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Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde 
 

Social- og Sundhedsudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt 
sundhedsområdet: 

 Ældreområdet omfatter visitation, hjemmeplejen, hjælpemidler, plejecentre og 
madservice.  

 Socialområdet omfatter socialafdelingens myndighed, dagtilbud og døgntilbud.  

 Sundhedsområdet omfatter tandpleje, sundhedspleje og træning samt borgerrettet 
sundhedsfremme og forebyggelse.   

 
På ældreområdet er der følgende politikker: 

 Demenspolitik 

 Værdighedspolitik  

 
På socialområdet er der følgende politikker: 

 Handicappolitik 

 Politik for socialt udsatte borgere 

 
På sundheds- og forebyggelsesområdet er der følgende politikker: 

 Sundhedspolitik 

 Frivilligpolitik  
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Ældreområdet – væsentligste indsatsområder 

 

 Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025 

 Demens 

 Forebyggende indsatser  

 Rehabilitering som velfærdsstrategi 

 Bolighandlingsplan 

 Ændret holdbarhed af kølemad i Det Gode Madhus 

Socialområdet – væsentligste indsatsområder 

 

 Etablering af fleksboliger på det sociale område 

 Ung under eget tag 

 Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi (Fælles Afsæt) 

 Styrkelse af de sundhedsfaglige indsatser i botilbud 

Sundhedsområdet – væsentligste indsatsområder 
 

 Udvalgets prioriteringer for sundhedsområdet 

 Tværsektorielt samarbejde 

 Kommunal medfinansiering 

 Understøttelse af sociale frivillige foreninger 

 Sundhedsfremme og forebyggelse 

 Tandpleje/regulering, omsorgstandpleje og specialtandpleje 

 Genoptræning og vedligeholdende træning 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

Social og Sundhedsudvalget
 Budget      

2019          
2019-priser

 Budget      
2020        

2010-priser

 Budget      
2021           

2020-priser

 Budget      
2022           

2020-priser

 Budget       
2023            

2020-priser

Drift

Ældreområdet 557,1 591,8 590,9 592,0 592,0

Socialområdet incl. takstinst. 301,0 314,9 314,3 313,7 313,7

Sundhedsområdet 83,4 86,0 86,1 86,2 85,8

Serviceudgifter i alt: 941,5 992,8 991,2 991,9 991,5

Overførselsudgifter

Socialområdet -6,4 -11,8 -11,8 -11,8 -11,8
Sundhedsområdet - 
komm.medfinansiering 227,1 229,1 229,1 229,1 229,1

Overførselsudgifter i alt 220,8 217,4 217,4 217,4 217,4

Social og Sundhedsudvalget      
i alt 1.162,3 1.210,1 1.208,6 1.209,2 1.208,9  

+ angiver udgift - angiver indtægt 
 
 

 
 

 

Ældreområdet
591,8

Socialområdet
314,9

Sundhedsområdet
86,0

Overførselsudgifter
217,4

Budget 2020 (mio. kr.)
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Økonomisk redegørelse 
Serviceudgifter: 
Social- og sundhedsudvalgets serviceudgifter for 2020 er forøget med 56,4 mio. kr. i forhold til den 
oprindelige 2020 ramme, heraf vedrører 19,0 mio. kr. pris- og lønfremskrivning. Forøgelsen i øvrigt 
skyldes bl.a., at værdighedsmidlerne fra 2020 overgår fra projektmidler til bloktilskud og dermed 
fremover indgår som budget på ældreområdet og ikke længere som projektindtægter.  
I budget 2020 er der derudover ekstraordinært tilført midler til demografisk udvikling, ligesom der er 
tilført budget til en række indsatser jf. budgetforliget for 2020. Alle ændringer fra den oprindelige 2020-
ramme til det vedtagne budget fremgår af nedenstående oversigt ”Budgetændringer”. 
 
Overførselsudgifter: 
Overførselsudgiftsområdet vedrører statsrefusion og enkeltydelser under socialområdet samt 
aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. I forhold til den oprindelige 2020 ramme er der 
sket en reduktion på 3,4 mio. kr. Reduktionen skyldes bl.a., at der er flyttet 5 mio.kr. vedr. særligt dyre 
enkeltsager til serviceudgifterne, mens der er tilført 2 mio. kr. i pris- og lønfremskrivning.  
 

Budgetændringer - serviceudgifter 
 1.000 kr. 

 

Budgetændringer - Drift 2020 2021 2022 2023

Tekniske ændringer:
Pris- og lønfremskrivning 18.965 18.915 18.923 18.923
Lov- og cirkulære 2019 + andre regul. 2.086 3.101 4.392 4.392
Øvrige tekniske ændringer 3.111 630 630 12.956

1. behandling af budget:
Værdigheds- og ensomhedsmidler 14.122 14.122 14.122 14.122
Socialområdet, særligt dyre enkeltsager 5.000 5.000 5.000 5.000
Fuldfinans. af sundhedsvæsenet 600 600 600 600

Demografi:
Demografi, ældreområdet (fritvalg) 3.559 3.559 3.559 3.559
Demografi, hjælpemidler 476 476 476 476
Fra barn til voksen, socialområdet 4.100 4.100 4.100 4.100

Budgetforlig:
Frivillighuset 150 150 150 150
Opnormering gadesygeplejerske 250 250 250 250
Rygforskning "Av min ryg" 333 333 333 0
Holdbarhed af mad, tilskud 1.350 1.350 1.350 1.350
Demenscenter Sydfyn, fortsættelse 650 650 650 650
IGU-elever 1.620 1.620 0 0
Førstehjælpskurser 50 50 50 50

Budgetændringer drift i alt 56.422 54.906 54.585 66.578

+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Beskrivelse af ældreområdet 
Rammebetingelser 

Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 områder under direktørområdet Social, Sundhed og 
Beskæftigelse: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og 
Plejecenter Vest.  

Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består 
servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, aktivitetscentre, demensdagcentre, 
madservice samt pleje- og ældreboliger. 

Tilbuddene under ældreområdet har hjemmel i serviceloven og sundhedsloven. 

 
Økonomisk oversigt for ældreområdet 

 

Ældreområdet
 Budget      

2019          
2019-priser

 Budget      
2020        

2020-priser

 Budget      
2021           

2020-priser

 Budget       
2022            

2020-priser

 Budget       
2023            

2020-priser

Drift

Myndighedsafdelingen* 220,4 236,2 236,1 236,4 236,4

Hjemmepleje Øst* 21,1 23,6 23,6 23,6 23,6

Hjemmepleje Vest* 25,4 27,0 27,0 27,0 27,0

Plejecenter Øst 112,1 113,3 111,9 111,9 111,9

Plejecenter Vest 135,7 145,7 145,5 145,5 145,5

Selvejende plejecentre 42,4 45,9 46,8 47,6 47,6

Serviceudgifter i alt: 557,1 591,8 590,9 592,0 592,0

+ angiver udgift - angiver indtægt 
*) En stor del af hjemmeplejens budget er ved budgetlægningen placeret under Myndighedsafdelingen og udmøntes 
først, når hjemmeplejens ydelser er leveret. 

