
Samlet oversigt - høringssvar vedr. SSU - Ældreområdet

Nr. Afsender:

1 Social- og Sundhedsskolen Fyn

2 Tillidsvalgte i Plejecenter Vest

3 Uddannelseskoordinator Solveig Hjelholdt

4
Kostfaglige medarbejdere i café/modtagekøkkenerne og de varmholdte 
produktionskøkkener

5 Alzheimerforeningens Lokalforening Fyns

6 Medarbejdersiden på Frøavlen

7 Personalet Hjemmetræning øst v. Vivi Thun-Madsen

8 Hjemmetræning Vest

9 Beboerne på Ollerup Plejecenter

10 Handicaprådet

11 Sundheds- og Servicesektoren FOA Sydfyn

12 Personalet Ollerup Plejecenter

13 Personalet Plejecenter Ådalen

14 Ældresagen Svendborg – Gudme og Ældresagen i Egebjerg

15 Uddannelseskonsulent Inge Kryger Sørensen

16 Demenskonsulenterne

17 Høringssvar fra LEV, Dansk Handicap Forbund og Muskelsvindfonden

18 Bruger-pårørenderådet Ollerup Plejehjem

19
Depotsygeplejerskerne samt øvrige sygeplejersker i Hjemmepleje Vest og Hjemmepleje 

Øst

20 Ældrerådet

21 Strandlyst boliger – bestyrelsen samt MED



22 Rehabiliteringsterapeuterne, Ældreområdet

23 Gudbjerg Ældrecenters Venner

24 Knud Fink, Byvej 25, 5892 Gudbjerg

25
Annette Rønnow og Ditte Birgit Harthimmer, Medarbejdere, Ældreområdet, 
Trollehøj, Kvistvænget 



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
SOSU Fyn, Svendborg lokationen, Uddannelsesleder Tenna Lapertis.   

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende

Af besparelsesforslaget under Reduktionsforslag ældreområdet fremgår det, at kommunen 
påtænker at reducere ressourcerne på området fra 2 uddannelseskoordinatorer til én 
koordinator. 

Det er SOSU Fyns vurdering, at dette er en kortsigtet besparelsesstrategi, hvor det efter vores 
opfattelse er tvivlsomt, hvorvidt den forventede besparelse bliver realiseret. Faktisk, er der 
efter vores opfattelse en risiko for, at den påtænkte besparelse resulterer i en samlet forøgelse 
af kommunens omkostninger på området. 

Det skyldes, at uddannelseskoordinatorerne udfører et stort stykke arbejde, hvor de bl.a. 
understøtter og vejleder eleverne og herved er medvirkende til at reducere frafald, sygefravær 
mm. Ligesom det også letter samarbejdet mellem SOSU Fyn og kommunen. Hvilket igen sikrer, 
at eleverne gennemfører uddannelsen på normeret tid. Dette er især relevant i forhold til de 
elever, som er socialt udfordret. Ligeledes er det særlig relevant da rekruttering på området er 
påkrævet.   

Det skal videre bemærkes, at uddannelseskoordinatorerne også understøtter vejlederne i 
praksis, med at varetage deres opgaver som vejledere for eleverne, når de er i praksis. 

Videre sikrer uddannelseskoordinatorerne, at der er en ensartet vejledning og understøttelse af 
eleverne, når de er i praksis, ligesom de også sikrer, at der er en koordineret dialog mellem 
SOSU Fyn og kommunen, og samtidig kan medvirke til at løse uhensigtsmæssigheder på en 
smidig og praktisk måde. 
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Side 2 af 2

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning

10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre

16. + 17. Overførte midler



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
På vegne af Tillidsvalgte i Plejecenter Vest. 
Fællestillidsrepræsentant Marianne Buxbom

Evt. generelle bemærkninger
Vi er meget bevidste om at der skal findes besparelser på Ældreområdet. Vi 
kommer med høringssvar på 3 områder hvor vi ser en væsentlig forringelse af 
ældreområdet.

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende
Vi ser med bekymring på besparelsen af vores uddannelseskonsulenter da vi står 
overfor store rekrutteringsproblemer i ældreområdet. Det vil medføre at kvaliteten 
på alle 3 uddannelser forringes.
 De elever der søger ind på uddannelsen er efter den nye uddannelse på sosu 
området meget unge, fra 16 år. Der er i gennemsnit 120 ansøgere pr optag på 
Assistent og der skal bruges 12-14 elever pr optag. Der er optag 3 gange pr år.
Det medfører flere samtaler og større opmærksomhed fra vores 
uddannelseskonsulenter i form af samtaler og supervision. Det er mange opgaver 
der bliver løst af vores uddannelseskoordinatorer.

