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Temaforslag: 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:

Økonomi:
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