Økonomisk redegørelse 
Serviceudgifter: 
Ældreområdets serviceudgifter i 2020 stiger med 34,7 mio. kr. ift. vedtaget budget 2019. Udover pris- og 
lønfremskrivninger og lov- og cirkulæremidler er der bl.a. tilført budget til demografi, ligesom der ved 
budgetforliget er tilført midler til videreførelse af Demenscenter Sydfyn, til tilskud til madservice og til 
ansættelse af IGU-elever (integrationsgrunduddannelse). Den største ændring fra 2019 til 2020 er dog, at 
værdighedsmidlerne på 14,1 mio. kr. fra 2020 tilføres fra staten som bloktilskud og dermed indgår i 
ældreområdets budget, hvor midlerne tidligere indgik som projektindtægter (indtægter og udgifter 
balancerede). Midlerne var altså også til rådighed for området i 2019.  
 
Myndighedsafdelingen: 
Løbende priser 
Fritvalgstakster* i hjemmeplejen               
(til private leverandører) 

2017 2018 2019 

 
Praktisk bistand 

 
323 

 
331 

 
335 

 
Pleje dag 371 380 

 
388 

 
Weekend dag 

 
467 

 
479 

 
489 

 
Pleje aften 

 
524 

 
533 

 
544 
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Pleje nat 

 
831 

 
814 

 
837 

*) Fritvalgstaksterne for 2020 beregnes på baggrund af regnskab 2019 og foreligger derfor først primo 2020. 

 
Køkkener og madservice: 
Løbende priser 
Fritvalgstakster i hjemmeplejen                
(til private leverandører) 

2017 2018 2019 2020 

 
Hovedret 46,50 47,50 49,00 

 
51,75 

 
Lille hovedret 42,00 42,50 43,50 

 
46,00 

 
Biret 14,00 14,50 15,00 

 
15,75 

 
 
Hjemmeplejen: 
Løbende priser 

Aktivitetsforudsætninger for 
hjemmeplejen 

Regnskab 
2018 

Regnskab 
2019* 

(forventet) 
 

Forventet  
2020 

 
Antal borgere over 67 år i kommunen1 

 
11.777 

 
11.955 

 
12.286 

 
Antal sektioner (inkl. sygeplejersker) 

 
15 

 
13 

 
13 

 
Antal modtagere af hjemmehjælp (års gns.) 

 
1.422 

 
1.482 

 
1.523 

 
Antal leverede hjemmehjælpstimer pr. uge 

 
6.190 

 
6.178 

 
6.349 

*) Tallene for antal hjemmehjælpsmodtagere og antal leverede hjemmehjælptimer for regnskab 2019 er på baggrund 
af budgetopfølgning pr. 31.10.2019.  

 
Plejecentrene: 
Der er i alt 18 plejecentre i Svendborg Kommune, der fordeler sig med 15 kommunale, 2 selvejende og ét 
friplejehjem. Plejecentrene er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger, der er opdelt i henholdsvis 8 og 7 
sektioner: 
 

 Plejecenter Øst 
 Plejecenter Vest 

 
Der er i 2018 lukket et plejecenter, Sandalsparken, som konsekvens af øget kapacitet på området, i form 
af friplejehjemmet. 
 
 

 
1 Antal borgere på 67 år og over i Svendborg Kommune jf. kommunens befolkningsprognose udarbejdet i 2019. 
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Tabeller og nøgletal  

Løbende priser 
Borgernes egenbetaling   

Budget                       
2017 

Budget               
2018 

Budget                   
2019 

Budget                   
2020 

 
Kørsel til dagcenter tur/retur 

 
35,50 kr. 

 
36 kr. 

 
36,50 kr. 

 
37 kr. 

 
Husleje i pleje- og 
ældreboliger 

 
3.075.-6.980 kr. 

 
3.068 -6.962 kr. 

 
3.090-6.962 kr. 

 
3.090-6.962 kr. 

 
Servicepakker 

 
1.050-1.400 kr. 

 
1.100-1.450 kr. 

 
1.150-1.475 kr. 

 
1.150-1.475 kr. 

Priserne på servicepakker reguleres løbende efter behov.  
 
Løbende priser 
Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene 2017 2018 

 
2019 2020 

 
Antal sektioner 

 
17 

 
152 

 
15 

 
15 

 
Antal dagcentre 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
Antal plejeboliger (incl. demens og gæsteboliger) 

 
579 

 
5963 

 
5924 

 
5885 

 
Antal ældreboliger med centerfaciliteter  

 
306 

 
2656 

 
269 

 
273 

 
ECO Nøgletal  for ældreområdet, 
Budget 2019, udgifter og behov 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings               
gruppe 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Pleje- og omsorg i alt pr. 65+ årig 
(hjemmeplejen+ plejecentre): 

 
35.034 

 
35.941 

 
36.383 

 
38.670 

 
Heraf hjemmesygepleje  

 
3.005 

 
4.100 

 
3.885 

 
3.888 

 
Heraf forebyggende indsatser samt 
aflastningstilbud 

 
1.830 

 
1.767 

 
1.667 

 
1.908 

 
Heraf Ledelse og administration på 
ældreområdet (gr. 200) 

 
1.168 

 

 
1.182 

 
1.467 

 
1.240 

*Sammenligningsgruppen:  Skive, Lemvig, Brønderslev, Tønder, Thisted, Varde, Gudborgsund, Vesthimmerland, Norddjurs. 

 

ECO-nøgletal for 2019 viser, at de samlede budgetterede udgifter til pleje- og omsorg for 65+ årige på 
ældreområdet i Svendborg kommune ligger ca. 2,5% under sammenligningsgruppen, 3,7% under Region 
Syddanmark og 9,4% under landsgennemsnittet.   

Hjemmesygepleje - de budgetterede udgifter i Svendborg Kommune ligger 27% under 
sammenligningsgruppen og ca. 23% under hhv. Region Syddanmark og landsgennemsnittet. 

 
2 I forhold til 2018 er Sanddalsparken lukket som følge af etablering af friplejehjem pr. august 2018. Desuden er 
Bryghus P og Bryghus D i oversigten samlet som én sektion – Demensbyen. 
3 Jf. lukningen af Sanddalsparken er antallet af plejeboliger reduceret med 18. Modsat er der via Friplejehjemmet 
etableret 40 nye plejeboliger. Endelig er der ifm. ombygning på Gudbjerg nedlagt én plejebolig, men etableret 3 
ældreboliger. 
4 Der er ommærket yderligere 4 plejeboliger til 4 ældreboliger på Caroline og Christinehaven i 2019.  
5 Der ommærkes yderligere 4 plejeboliger til 4 ældreboliger på Caroline og Christinehaven i 2020. 
6 Ifm. lukningen af Sanddalsparken i 2018, er der flyttet 48 ældreboliger fra plejecenterområdet til hjemmeplejen. 
Desuden er der jf. ovenstående ommærket i alt 4 plejeboliger til 4 ældreboliger på Christinehaven og Caroline samt 
etableret 3 nye ældreboliger på Gudbjerg ifm. ombygningen.  