 Koordinering og møder med Sosu skolen og UCL.
 Undervisning og vejledning af praktikvejledere.
 Møder med elever i praktikken.
 Møder med praktikstederne.
 Forberedelse til udvælgelse af elever der indkaldes til samtale.
 Koordinering af ansættelsesudvalg.
 Ansættelsessamtaler af studerende og elever.

Vores 2 koordinatorer skal sikre at omkring 300 Sygeplejerskestuderende, Social og 
Sundhedshjælpere og Assistentelever kommer godt igennem forløbet om året.
 

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere
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Side 2 af 3

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot
Hvis der bliver ansat en fagperson evt. såransvarlig til at varetage bestillinger og pakning 
af varer giver det god mening at samle de 4 depoter. 
Vi tillader os dog at gøre opmærksom på enkelte punkter i forbindelse med 
sammenlægning af sygeplejedepoterne.

 Der skal  holdes styr på at varerne ikke udløber på datoen.
 Sikring at der ved akut behov kan leveres/afhentes varer. Eks ved udskrivelse fra 

sygehuset op til en weekend.
 Der bliver i dag hentet varer ud over de faste leveringsdage. Hvem gør det ved evt. 

sammenlægning?

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning

10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre
Det er med beklagelse vi ser der skal spares på varme hænder på Plejecentrene.
Vores borgere er blandt de svageste i samfund og har meget behov for hjælp. 
På Ældreområdet vil denne besparelse komme til at ramme hårdt. 
Besparelser af den størrelse vil betyde at: 

 Mange vil sidde ensomt hen da det kræver længere tid til pleje når vi er 
færre til opgaverne.



Side 3 af 3

 De fleste borger kan ikke selv tage initiativ til at få mad og drikke. Der vil 
være mindre tid til den omsorg. 

 Rehabilitering på Plejecentrene vil være meget begrænset. Det vil føre til at 
borgerens habituelle tilstand vil dale.

 Mindre aktivitet i og udenfor huset. Hvilket vil medføre flere passive og 
inaktive borgere. Der igen vil føre til større plejekrævende opgaver.

 Arbejdsmiljøet vil blive yderligere presset. 
 Øget risiko for arbejdsskader.
  Dette vil igen medføre større sygefravær.

16. + 17. Overførte midler



29. april 2018

Høringssvar fra

Solveig Hjelholt, Uddannelseskoordinator med intern konsulentfunktion.

Ældreområdet.

I forbindelse med sagsfremstilling for reduktionsforslag fra 2 til 1 uddannelseskonsulenter kan tilføjes:

At der i forbindelse med ny uddannelse 1. januar 2017, hvor social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) 
og social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) blev to selvstændige uddannelser med hver sin profil, 
blev ændret i SSA uddannelsens længde og uddannelsesordningernes skole/praktikplaner. Der indførtes 
ligeledes grundforløb 2 (GF)

Grundforløb, hvor alle unge der kommer direkte fra folkeskolen skal have både GF 1 og GF 2. Voksne skal 
have GF 2. Grundforløbene er SU baserede.

Elever til SSH og SSA uddannelserne vil kunne komme direkte fra folkeskolens 9. klasse på GF1 til GF2. 
Herefter søge ind på henholdsvis SSH og SSA uddannelsen og påbegynde uddannelsen som 16-17 årig. Det 
stemmer overens med intensionerne i Erhvervsuddannelsesloven, hvor flere unge skal begynde tidligere.

Svendborg Kommunes ældreområder modtager mellem 40 og 60 GF elever i virksomhedsforlagt 
undervisning (VFU). Eleverne er i praktik i forløb af 35 timer. Introduktion til og fordeling, samt opfølgning 
på evalueringer foretages af uddannelseskonsulent i samarbejde med kontaktlærere på skolen.

Aktuelt er en uddannelseskonsulent med i arbejdsgruppe, nedsat af LUU (Lokal faglig Udvalg og 
efteruddannelsesudvalg), for at optimere grundforløbene, i håb om at opnå flere ansøgere og dermed øget 
rekrutteringsgrundlag til SSH og SSA uddannelserne. Der arbejdes med 2 årlige uddannelsesbasarer, hvor 
flere skal blive interesserede i området.

SSH uddannelsen Længden på uddannelsen er ikke ændret. Svendborg Kommune ansætter 26 SSH elever 
årligt med 2 optag. Der er flyttet teoretiske fag fra uddannelsen til GF 2, hvorfor praktikugerne er 
forlænget, til nu 17 uger. Flere praktikuger betyder, at der kan være flere obligatoriske 
uddannelsessamtaler. Samtalerne koordineres via uddannelseskonsulenter mellem sektionsleder, vejleder 
og elevens kontaktlærer på skolen. Det er indskrevet i uddannelsesordningerne hvem der skal deltage. 
Eleven indkaldes efter gældende regler og uddannelseskonsulenten varetager samtalens afvikling, samt 
udarbejder obligatorisk notat.

