. udbringning. 
 
Afledt positiv effekt af udbringning 3 x ugentlig er mere kontakt med borgerne, 
muligheder for at tilbyde andre retter og komponenter til retterne, eksempelvis friske 
salater. Noget kunderne efterspørger. 
Vi har indhentet information og vejledning i øvrige fynske kommuner. Odense og 
Faaborg-Midtfyn Kommune har inden for de seneste par år ændret holdbarheden fra 16 
til 5 dage, hvilket bl.a. betyder, at de alle nu udbringer tre gange ugentligt til 
hjemmeboende i stedet for en. 
 
Det er foretaget beregninger på, hvorledes produktion og udbringning kan håndteres 
mest økonomisk effektivt, ved henholdsvis to og tre ugentlige udbringninger. 
Kørselsudgiften er i sagens natur højest ved 3 ugentlige udbringninger, mens 2 ugentlige 
udbringninger vil give en endnu større produktionsudgift.  
I beregningerne er der taget højde for økonomien i forbindelse med indgåelse af 
samarbejde med Langeland om fælles produktion af kølemad. 
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Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 13. august 2019, at 
produktionsændringen træder i kraft pr. 1. januar 2020, og at der leveres 3 gange 
ugentligt. Finansieringen af omlægningen er videresendt til budgetforhandlingerne via 
Økonomiudvalget. 
 
Påvirkning på andre områder: 
 
Økonomi: 
Udgiften ved en omlægning til kortere holdbarhed vil betyde øgede udgifter og dermed 
en stigning i prisen pr. ret.  
 
 
Dette kan finansieres via borgerbetalig eller via tilskud, eller en kombination heraf. 
 
2019-priser Borgerpris pr. hovedret Årlig ufinansieret 

ekstraudgift 
Pris, nuværende 2019 49 kr.  
Alternativ 1: 
Borgerfinansieret betaling 
af 3 ugentlige leveringer 

 
54 kr. (max. pris jf. 
lovgivning) 

 
0 kr. 

Alternativ 2:  
Tilskud til produktionen ved 
3 ugentlige leveringer 

 
49 kr. 

 
2 mio. kr. 

Alternativ 3: 
Kombination af alternativ 1 
og alternativ 2 

 
Højere end 49 kr.  

 
Lavere end 2 mio. kr. 

 
Engangsudgifter til opdatering af IT (menukort, bestillingslister, produktionslister), nye 
foldere samt personaleudgifter til indkøring indeholdes indenfor eksisterende budget. 
 
I forhold til 2020 priser forventes max. prisen at stige til kr. 55 pr. hovedret. 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  