Budget 2020  Service og Økonomi 
Social- og Sundhedsudvalget

Side 8 af 24 
Acadresag: 18/26608

Forebyggende indsatser og aflastningstilbud - i Svendborg Kommune ligger de budgetterede udgifter 
3,4% over sammenligningsgruppen og 8,9% over Region Syddanmark, men 4,1% under 
landsgennemsnittet.  

Ledelse og administration - sammenholdes de budgetterede udgifter til ledelse og administration i 
Svendborg Kommune med Region Syddanmark, ligger Svendborg ca. 20,4% under. I forhold til 
landsgennemsnittet ligger Svendborg Kommune 5,8% under, mens kommunen næsten er på niveau med 
sammenligningsgruppen.  

Kontoplanen er grundlæggende ændret fra og med 2018, hvilket betyder, at en del række af de udgifter, 
der tidligere blev konteret under ældreområdet nu konteres på områder for voksne med særlige behov. 
Det kan imidlertid konstateres, at kommuner anvender forskellige fordelingsnøgler til fordeling af 
udgifterne mellem ældreområdet og området for voksne med særlige behov. Ovenstående beløb pr. 65 + 
årig skal derfor tages med et vist forbehold.  

 

Hvad vil vi i 2020:  
 
Tema: Fremtidens Ældreliv  
Ældreområdet arbejder overordnet ud fra de retningslinjer, der er beskrevet i masterplanen for 
ældreområdet frem mod år 2025. 
  
De syv hovedområder er: 
 
 

 Det vi skaber sammen 
 Rehabilitering 
 Hverdagsteknologi  
 Mad og måltider 
 Boformer 
 Syg eller døende i eget hjem 
 Professionelle og faglige medarbejdere 

 
Mål:  
Masterplanen er et retningsvisende dokument, der er med til at understøtte, hvad der skal være fokus på 
og hvordan der kan prioriteres på ældreområdet frem mod 2025.  
 
Veje til målet: 
 

 Masterplanen skal understøtte en udmøntning af ældreområdets politikker og strategier. 
 I forbindelse med implementering af masterplanen gennemgås og opdateres strategier på 

ældreområdet løbende.  
 Masterplanen er udarbejdet i dialog med borgere og interessenter om, hvordan vi i fællesskab kan 

løse fremtidens udfordringer og sikre det gode liv for alle – hele livet. 
 
Tema: Demens 
Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere borgere med demens. Statistisk set er der i dag 
ca. 1.100 borgere med demens i Svendborg Kommune. Et antal, der forventes at stige til ca. 1.400 i 2025 
(Nationalt Videnscenter for Demens). Som følge heraf forventes der at blive behov for flere demensboliger 
og en ny tilgang til demensomsorgen.  
 
Svendborg Kommune har i flere år arbejdet med udviklingen af demensområdet både i forhold til fysiske 
rammer og pædagogik. Erfaringen viser, at gode fysiske rammer, både udenfor og indenfor, kombineret 
med høj faglighed, har afgørende betydning for borgere med demens og deres pårørendes livskvalitet.   
Svendborg Kommune åbnede i november 2016 Bryghuset – Svendborg demensby.  
 
Mål:  

 Skabe et demensvenligt samfund, som kan rumme mangfoldighed og opleves som trygt og 
inkluderende for borgere med demens.  
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 Borgere med demens og deres nærmeste skal tilbydes den rette støtte og hjælp og mødes med 
værdierne: værdighed, tryghed og selvbestemmelse.  

 Tilgangen til borgere med demens skal ske på et højt fagligt niveau, og medarbejderne skal 
arbejde ud fra en helhedsorienteret, koordinerende og reflekterende tilgang.  

 Sikre gode rammer og relevante tilbud til borgere med demens og deres pårørende gennem hele 
forløbet.   

Veje til målet:  
Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved: 

 Videreudvikling af Bryghuset – Svendborg demensby  
 Tæt samarbejde med forskningsinstitutioner i forhold til 4 konkrete forskningsprojekter: 

o Kompetencer og neuropædagogik 
o Fysisk aktivitet og friluftsliv 
o Relationer i et borgerinddragende samarbejde 
o Ernæring 

 Implementering af erfaringer fra Demensbyen til øvrige demensenheder  
 At sikre fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne på ældreområdet på demensområdet, 

herunder kompetenceudvikling via projektet ”Demens i praksis” 
 At sikre fokus på udvikling af tilbud på demensområdet 
 Videreudvikle det åbne aktivitets- og rådgivningscenter ”Demenscenter Sydfyn”                  

 
Tema: Forebyggende indsatser på ældreområdet 
Siden 1. januar 2013 har vi i Svendborg Kommune haft fokus på forebyggende indsatser på 
ældreområdet, herunder at begrænse antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser.  
 
Mål:  

 At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre 
livskvalitet 
Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser 

 
Veje til målet:  

 Akutteam, hvor en sygeplejerske involveres i alle potentielle akutte indlæggelser på 
ældreområdet. 

 Udvikling af nye arbejdsgange og instrukser i forbindelse med ældreområdets håndtering af akut 
syge og døende borgere. 

 Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere 
 Tidlig opsporing – systematisk opfølgning på tidlige tegn på ændringer i borgernes tilstand 
 Afprøve ny organisering af området via projektet ”Akutplads i borgerens eget hjem”. Projektet 

evalueres ultimo 2020 
 
 
Tema: Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet. 
Den demografiske udvikling betyder, at der både på landsplan og i Svendborg Kommune bliver flere 
ældre, hvilket i fremtiden, alt andet lige, vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i 
kommunerne.  
Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune besluttede i november 2014 at vedtage en 
rehabiliteringsstrategi for ældreområdet. 
 
Mål:  

 Alle borgere, der henvender sig til ældreområdet for at få hjælp, tilbydes hverdagsrehabilitering, 
og minimum 50 % heraf bliver selvhjulpne 

 Alle borgere, der modtager hjemmehjælp, bor i ældrebolig, demens- eller plejebolig eller har 
ophold i gæstebolig modtager hjælpen med rehabiliterende sigte.  

 Alle borgere, der modtager hjemmehjælp eller bor i pleje-/demensboliger eller i ældrebolig 
vurderes ved funktionstab i forhold til iværksættelse af et rehabiliteringsforløb 

 Borgerne oplever bedre livskvalitet efter et rehabiliteringsforløb 
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Veje til målet:  
Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved at: 

 Understøtte fortsat faglig udvikling i rehabilitering 
 Understøtte arbejdet i ældreområdets tværfaglige teams 
 Arbejde med systematisering af arbejdsgange og udvikling af tværfagligheden på plejecentrene 
 Sikre forsat efteruddannelse af ældreområdets medarbejdere i forhold til rehabilitering 
 Have fokus på borgernes social behov, øge samarbejde med frivillige gennem samskabelse 

 
Tema: Bolighandlingsplan på ældreområdet. 
Ældreområdet skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, demens- og 
gæsteboliger til rådighed til borgere i Svendborg Kommune.  
I forhold til demografisk udvikling vil der blive behov for flere boliger på området. Social- og 
Sundhedsudvalget har bedt administrationen om, at arbejde med anbefalinger i forhold til dette. 
Styregruppen afrapporterer primo 2020 til Social- og Sundhedsudvalget. 
 