SSA uddannelsen Længden er, for ordinært forløb 2 år 9 måneder og 3 uger. Der er ændringer i forløb og 
praktikperioder. Svendborg Kommune ansætter 36 SSA elever årligt fordelt på 3 optag. Hertil kommer 15 
regionselever der har deres primære praktik i ældreområderne. Der er ikke afsluttet et hold efter ny 
uddannelse endnu. Marts hold 2017 påbegynder deres 2. praktik juni 2018.

Det der er oplevelsen i forhold til arbejdsopgaver på nuværende tidspunkt, kan beskrives som følger:

 Der er en betydelig koordineringsopgave med samlet 5 ansættelsesprocedurer årligt. Fordeling i 
ældreområderne og for SSA elevernes vedkommende skole/praktikplaner med op til 18 forskellige 
ansættelsestidspunkter, afhængig af hvilken merit der er givet på uddannelsen. (af 18 mulige har 9 
forskellige været i spil,  på et hold af 17 elever)



 Der er mange uddannelsessamtaler. Det afspejler, at der er flere unge elever, der er flere med 
diagnoser som ADHD og Border line og der er flere der ikke har erfaring indenfor området.  
Proceduren for indkaldelse til samtaler er den samme som for SSH elever. Der er øget samarbejde 
med skolen omkring UU vejlederne gennem ”Garantimodellen Svendborg”, hvor der er drøftelser 
med eventuelle mentorer for de enkelte elever. Garantimodellens formål er intensivering af tæt og 
koordineret samarbejde med henblik på at sikre, at flere unge gennemfører en 
ungdomsuddannelse.  

 Der er brug for, og efterspørges overordnet vejledning og støtte for de praktikvejledere der løser 
den direkte vejledning i ældreområderne. SSA uddannelsen er en ny uddannelse med stor 
kompleksitet og der er naturligvis ingen ansatte social- og sundhedsassistenter der har gennemført 
den nye uddannelse for nuværende. Det betyder, at vores vejledere skal lære medens de også skal 
vejlede og det kræver, at de får støtte, tilbud og muligheder for at kunne yde optimalt.

 Uddannelseskonsulenterne planlægger vejledning med baggrund i lovgivning, bekendtgørelser, 
ændringer- og i samarbejde med skole, LUU og PASS (Faglige udvalg for den pædagogiske 
assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen). Der samarbejdes med og inviteres 
undervisere fra skolen for at vejlederne kan få den nyeste viden indenfor området.

SPL. Studiet som det fremgår af sagsfremstillingen, planlægges der med, at ansætte 4 kliniske vejledere, en 
pr. ældreområde. Det giver god mening med praksisnær klinisk vejledning. Der vil dog fortsat efter 
beskrivelsen ligge en, ikke ubetydelig opgave, for uddannelseskonsulenten.

Opgaverne er beskrevet som følger:

 Koordinering af praktikpladser til de 4 kliniske vejledere
 Tildele klinisk vejledning til studerende i praktikperioden
 Udarbejde informations – og uddannelsesmateriale i samarbejde med kliniske vejledere, samt ajour 

holde dette
 Deltage i ankerkommunemøder vedr. sygeplejerskeuddannelsen 2 gange årlig
 Deltage i fagligt pædagogisk udvalg 4-5 gange årligt
 Deltage i temamøder på UCL planlagt af Fagligt Pædagogisk udvalg
 Deltage i lokale møder på UCL
 Sparring kliniske vejledere
 Tovholder for evaluering af klinisk undervisning
 Dialogmøder med studerende, klinisk vejleder og sektionsleder ad hoc
 Tværsektoriel udveksling i 6. semester i samarbejde med UCL, region og sydfynske kommuner

Min bekymring ved en reduktion på 28 timer indenfor uddannelseskonsulenternes funktionsområde er:

 At der er øget risiko for, at de unge elever tabes og frafald øges
 At Svendborg Kommune reducerer sine muligheder for at være med i de samarbejdsfora, hvor 

udviklingen sker og dermed risikerer at miste indflydelse.
 At der skabes et utroligt sårbart system for en stor kommune, med mange elever og studerende. 

Der vil reelt kun være en person der har det fulde overblik og viden indenfor området. Der vil ikke 
være intern sparringsmulighed i forhold til, ofte komplekse sager, hvilket kan betyde flere fejl. Der 
har i de seneste 10 år, blot været en elevsag fra Svendborg Kommune, ved klageinstansen for 
elever.





Hørringssvar vedrørende budget 2019

Indsendt på vegne af alle de Kostfaglige medarbejdere i Cafe´/modtagekøkkenerne og de 
Varmholdte produktionskøkkener
Kommentar til punkt 11 :
Samme serviceniveau på mad på alle plejecentre.

a)  Man skriver, at man ved at lukke de varmholdte køkkener ned, vil opleve en øget 
variation i valgmuligheder og tilbud af specielmad

Dette står vi meget uforstående overfor.

I de 3 varmholdte køkkener er der ansat faguddannet personale. Borgerne har stor indflydelse på 
menuplanen og man planlægger så vidt muligt ud fra sæsonens råvarer, og kvaliteten er i højsædet.
Ved fødselsdage har Beboerne endda mulighed for at få indfriet egne menu ønsker.
Valgmuligheder og variation er der rig mulighed for.

Ved, at det er en Kost og Ernæringsfaglig person har man samme viden og ekspertice omkring 
specielkost, lige meget om man er ansat til at producere en kølemad eller en varmholdt mad.
En fordel ved at produktionen er tæt på Borgerne kan være, at det tværfaglige samarbejde og 
sparring der forgår i huset udmunder i, at den køkkenuddannede medarbejder hurtigt kan 
producere netop den specielkost der er behov og ønske for.

Vi har nu lige modtaget en skrivelse om at antalet af menuer i Det Gode Madhus reduceres
           Så hvorfor skulle valgmulighederne og tilbudene øges ved at flytte produktionen?  -

Husk. - Køkkenfaglig uddannelse er en 3 årig uddannelse hvor personalets spidskompetencer  
netop er, at have fokus på hele døgnets ernæringsmæssige sammensætning, smag, konsistens 
og ikke mindst de gode råvarer og bæredygtighed.  - Vi observerer og vi handler

Forskelligheden ved at have begge produktionsformer, ser vi også kun som et fremadrettet behov. 
Plejehjemsbeboere og hjemmeboende er to grupper af Borgere, med vidt forskellige behov.   
Om kort tid åbner et Friplejehjem hvor man netop vælger at bygge varmholdt produktionskøkken. 
Hvorfor mon ?

       b)  Man skriver, at man vil spare lønkroner.

Men Gudbjerg og Ådalens køkkener har i dag produktion af hele døgnkosten. Så ophører  det 
faguddannede køkkenpersonale med at udføre opgaven, skal der jo en opnormering til blandt 
plejepersonalet (som jo reelt ikke har taget en plejeuddannelse for at lave mad)
Vi formoder, at man får mest ud af at bruge sin faglige viden indenfor hvert sit fagområde.
Dermed får højnet den samlede livskvalitet for den enkelte Borger.

      c)  Der bliver skrevet, at man ved at samle produktionen i Det Gode Madhus får en 
stordriftsfordel som gør at prisen på mad kan holdes nede.

Men en øget produktion kræver jo en opnormering og dermed en øget kostpris.
Samtidig skrives der, at Det Gode Madhus skal tilføres eksta budget til råvarer og kørsel
Hvordan og hvor kan man se den udgift placeret???
       Punkt 13.
       Hvis man fjerner tilskudet på 2 kroner pr. hovederet.
Stiger madpriserne yderligere for kun det ene af døgnets 6 måltider. Så kan vi som køkkenfaglige 
kun frygte flere og flere underernærede Borgere.



Anbefalinger til politikkerne
(indsendt på vegne af de varmhodte produktionskøkkener og Cafe´/Modtagekøkkenerne)

Tænk nu langsigtet.

Vi undrer os over, når 65 ud af 98 kommuner har fundet ud af at det giver mening, at genåbne 
plejehjemskøkkenerne – hvad er det så der sker i Svendborg.

Svendborg kommune vælger at det ikke er køkken og ernærringsfagligt uddannet personale, der 
tager sig af den samlede døgnforplejningen på vores plejecentre.
Men er det fortsat rimeligt at denne opgave skal ligge på plejepersonalets ansvar ?  
  
Skulle man flytte timerne og normeringerne tilbage til køkkenerne.?
Køkkenfaglige har en 3 årig uddannelse, netop i hvordan man sammensætter en døgnkost til ældre, 
så den indeholder det anbefalede nærringsindhold og den rette konsistens som der nu engang er 
behov for.

Det er vigtigt at produktionen er tæt på Borgerne og at man har en god tværfaglig dialog og 
samarbejde omkring den enkelte Borger
Vi anbefaler kun at man ser på helheden i de opgaver vi som Kommune skal udfører og dermed 
kigge på den samlede og mest effektive og forebyggende organisering.
Så se nu at få den Kost og ernærringsuddannede faglighed sat på dagsordenen og dermed lade dem 
være en del af alt det forebyggende arbejde.