Pr. 01. november 2019 har Svendborg Kommune anvisningsret til følgende boliger inddelt i typer: 
Plejeboliger 384 
Demensboliger 167 
Ældreboliger med center 269 
Ældreboliger uden center 217 
Gæsteboliger  41 

 
Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig altid kan tilbydes 
dette indenfor 2 måneder. I 2019 (januar-oktober) har Svendborg Kommune levet op til 
ventelistegarantien. 
 
Mål:  
At Svendborg Kommune:  

 Fortsat kan leve op til ventelistegarantien 
 Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de 

præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. 
 
Veje til målet:  
Administrationen følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i 
fremtiden. Der udarbejdes årligt en opdateret bolighandlingsplan, som skal: 

 give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv 
 give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger.  

 
 
Tema: Ændring af holdbarhed af kølemad produceret i Det Gode Madhus 
Det Gode Madhus er den kommunale leverandør af madservice til kommunens pensionister. Social- og 
Sundhedsudvalget besluttede på møde den 13. august 2019, at kølemadens holdbarhed skal reduceres fra 
16 dage til 5 dage fra 2020. Årsagen til ændringen er primært nye anbefalinger fra Fødevarestyrelsen i 
relation til bakterien Listeria. Den kortere holdbarhed betyder ændringer i produktionen samt øget 
levering til borgerne med deraf stigende udgifter. I forbindelse med budgetforliget for 2020 og 
efterfølgende behandling på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2019 blev det besluttet 
at prioritere 1,35 mio. kr. til omlægningen. Herved reduceres den stigning i borgerens pris for maden, der 
følger af de ekstra udgifter til produktion og levering. 
 
Mål:  

 At ændre holdbarhed af maden, så anbefalinger fra Fødevarestyrelsen følges 
 At give mulighed for at tilbyde borgerne andre retter og komponenter til retter, eksempelvis friske 

salater. 
 At øge leveringen af mad til tre gange om uge mod tidligere én gang ugentligt , hvorved 

kontakten til borgerne samtidig øges. 
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Veje til målet:  
Produktionen af maden omlægges, sådan at der fremover produceres seks dage om ugen i Det Gode 
Madhus mod fem i dag. Mange retter, der i dag produceres én gang ugentligt, vil fremover blive 
produceret dagligt, f.eks. frokostretter. 
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Beskrivelse af socialområdet 
Rammebetingelser 

Socialafdelingen har tilbud til borgere over 18 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt 
sociale problemstillinger. 
Tilbuddene har hjemmel i Serviceloven og Sundhedsloven.  
 
Socialafdelingen er organisatorisk inddelt i fire afdelinger:  
 
- Myndighed 
- Dagtilbud 
- Botilbud  
- Administration og Udvikling.  
 
Socialafdelingens tilbud består overordnet set af botilbud og støttecentre, aktivitets- og samværstilbud, 
beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling, Forsorgscenter, akutboliger til husvilde, dækning af 
nødvendige merudgifter til borgere med varig funktionsnedsættelse, råd- og vejledningssamtaler samt 
socialpædagogisk støtte eksempelvis i borgerens eget hjem.  
 
Økonomisk oversigt for socialområdet  

 

Socialområdet
Vedtaget 

budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021         

2020-priser

 Budget      
2022           

2020-priser

 Budget       
2023            

2020-priser

Drift

Socialafdelingens myndighed 298,6 313,1 312,5 311,9 311,9

Døgntilbud 4,2 1,1 1,1 1,1 1,1

Dagtilbud 22,7 22,8 22,8 22,8 22,8

Takstinstitutioner -24,5 -22,1 -22,1 -22,1 -22,1

Serviceudgifter i alt: 301,0 314,9 314,3 313,7 313,7

Overførselsudgifter

Central refusionsordning -9,4 -14,5 -14,5 -14,5 -14,5

Kontante ydelser 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7

Overførselsudgifter i alt -6,4 -11,8 -11,8 -11,8 -11,8

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Økonomisk redegørelse 
Serviceudgifter: 
Socialområdets samlede driftsbudget udgør 314,9 mio. kr. i 2020, hvilket er 13,9 mio. kr. højere end 
2019. 
Stigningen skyldes primært pris- og lønfremskrivning på 5,2 mio. kr. 9,1 mio. kr. til demografisk 
udgiftspres samt 1,1 mio. kr. til bla. Frivillighuset, styrkelse af gadesygeplejeske samt budget til IGU-
elever.  
Modsat har besparelser vedr. budgetforlig 2019 større virkning i 2020 end i 2019 med ca. 1,5 mio. kr. 
 
Overførselsudgifter: 
Indtægt fra central refusionsordning udgør i alt 14,5 mio. kr. og er inkl. refusion af dyre enkeltsager på 
ældreområdet. Her er tilført 5,0 mio. kr. vedrørende øgede indtægter til demografisk udgiftspres.  
Yderligere er der udgifter til kontante ydelser for 2,7 mio. kr.   
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Tabeller og nøgletal  
Løbende priser 

ECO Nøgletal – udvikling (kr. pr. 18+ årig) Regnskab 2017 Regnskab 2018 

Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. *1. 1.196 1.210 

Botilbud til borgere med særlige sociale problemer  73 134 

Alkoholbehandling 91 129 

Behandling af stofmisbrugere 378 426 

Botilbud til længerevarende ophold, botilbudslignende tilbud og botilbud til 
midlertidigt ophold  5.004 5.305 

Kontaktperson- og ledsagerordninger 128 142 

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling *1.    15 

Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse 1.585 1.619 

Samlet 8.455 8.980 

*1. På grund af ny kontoplan i 2018 er tallene ikke umiddelbart sammenlignelige med 2017. 

 
ECO Nøgletal - regnskab 2018 i kr. pr. 18+ årige Svendborg 

Kommune
Sammenlig-

ningsgruppen*
Region 

Syddanmark Hele landet

Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 1.210 1.595 1.439 1.442

Botilbud til borgere med særlige sociale problemer 134 133 118 178

Alkoholbehandling 129 91 96 117

Behandling af stofmisbrugere 426 242 226 272

Botilbud til længerevarende ophold, botilbudslignende tilbud og botilbud til 
midlertidigt ophold 5.305 5.274 5.273 4.984

Kontakt- og ledsagerordninger 142 132 112 131

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 15 12 19 14

Samlet 8.980 8.654 8.438 8.200

Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse 1.619 1.173 1.155 1.061

 
*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Kerteminde, Vejen, Ringsted, Mariagerfjord, Struer, Lemvig, Holbæk, 
Viborg, Haderslev, Skive, Vejle, Norddjurs, Slagelse, Sorø 

Botilbud til længerevarende ophold, Botilbudslignende tilbud og Botilbud til midlertidig ophold ses under 
èt. 
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Hvad vil vi i 2020:  
Tema: Etablering af Fleksboliger på det sociale område  
Byrådet godkendte i maj 2018 et anlægsprojekt vedr. etablering af seks fleksboliger. Fleksboligerne skal 
imødekomme socialområdets store behov for boliger, som kan benyttes til borgere med behov for et 
midlertidigt ophold i en bolig.  
 