Flere kommuner vælger at have en Kostfaglig Leder ansat som tovholder på alt omkring mad. 
Samtidig er der en til to diætister tilknyttet som er bindeled imellem køkkenerne,  og henholdsvis 
borgeren på plejecenteret eller borgeren i eget hjem.
Netop for at sætte mad på dagsorden og dermed højne livskvaliten og  forebygge indlæggelser
Man flytter hermed nogle ansvarsopgaver fra nogle andre lederniveauer, til en fagperson
Måske det hurtigt tjener sig ind igen.



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af

Peter Kühnel, formand for Alzheimerforeningens Lokalforening Fynkriv her 
– tekstfeltet udvider sig efter behov

Evt. generelle bemærkninger

Svendborg har over de sidste år gjort flere tiltag for at fremstå som en 
demensvenlig by. En evt. sammenlægning af tre demensdagcentre 
vurderes at kunne blive et markant skridt i den modsatte retning.Skriv her – 
tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere
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Side 2 af 3

Mennesker med demens opnår tryghed ved at være i mindre, afgrænsede 
forhold, hvor såvel rammer som mennesker er kendte. Dette vurderes at 
fungere særdeles godt i de nuværende dagcentre.

Ved en sammenlægning kan man frygte, at de demensramte vil opleve 
mere og forstyrrende aktivitet omkring dem. Dermed kan en del af den ro og 
tryghed, der opleves i de nuværende dagcentre, gå tabt. De har mere brug 
for tryghed end for Demensbyens tilbud. Hvis de skal kunne trives i 
Demensbyens større rammer, fordrer det et grupperum og et hvilerum til 
hver gruppe. Man kan frygte, at det vil påvirke hele Demensby projektets 
udvikling negativt, da det kan medføre en reduktion i anvendelsen af 
demensbyens aktiivitetsrum.

Det er påvist, at fysisk og mental træning har en positiv virkning på 
mennesker med demens, herunder på sygdommens udvikling. Hvis man 
inddrager træningslokalet på Bryghuset, vil det med stor sandsynlighed 
medføre betydelige begrænsninger i træningsmulighederne for de 
mennesker med demens, som bor og kommer på Bryghuset. Dette vil have 
indvirkning på både livskvalitet og sygdomsforløb.

Endelig synes sagsfremstillingen at udelade betragtninger om 
transportforhold. Uden at kende til detaljer om de berørte mennesker med 
demens, synes det rimeligt at anslå, at en del ville få længere transport til 
det sammenlagte dagscenter, end de har i dag. Det vil have en negativ 
effekt på såvel dem som deres pårørende i en i forvejen presset hverdag. 
Hvis den fysiske træningsaktivitet skulle lægges til kommunens andre 
træningscentre, ville det formentligt også medføre yderligere 
transportudgifter.

Alzheimerforeningens Lokalforening Fyn håber derfor, at Svendborg 
kommune finder det muligt at bevare de nuværende velfungerende rammer 
for de berørte mennesker med demens.

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning
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10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre

16. + 17. Overførte midler



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Medarbejder siden på frøavlen

Evt. generelle bemærkninger
Synes ikke det er et katalog som kan fremme vores arbejdsmiljø

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende
Synes ikke det giver mening, at der ikke er kun er en uddannelse konsulent når vi 
får så mange umodne elever og studerende, der skal have meget hjælp og 
vejledning. Og derfor får vi brug for at der en der kan hjælpe vejleder og 
sektionerne med at få dem bedst muligt igennem. Vi kan være bange for at det 
ikke er muligt at yde den service til os. Og vi derved kommer til at tabe elever og 
studerende på gulvet
Tænker også at det kan være svært at få fordelt elever og studerende og have 
overblikket over så mange hvis der kun er en uddannelses konsulent.

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje
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9. Reducere pulje til tyngdetilpasning
Vi er meget bekymret over at vi skal klare meget svært plejekrævende borger 
samt, hvis der er ægtepar der begge er plejekrævende i fælles plejebolig, indenfor 
egen grundnormering. Det vil give dårligere service til de andre beboere, samt et 
meget dårligere arbejdsmiljø både fysisk og psykisk for personalet og derved kan 
det medfører et øget sygefravær, og derved endnu dårligere service.