Boligerne skal medvirke til større kvalitet i indsatsen til en borgergruppe, som har et stort potentiale for 
udvikling af højere grad af selvhjulpenhed. Boligerne vil give mulighed for fleksibilitet og faglig dynamik, 
som ikke er mulig med de boliger, der er til rådighed på nuværende tidspunkt. 
 
Boligerne placeres på kommunalt ejet grund på Skovsbovej i umiddelbar nærhed af to øvrige kommunale 
botilbud. Dette vil muliggøre en synergi i forhold til faglige kompetencer og fysiske faciliteter.   
 
Boligerne skulle været etableret i 2019, men er udskudt til 2020 på grund af de arkæologiske 
undersøgelser på grunden.  
 
Mål:  
Socialafdelingen vil sammen med Center for Ejendomme og Teknisk Service etablere seks boliger, som er 
klart til anvendelse medio 2020.  

 
Veje til målet:  
Socialafdelingen vil indgå i et tæt samarbejde med Center for Ejendomme og Teknisk Service for at skabe 
de bedst mulige boliger. Sideløbende vil Socialafdelingen igangsætte en faglige proces, således at de 
pædagogiske rammer og det rette personale er klar til at arbejde med borgerne. Fleksboligerne vil 
muliggøre interne opgaveløsning, som hidtil er købt ved eksterne leverandører og kan desuden styrke 
samarbejdet med Psykiatrien i forhold til færdigbehandlede borgere, som afventer udregning til evt. social 
indsats. Fleksboligerne giver således Socialafdelingen øget fleksibilitet. 

 

Tema: Ung under eget tag – Midlertidige overgangsboliger i Svendborg 
Socialafdelingen har modtaget midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje Ung under eget tag – støtte til 
unge hjemløse. Formålet med ansøgningspuljen er at støtte udviklingen af midlertidige boligløsninger til 
unge mellem 18 og 30 år, som er i hjemløshed eller risiko for hjemløshed.  
 
Hjemløsetællingen fra 2017/18 viser, at Svendborg Kommune i 2017 havde 16 unge i alderen 18-24 år, 
som blev registreret som hjemløse og 6 unge i alderen 25-29 år, der var registreret som hjemløse. 
 
Mål: 
Projektets mål er at nedbringe antallet af udsatte unge i Svendborg Kommune, der er i risiko for eller 
allerede er blevet hjemløse.  
 
Veje til målet:  
Socialområdet ønsker at udvikle en varig boligmodel, som sikrer unge hjemløse en stabil boligsituation. 
Udover boligrammen tilbydes den unge støtte via Intensiv Case Management metode (ICM). Metoden er 
kendetegnet ved et fleksibelt individuelt tilpasset forløb, der tager udgangspunkt i borgerens ønsker og 
behov. ICM er funderet i et empowerment- og recovery-perspektiv og ydes indtil risikofaktorer i forhold til 
hjemløshed ikke længere er tilstede. Projektet forankres i Forsorgscenter Sydfyn, der har et indgående 
kendskab til unge og hjemløshed.  
 
Tema: Revitalisering af rehabiliteringsstrategien Fælles Afsæt 
Siden efteråret 2014 har Socialafdelingen arbejdet med at udvikle den rehabiliterende tænkning og 
praksis på tværs af afdelingen. At arbejde rehabiliterende er fundamentet i respekt for, at 
Socialafdelingens mangfoldighed af opgaver giver opgavebestemte oversættelser. I løbet af 2019 har 
Socialafdelingen identificeret en række punkter i strategien og det daglige arbejde, som kræver fokus i 
2020. 
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Mål:  
Det overordnede mål med rehabiliteringsstrategien er, at den enkelte borger opnår et så selvstændigt og 
meningsfuldt liv som muligt. 
 
Veje til målet: 
Socialafdelingen iværksætter forskellige tiltag for at sikre rehabiliteringsstrategien fremadrettet. Tiltagene 
indbefatter blandt andet servicetjek af den rehabiliterende arbejdsgang, for at afdække hvilke 
ajourføringer og eventuelle ændringer den rehabiliterende arbejdsgangbeskrivelse kalder på. Der er fokus 
på kompetenceudvikling blandt medarbejderne, ledersupervision for at understøtte afdelingslederne i 
ledelse af den rehabiliterende arbejdsform, samt datainformeret ledelse. Tiltagene behandles i 
arbejdsgrupper på tværs af organisationen.  
 
 
Tema: Styrkelse af de sundhedsfaglige indsatser 
Socialafdelingens kerneydelser har traditionelt set været socialpædagogiske, hvilket har afspejlet sig i 
organiseringen og arbejdstilrettelæggelsen på området. Opmærksomheden på og kravene til de 
sundhedsfaglige indsatser på socialområdet er imidlertid stigende. For at kunne efterleve kravene vil 
Socialafdelingen i 2020-2021 sætte ekstra fokus på området og styrke de sundhedsfaglige indsatser på 
botilbud, støttecentre og relevante dagtilbud.  
 
Mål: 
I løbet af 2020-2021 vil Socialafdelingen styrke det sundhedsfaglige område på botilbud, støttecentre 
samt relevante dagtilbud.  
 
Veje til målet:  
 
Overordnet vil indsatserne koncentrere sig om fire områder: 
 
 Bosteder som behandlingssteder – herunder forhold forbundet med tilsyn fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed 
 Implementering af den fælles standard for registrering af data (Fælles Sprog 3) 
 Rapportering af Utilsigtede Hændelser (UTH) 
 Fokus på at sundhedsfremme og tidlig opsporing af somatisk sygdom.  