10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og mindre 
forbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre
Vi er meget bekymret over, at vi ikke får de midler, som der bliver lovet fra staten. 
Sådan at de forventninger fra borgerne samt deres pårørende ikke bliver indfriet. 
Hvis I ikke melder ud, at det er noget I har vedtaget, kommer vi som personale til 
at stå i krydsfeltet mellem borgernes forventninger og i forhold til det vi kan yde. 
Det vil/kan medfører et meget dårligere arbejdsmiljø for personalet, der igen kan 
medfører et øget sygefravær, og derved endnu dårligere service.

16. + 17. Overførte midler



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Personalet Hjemmetræning øst v. Vivi Thun-Madsen

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

Høringssvar fra Hverdagsrehabiliteringssektionen i Hjemmepleje Øst :                       
Sektion Hjemmetræning Øst

Kort resume’ :

Rehabiliteringstanken ser dagens lys i projekt ” Nye Veje til aktivt liv ” som 
opstartes i 2011 i 2 enheder i hjemmeplejen – 1 i Hjemmepleje Vest og 1 i 
hjemmepleje Øst.

Socialudvalget i Svendborg Kommune beslutter 10.11.2014, at ældreområdet 
skal arbejde med rehabilitering som velfærdsstrategi.

Der arbejdes på ældreområdet målrettet med hverdagsrehabilitering, således at 
borgerne tilbydes hverdagsrehabilitering i stedet for hjemmehjælp. Vi har, i den 
forbindelse, skabt en helt ny kultur på ældreområdet. 

Svendborg kommunes definerede kerneopgave indenfor ældreplejen er :        
” At sikre ældre medborgere en værdig alderdom ved, dels at fremme deres 
mulighed for at klare sig selv, dels ved at yde dem støtte på områder som er 
særlig afgørende for den enkeltes livskvalitet ”.

Dette sikres bl.a. igennem rehabiliteringsforløb jf. servicelov § 83a pr. 2015, 
hvor kommunen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset 
rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis 
rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne, 
psykisk fysisk og socialt, og dermed nedsætte behovet for hjælp efter §83, 
stk. 1.
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Rehabilitering i Svendborg er i dag en velfærdsstrategi i drift.                                                 
Det er hele tiden nødvendigt at fastholde den rehabiliterende tilgang, og 
fortsat påvirke adfærden positivt og udviklende til gavn for borger, personale 
og økonomien.                                                                                                      
Erfaringer fra rehabiliteringsprojektet viser, at det er nye borgere og borgere 
med pludselig funktionsnedsættelse, der profiterer bedst af 
rehabiliteringsforløb. Men også at der med fokus på overgangene er stort 
potentiale for at bevare borgernes funktions niveau.

Ved at samle rehabilitering i en sektion ser vi følgende påvirkninger :

- I Hjemmetræning Øst bruges der dagligt, i hverdagene, 45 min.( incl. 29 minutters 
spisepause ) til sparringsmøde incl. tidlig opsporing med sektionsleder, 
rehabiliteringsterapeut, sygeplejersker og hjemmetrænere. Dette gør at 
borgerforløbene bliver mere målrettede og effektive samt at genindlæggelser 
forebygges.
Samles Hverdagsrehabilitering til en sektion vil disse møder enten blive forringede, 
idet flere borgere skal gennemgås på kortere tid, kræve øget tidsforbrug eller 
opdeling og i den forbindelse mere ledelsestid, da der skal drøftes dobbelt så 
mange borgere.                                                                                                          
Afhængig af hvordan sygeplejerskerne tilknyttes sektionen kan det blive svært i.f.t 
tidlig opsporing og samarbejde med dele af sygeplejerskerne hvilket også indvirker 
på fokus i.f.t alle sygeplejerskers rehabiliterende tankegang.                                    
Forringelse af disse møder kan i værste tilfælde forlænge borgerens forløb eller 
føre til genindlæggelser som betyder at man ikke opnår den forventede  
økonomiske gevinst.
                                                                                                                                        

- I Hjemmetræning Øst gøres der meget ud af overførslen til og opfølgning af borger 
i hjemsektion efter afsluttede forløb, både i f.t hjemmetrænernes samarbejde med 
personalet i sektionerne, sektionsleders deltagelse på tværfaglige teammøder i 
alle hjemmepleje sektioner samt på ledermøder i området.
Det tværfaglige samarbejde er en meget vigtig del i.f.t at sikre fokus på 
rehabilitering af borgerne i hele hjemmeplejen. Dette vil blive begrænset af, at 
rehabiliteringssektionen vil komme længere væk fra dele af organisationen, og det 
vil heller ikke være muligt for sektionsleder, som nu, at deltage i alle 7-8 sektioners 
tværfaglige teammøder ligesom det ikke vil være muligt at deltage i flere 
ledermøder da de afholdes på samme tid i områderne .                                               

- I Hjemmetræning Øst er der et ugentligt tværfagligt rehabiliteringsteammøde med 
deltagelse af sektionsleder, visitator, rehabiliteringsterapeut, sygeplejersker, 
repræsentant fra aftenvagt, hjemmetrænere samt andre interne/externe 
samarbejdspartnere ad hoc hvor udvalgte borgere drøftes ift at sikre at vi, i.f.t alle 
fagligheder, har været ”hele vejen rundt” om den enkelte borger og kan afslutte 
forløb eller der er andet der skal undersøges / afprøves eller sættes i værk.
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Deltagelsen i de tværfaglige møder sikrer rehabiliteringen når hele vejen rundt om 
borgeren i.f.t alle fagligheder og vagtlag.
Ved sammenlægning af sektionerne vil afstande til dele af organisationen 
vanskeliggøre sammensætningen i det tværfaglige team, der er af stor vigtighed 
både for at sikre fagligheden og for at sikre rehabilitering i alle vagtlag.                                     

- I Hjemmetræning Øst har vi et tæt samarbejde med de andre sektioner i 
Hjemmepleje Øst. I perioder med mindre borgertilgang udlånes personale helt eller 
delvist til sektionerne og i perioder med større borgertilgang lånes personale helt 
eller delvist fra sektionerne, hvilket giver et godt og relationelt samarbejde.
Dette samarbejde gør også at der ved evt. sygemelding eller andet kan lånes 
personale af hinanden eller dækkes enkeltydelser.
Dette samarbejde vanskeliggøres ved en sammenlægning da sektionerne ikke kan 
have det samme tætte samarbejde p.g.a den fysiske placering.

- I Hjemmetræning Øst kører alle personaler i egne biler til statens takst. Ved 
sammenlægning til en rehabiliteringssektion med udgangspunkt i at sektionen 
kommer til at høre til i enten Hjemmepleje Øst eller Hjemmepleje Vest vil der blive 
en øget udgift til kørsel samt et øget tidsforbrug i.f.m den ekstra kørsel.
Med udgangspunkt i antal km. i mellem de 2 nuværende vagtlokaler samt det antal 
personale der pt. kører i Hjemmetræning Øst antages det,  at 6 personer i 
hverdagen og 4 personer i weekends kommer til at køre 20 km. ekstra pr. dag ( 5 
km. fra sektionslokale til 1. borger morgen. 5 km. ind til sektionslokale til middag. 5 
km. ud til 1. borger til middagsbesøg. 5 km. retur til sektionslokale efter sidste 
borger.

            Dette vil give en skønnet øget udgift til kørsel på :

Antal km Antal dage kørselssats Antal 
personer

Ialt

20 km pr. 
dag

261 hverdage 2.33 DKK 6 72.975 DKK

20 km pr. 
dag

52 weekends 
= 104 dage

2.33 DKK 4 19.385 DKK

Skønnet øget 
udgift til 
kørsel pr. år

92.360 DKK
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- Dette vil give et skønnet øget tidsforbrug på :

Antal 
minutter

Antal dage Timepris Antal 
personer

Ialt

30 min. pr. 
dag = 1½ 
min. pr. km

261 hverdage 250 6 195.750

30 min. pr. 
dag = 1½ 
min. pr. km

52 weekends  
= 104 dage

400 4 83.200

Skønnet øget 
udgift til øget 
tidsforbrug pr. 
år.

278.950

- Det forventes at et rehabiliteringsforløb typisk vil vare mellem 2-12 uger.
Sammenlægges de 2 rehabiliteringssektioner ses en risiko for at der ikke kan være 
den samme tætte ledelse i.f.t at sikre kvalitet og koordinerede forløb for borgerne. 
Dette kan føre til længere forløb som kan minimere den forventede besparelse.

På vegne af medarbejdere i sektion Hjemmetræning Øst

Vivi Thun-Madsen  

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning
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10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre

16. + 17. Overførte midler



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Sektion Hjemmetræning VEST

Heidi S. Rasmussen
Annette H. Hansen
Christina Hvilsom
Dorthe Danielsen
Martin H Juel
Henny Mortensen
Joan Christiansen
Mette Ditlevsen

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion
Som ansatte i hjemmetræning Vest er vi bekymrede over konsekvenserne af den 
sammenlægning af de to sektioner.
Det er to meget forskellige sektioner. Vi, (sektionerne), har hver især været med til 
at opbygge og skabe den succes, hjemmetrænings sektionerne har haft indtil nu. 
Vi har givet borgerne den bedst mulige mestring til eget liv og livskvalitet, og 
samtidig sparet kommunen for rigtig mange penge gennem årene, fordi rigtig 
mange borgere er blevet selvhjulpne.
I Hjemmetræning VEST har vi prioriteret en daglig gennemgang af de borgere der 
er besøgt på dagen, et tiltag der har rigtig god effekt for vores borgere.
Det har betydet:

 Øget borgerkendskab for alle ansatte i gruppen, samt for vores terapeut, 
sygeplejerske og leder. Vi får idéudveksling, sparring og kontinuitet i 
arbejdet med borgeren.