 
Til at varetage opgaven ansættes en projektleder i en tidsbegrænset stilling i 2 år, på 30 timer ugentligt.  
Denne vil både skulle varetage udviklings- og implementeringsopgaver, herunder kompetenceudvikling af 
medarbejdere. I ansættelsesperioden skal der vurderes på fremtidig organisering af området.  
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Beskrivelse af sundhedsområdet 
Rammebetingelser 

Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager 
udgangspunkt i nationale-, regionale og lokale aftaler og politikker:  
 
 Sundhedsloven 
 Sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner 
 KL’s udspil for Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
 8 nationale mål for sundhedsvæsenet 
 Svendborg Kommunes Sundhedspolitik (2016) og Frivilligpolitik (2016) 
 Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker 
 Områdespecifikke kvalitetsstandarder, retningslinjer og målsætninger for driftsområderne 
 

Svendborg Kommune arbejder på sundhedsområdet med indsatser, der på forskellig vis understøtter 
ovenstående med det formål at øge kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats. For at kunne sikre 
kvaliteten er der behov for en systematisk vidensbasering og dokumentation af vores indsatser, med 
særligt fokus på hvilke ressourcer vi bruger, den organisering der er, hvilke ydelser vi leverer, og 
deciderede effekter af de igangsatte indsatser. På baggrund af en systematisk dokumentation – evaluering 
og kvalitetssikring - monitoreres og udvikles sundhedsindsatserne løbende. 
 
 
Økonomisk oversigt for sundhedsområdet

 

Sundhedsfremme og 
forebyggelse

Vedtaget 
budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021        

2020-priser

 Budget      
2022           

2020-priser

 Budget       
2023            

2020-priser

Drift

Sundhedsafdelingen              16,9              17,9              18,0               18,0               17,7 

Træningsafdelingen              16,0              17,3              17,3               17,4               17,4 

Tandplejen              21,9              22,2              22,0               22,0               22,0 

Sundhedsplejen                9,4              10,0              10,0               10,0               10,0 

Fuldfinansieret medfinansiering              19,2              18,6              18,6               18,6               18,6 

Serviceudgifter i alt:              83,4              86,0              86,0              86,1               85,8 

Overførselsudgifter
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering             227,1             229,1             229,1             229,1              229,1 

Overførselsudgifter i alt            227,1            229,1            229,1            229,1             229,1 

Sundhedsfremme og 
forebyggelse i alt            310,5            315,1            315,1            315,2             314,9 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
 
Økonomisk redegørelse 



Budget 2020  Service og Økonomi 
Social- og Sundhedsudvalget

Side 17 af 24 
Acadresag: 18/26608

Serviceudgifter: 
Sundhedsområdets driftsudgifter stiger fra 83,4 mio. kr. i 2019 til 86 mio. kr. i 2020, en stigning på 2,6 
mio. kr. svarende til 3,12%.  
Der er til 2020 tilført 0,5 mio. kr. til Hjemtagelse af hjerneskaderådgivningen, samt 0,3 mio. kr. til 
rygforskning ”Av min ryg”, og til dækning af merudgifter på det fuldfinansierede område 0,6 mio. kr.  
Der er desuden i forbindelse med rammebesparelse fra budget 2019 i 2020 og frem sparet 0,35 mio. kr. 
på medleverance af vederlagsfri fysioterapi.  
 
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark godkendte den 8. februar 2019 et nyt tværsektorielt 
forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, som betyder, at kommunen fra 2020 skal varetage 
opgaver i relation til genoptræning af borgere med hjertesygdom og arytmi, opgaver som indtil nu har 
været varetaget i sygehusregi. Der flyttes derfor 0,41 mio. kr. fra budget til specialiseret ambulant 
genoptræning (fuldfinansiering) til sundhedshuset (sundhedsafdelingen) til varetagelse af opgaven i 2020 
og frem.  
På SSU mødet den 13. august 2019 blev det besluttet, hvorledes rammebesparelsen fra budget 2019 i 
2020 skulle udmøntes. Det blev herunder besluttet at opsige abonnement hos hjerneskaderådgivningen i 
Odense, og hjemtage hjerneskaderådgivningsfunktionen. Dette frigiver 0,74 mio. kr. under 
hjælpemiddelområdet (ældreområdet), og medfører en udgift på 0,5 mio. kr. til en 
hjerneskadekoordinatorfunktion under sundhedsområdet. 
 
Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er gennem mange år steget med mere end budgetterne fremskrives. 
Det betyder, at ubalancen mellem budget og regnskab er stigende. I budgetforliget for 2020 tilføres der 
0,6 mio. kr. til budgettet for vederlagsfri fysioterapi. Desuden bliver kommunen medleverandør af 
vederlagsfri fysioterapi til borgere på bosteder og i ældreområdet fra 2020, hvilket indgår i finansiering af 
rammebesparelse fra 2019 i 2020 og frem med 0,35 mio. kr. Den kommunale medleverance medfører 
desuden at budgettet til vederlagsfri fysioterapi reduceres med 0,6 mio. kr., som tilføres kommunal 
træning til varetagelse af opgaven i 2020 og frem.  
 
Som en del af budgetforlig 2020 er der blevet tilført 0,3 mio. kr. til sundhedsområdet til medfinansiering 
af forskningsprojektet ”Av min ryg”. Projektet er et samarbejde mellem 4 kommuner og University College 
Lillebælt, og det er et 3 årigt projekt, hvor den samlede udgift for Svendborg for deltagelse i projektet er 
1 mio. kr.  
0,05 mio. Kr. tilføres sundhedsafdelingen til førstehjælpskurser (hjertestarter).  
 
Overførselsudgifter: 
Den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2020, men stiger i økonomiaftalen for 2020 
fra 22,4 mia. kr. til 23 mia. kr. på landsplan. Svendborg kommunes andel er i 2020 på 232,2 mio. kr. 
(budgettet er i 2020 på 229,1 mio. kr.). 

Dermed mangler der 3,1 mio. kr., som finansieres via den afsatte risikopulje på 20 mio. kr. under 
serviceudgifterne i 2020. Budgetomplaceringen vil ske i forbindelse med første budgetkontrol i 2020.  

 

Sundhedsafdelingen 

Sundhedsafdelingen varetager udviklingen af den borgerettede sundhedsfremme- og forebyggelse, så 
kommunen lever op til Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtiges af lovgivningen til at 
samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf, har 
Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale for Region Syddanmark. 
Sundhedsaftalen beskriver eksempelvis hvordan sygehus, almen praksis og kommunerne i regionen 
samarbejder om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre patienter, forebyggelse og genoptræning. 

 
 

 

ECO nøgletal på sundhedsfremme og forebyggelse: 
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ECO Nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger til 
sundhedsfremme- og 
forebyggelse . 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig 
ningsgruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Regnskab 2016 

197 182 181 167 

 
Regnskab 2017 

166 208 206 178 

 
Regnskab 2018 

192 202 216 188 

 
Budget 2019 

190 227 225 224 

*Sammenligningsgruppen: Faxe, Skive, Norddjurs, Ringsted, Vesthimmerlands, Sorø, Lemvig, Vejle, Syddjurs, Thisted, 
Kerteminde, Holbæk, Næstved, Struer, Haderslev, Esbjerg og Tønder 
 
 

Træningsafdelingen 
I træningsafdelingen tilbydes: 

 Genoptræning efter Sundhedslovens §140 efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra 
sygehus. 

 Genoptræning efter Servicelovens §86, stk. 1, som målrettet og tidsbegrænset træning til borgere 
med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til 
sygehusindlæggelse. 

 Vedligeholdende træning efter Servicelovens §86, stk. 2 til borgere med kroniske eller kronisk 
fremadskridende sygdomme. 

 

ECO nøgletal - Træning: 
ECO nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger 
for træningsområdet 
(eksklusiv ambulant 
specialiseret genoptræning)  
 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Regnskab 2016 

278 364 399 385 

 
Regnskab 2017 

325 414 433 439 

 
Regnskab 2018 

315 417 463 452 

 
Budget 2019 

319 421 479 441 

*Sammenligningsgruppen: Faxe, Skive, Norddjurs, Ringsted, Vesthimmerlands, Sorø, Lemvig, Vejle, Syddjurs, Thisted, 
Kerteminde, Holbæk, Næstved, Struer, Haderslev, Esbjerg og Tønder 
 
 

Tandplejen 
I tandplejen tilbydes: 

 Tandpleje 0-18 år, derunder tandregulering. 

 Omsorgstandpleje. 

 Specialtandpleje 

 Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere 

 
ECO nøgletal - Tandplejen: 
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ECO nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger 
(0-17 år) i tandplejen . 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Regnskab 2016 

2.104 
 

1.974 
 

1.902 
 

1.782 
 

 
Regnskab 2017 

2.100 1.975 1.906 1.805 

 
Regnskab 2018 

2.129 1.959 1.894 1.830 

 
Budget 2019 

2.137 2.060 1.972 1.868 

* Sammenligningsgruppen: Viborg, Favrskov, Rebild, Syddjurs, Lemvig og Mariagerfjord. 
 
I 2015, og igen i 2018, blev der udarbejdet analyser af ECO nøgletallene for den kommunale tandpleje i 
Svendborg kommune. Rapporterne peger bl.a. på at Svendborg Kommune har egen specialtandpleje, en 
høj husleje, samt forskelle i organisationsform og konteringspraksis, som forklarende årsager til de højere 
ECO nøgletal sammenlignet med regions- og landsgennemsnittet. 

Alene huslejen påvirker ECO nøgletallet for udgift pr. barn med 117 kr., hvor Sundhedsplejen i Svendborg 
Kommune til sammenligning ikke har en husleje, da lokalerne ejes af Svendborg Kommune.  

Der er løbende indarbejdet mindre besparelser og effektiviseringer på tandplejen, og der er i forbindelse 
med rammebesparelser besluttet på SSU den 4.12 2018, samt delforlig maj 2018 gennemført besparelser 
for 0,9 mio. kr. på tandplejens budget i 2019 og frem. Budget 2018 viste således 2.163 kr. pr. indbygger 
(0-17 år.), hvor budget 2019 viser 2.137 kr. pr. indbygger (0-17 år.) 

 

Sundhedsplejen 
Sundhedsplejen arbejder ud fra sundhedslovens kapitel 36. Lovbestemmelserne bygger på 4 
hovedprincipper: 

 Generelle sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger. 

 Ydelser til alle børn. 

 En særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge. 

 Konsulentfunktion i.f.t. daginstitutioner, dagplejen, skoler m.v. om børns sundhed og trivsel og 
sundhedstilstanden på institutionen. 

 

ECO nøgletal - Sundhedsplejen: 
ECO nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger 
(0-17 år) i 
Sundhedsplejen.  

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Regnskab 2016 

644 
 

723 751 
 

880 
 

 
Regnskab 2017 

769 782 814 920 

 
Regnskab 2018 

864 
 

858 869 969 

 
Budget 2019 

846 863 875 982 

* Sammenligningsgruppen: Viborg, Favrskov, Rebild, Syddjurs, Lemvig og Mariagerfjord. 
 
Flytning af to sundhedsplejersker fra Familiecenteret til Sundhedsplejen kan ses i nøgletallene fra 
regnskab 2018.  

Aktivitetsbestemt medfinansiering og fuldfinansiering af 
sygehusvæsnet. 
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Formålet med kommunal medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsnet er at skabe økonomisk 
sammenhæng til virkning af den enkelte kommunes sundhedsindsats. 

ECO nøgletal – aktivitets medfinansiering og fuldfinansiering  
ECO nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger til 
medfinansiering og 
fuldfinansiering af 
sundhedsvæsnet. 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering 

    

 
Regnskab 2016 

3.555 
 

3.590 
 

3.615 
 

3.450 
 

 
Regnskab 2017 

3.482 3.521 3.585 3.406 

 
Regnskab 2018 

4,218 3.944 4.250 3.815 

 
Budget 2019 

3.876 4.071 4.319 3.877 

Ambulant specialiseret 
genoptræning 

    

 
Regnskab 2016 

36 33 28 34 

 
Regnskab 2017 

41 28 28 31 

 
Regnskab 2018 

36 24 28 34 

 
Budget 2019 

44 36 37 37 

Vederlagsfri behandling hos 
fysioterapeut 

    

 
Regnskab 2016 

203 208 181 174 

 
Regnskab 2017 

230 213 186 179 

 
Regnskab 2018 

235 
 

224 193 186 

 
Budget 2019 

216 218 180 177 

* Sammenligningsgruppen: Faxe, Skive, Norddjurs, Ringsted, Vesthimmerlands, Sorø, Lemvig, Vejle, Syddjurs, 
Thisted, Kerteminde, Holbæk, Næstved, Struer, Haderslev, Esbjerg og Tønder 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad vil vi i 2020:  
 
Tema 1: Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringer for sundhedsområdet 2018-2022 
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Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at fremsætte visioner for sundhedsområdet for indeværende 
udvalgsperiode.   
 
Mål:  

 Målet er at Social- og Sundhedsudvalget prioriterer deres arbejde på sundhedsområdet for 
indeværende udvalgsperiode. 

 
Veje til målet:  

 Der planlægges en involverende proces, som tager hensyn til og supplerer øvrige 
udviklingsprocesser på sundhedsområdet, herunder eksempelvis arbejdet med den ny 
sundhedsaftale for Region Syddanmark og partnerskabet Røgfri Fremtid.  

 
 
 
Tema 2: Røgfri fremtid  
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens 
Bekæmpelse og Trygfonden står bag. Kommunen indgår i partnerskabet med fokus på visionen om ”Røgfri 
Generation 2025”. Røgfri Generation 2025 dækker over Røgfri Skoletid og Røgfri Ungdomsuddannelse.  
 
Mål:  

 Målet er at udarbejde en tværgående og koordineret handleplan for udmøntning af visionen Røgfri 
Generation 2025 

 
Veje til målet:  

 Samarbejde på tværs af direktørområder  
 Samarbejde med ungdomsuddannelserne  
 Samarbejde med relevante frivillige aktører og idrætsforeninger 

 
 
 
Tema 3: Sundhedsaftalen 2019-2023 
Sundhedsaftalen mellem de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark trådte i kraft den 1.juli 
2019.   
 
Mål:  

 Målet er at kommunen lever op til aftalens visioner ift. forebyggelse, sektorovergange og 
sammenhæng indfries.  

 
Veje til målet:  

 Med støtte fra de regionale og lokale samordningsfora: planlægge og koordinere 
implementeringen af sundhedsaftalens indsatser 

 
 
 
Tema 4: Av min ryg  
Med budgetforliget 2020 er der afsat midler til at Svendborg Kommune kan deltage i 
rygforskningsprojektet ”Av min ryg”. 
 
 
 
Mål:  

 Forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge 
og førtidspension. 
 

Veje til målet:  
 Udvikle og implementere værktøjer, der kan hjælpe borgere med rygbesvær. 

Tema 5: Frivilligpolitik 
I 2016 vedtog Social- og Sundhedsudvalget en Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet med en 
tilhørende handleplan, der skal sikre en dynamisk politik samt konkretisere Svendborg Kommunes 
intentioner med samarbejdet med de frivillige.  
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Mål:  

 Målet er at revidere handleplanen med initiativer for 2020 og 2021. 
 

Veje til målet:  
 Den kommunale brobygger på frivilligområdet koordinerer og tovholder arbejdet med den ny 

handleplan, med fokus på konkret involvering af frivilligområdet.  
 
 
Tema 6: Brugertilfredshed på træningsområdet  
I tråd med KLs anbefalinger, indsamler kommunen hvert andet år viden om brugernes oplevelse af og 
tilfredshed med tilbuddene på træningsområdet. Denne viden anvendes med henblik på at justere og 
optimere tilbuddet, så det i videst muligt omfang passer på brugernes behov. Sidste 
brugertilfredsundersøgelse blev foretaget i 2017.  
 
Mål:  

 Målet er at undersøge brugernes tilfredshed på træningsområdet 

Veje til målet: 
 Målet indfries gennem afvikling af en brugertilfredsundersøgelse på træningsområdet.  

 
Tema 7: Kommunal medleverance af vederlagsfri fysioterapi 
Kommunens Social- og Sundhedsudvalg har besluttet, at kommunen skal være medleverandør af 
vederlagsfri fysioterapi til de af kommunens borgere, der bor i ældrebolig, plejebolig eller botilbud og som 
er i målgruppen for vederlagsfri fysioterapi. De berørte borgere vil fra 1. januar 2020 frit kunne vælge om 
de vil modtage vederlagsfri fysioterapi fra en privatpraktiserende fysioterapeut eller fra en kommunal 
fysioterapeut. 
 
 
Mål:  

 Kontinuitet i behandlingen for de borgere, som fremover ønsker at benytte kommunen som 
leverandør. 

 Reduktion af de samlede årlige udgifter til vederlagsfri fysioterapi på ca. 360.000 kr  

 
Veje til målet: 

 Reduktion i kørselsudgifter idet kommunen vil have mulighed for at besøge flere borgere pr. 
kørsel. 

 
 
Tema 8: Implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom  
I 2020 foreligger der, i regi af sundhedsaftalen, tre forløbsprogrammer for hhv. mennesker med KOL, 
mennesker med diabetes og mennesker med hjertesygdom.  
 
Mål:  

 Udvikling og implementering af de opgaver der i regi af forløbsprogrammerne flytter fra sygehus 
til kommune.  
 

Veje til målet:  
 Forløbsprogrammerne færdigudvikles og de tværsektorielle arbejdsgrupper mellem sygehus og 

kommuner færdiggør deres arbejde, så opgaverne kan implementeres. Svendborg Kommune 
deltager i disse arbejdsgrupper.  

 Tilpasning af driften i Sundhedshuset  
 
 
Tema 9: Styrket ammerådgivning  
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Der ses en faldende ammefrekvens, hvorfor Sundhedsplejen vil arbejde med at styrke indsatsen omkring 
ammerådgivning til mødre og fædre. 
 
Mål:  

 Målet er en højere ammefrekvens 
 
Veje til målet:  

 At styrke sundhedsplejerskernes kompetencer og rådgivning til familier i graviditet og efter fødsel 
 At styrke sammenhængen mellem den rådgivning familierne får fra forskellige fagområder 

(jordemødre og barselssygeplejersker). 
 
 
Tema 10: Bedre inddragelse af fædre i sundhedsplejen 
Erfaringer fra sundhedsplejen viser et behov for at styrke indsatsen omkring inddragelse af fædrene i 
familie- og forældreforberedelsen.  
 
Mål:  

 Målet er at fædre oplever at være ligestillet med mødre i mødet med sundhedsplejen. 
 
Veje til målet: 

 Sætte fokus på at fædre tænkes ind i alle sundhedsplejens aktiviteter.  
 Monitorere på fædrenes oplevelse af inddragelse via brugertilfredshedsundersøgelse 

 
 
Tema 11: Fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen 
Potentialet i at forebygge langvarige og alvorlige lidelser samt at forbedre børns trivsel, er stor, hvis børn i 
særlig risiko identificeres tidligt, for da kan støtten iværksættes så tidligt som muligt i barnets liv. Da 
sundhedsplejen har en unik adgang til alle familier, vil et fortsat fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen 
være med til at indfri potentialet og bidrage til bedre fungerende familier.  
 
Mål:  

 Målet er at give familier støtte til at opnå det bedst mulige familieliv  
 

Veje til at nå målet: 
 Førstegangsgravide samt andre gravide med særlige behov tilbydes hjemmebesøg i graviditeten til 

afklaring af behov for indsats. 
 
 
Tema 12: Opfølgning på den kommunale tandpleje  
Et kvalitetsmål for den kommunale tandpleje er, at der er flest mulige 15-årige uden huller i tænderne.  
 
Mål:  

 Målet er en faldende frekvens af 15-årige med huller i tænderne 
 
 
Veje til målet: 

 Der følges op på udviklingen i tandsundheden og behandlingsbehovet, herunder cariesniveau hos 
15-årige i forhold til 2018, behandlingsaftaler og udeblivelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 13: Modernisering af omsorgstandplejen 
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Omsorgstandplejen skal moderniseres efter den nye lovgivning på området.  
 
Mål:  

 Målet er, at der ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger arbejdes for at styrke omsorgstandplejen. 
 
Veje til målet:  

 Målet nås gennem tæt samarbejde med ældreområdet. 
 
 
 
Tema 14: Spiseforstyrrelse og selvskade  
Projekt tidlig opsporing af spiseforstyrrelse og selvskade, arbejder for en tidlig hjælp og støtte til de børn 
og unge, der har brug for det. Tidlig opsporing og indsats har til formål at forebygge udviklingen af 
sygdommene og begrænse de konsekvenser den kan medføre senere i livet.   
 
Mål:  

 Målet er at udarbejde en tværgående og koordineret arbejdsgang så frontpersonale let kan 
henvise børn, unge og forældre til relevant støtte.  

 
Veje til målet:  

 Opkvalificere frontpersonale 
 Etablere vidensnetværk til sparring og vurdering 
 Temadage og debat om spiseforstyrrelse og selvskade 
 Nedbryde tabuer  
 Øget samarbejde på tværs af afdelinger 
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