 Dette vil ikke være en tidsmæssig mulighed, hvis gruppen bliver dobbelt så 
stor. Endvidere har vi erfaret at god rehabilitering bygger på den tillid, 
kollegaer, sygeplejersker, terapeuter samt leder opbygger og plejer til 
hinanden. At man som personale tør sige, når noget er gået godt eller er 
gået knap så godt. Gode arbejdsforhold er lig med arbejdsglæde som er 
alfa og omega for succesfuld rehabilitering.

 Vi er ydermere bekymrede for udsigten til at vi i det daglige skal undvære 
en fast terapeut, noget vi rigtigt mærkede konsekvenserne af, da vi i 
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efteråret i en lang periode ikke havde nogen.
 Det er så vigtigt i vores arbejde, gennem den daglige sparring med en for 

os kendt terapeut, der gennem os får et godt borgerkendskab og kan 
vejlede os bedst muligt.

Et andet aspekt ved sammenlægningen af sektionerne er den geografiske 
placering:

 I Hjemmetræning Vest har vi gode tilkørselsforhold til borgeren, både hvad 
angår borgeren i Svendborg Vest, Tåsinge og til gamle Egebjerg Kommune

 I huset på Fåborgvej har vi sygeplejerskerne lige uden for ”døren”, en 
placering der gør at vil har let til og stor gavn af, sygeplejerskerne og 
hjemmetrænere imellem. De to dag-sektioners gruppers placering på 
Fåborgvej gør at vi har lettere ved at hjælpe hinanden ved behov ved evt. 
sygdom eller ferier. Samarbejdet med aften- og nattevagterne optimeres 
også af samme årsag.

 I ferieperioder er der altid en sektionsleder i huset, og sidst men ikke 
mindst er der stor administrativ besparelse ved at vi har let adgang til 
områdekontoret som vi bruger dagligt.

Ved en sammenlægning og geografisk flytning af sektionen vil det højest 
sandsynligt betyde:

 Stor forøgelse af udgiften af kilometerpenge
 Langt mere køretid på vejene
 Mindre tid til borgerne
 Større risiko for overarbejde pga. ovenstående
 Ved placering i f.eks. centrum, øget tidsforbrug til at finde p-plads samt en 

betydelige udgift til parkeringsafgift.

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning
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10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre

16. + 17. Overførte midler









Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Beboerne på Ollerup Plejecenter

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning

10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion

Beboerne på Ollerup Plejecenter
Svendborgvej 16
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5762 Vester Skerninge
Ollerup, 29. april 2018

Til Svendborg Kommune

Emne: Høringssvar - 11. Samme serviceniveau på mad på alle 
kommunens plejecentre. Ophør med varm mad produktion 
på Gudbjerg, Ådalen og Ollerup Plejecenter. 

På vegne af Beboerne på Ollerup Plejecenter skal jeg komme med 
følgende høringssvar.

Det er os bekendt at der allerede nu, centralt via Det Gode Madhus, 
laves mad til en del institutioner i Svendborg kommune og at det for 
nogle opfattes som det rigtige at gøre fremover.

Men, mad er ikke blot mad.

Mad er for mange mennesker dagens højdepunkt og samlingspunkt. Det 
er ligesom vejret et omdrejningspunkt for samtale, glæde og 
forventning. Lever man et forholdsvis tilbagetrukket og passivt liv, 
fylder maden endnu mere. Og dette kan være tilfældet for en del af os 
her på Ollerup Plejecenter.

For den generation som benytter plejehjemmet i disse år og sikkert 
også 10-20 år fremover har måltidet en stor kulturel betydning.

Mad handler ikke blot om energi og ernæring, det handler også om 
følelser og følelsen af værdighed.

Svendborg kommunes værdighedspolitik taler bl.a. om gode 
fysiske rammer og mad og ernæring: 

Vi prioriterer gode fysiske rammer. I Svendborg Kommune tilbyder 
vi boliger, der kan dække individuelle behov for alle borgere og vi 
understøtter gode offentlige transportmuligheder i nærmiljøer.

Gode fysiske rammer er mere end blot bolig og transport, det er i 
aller højeste grad også et spørgsmål om værdighed i dagligdagen, en 
værdighed der udspringer af at selve dagligdagen er værdig. I den 
forbindelse er det decentrale (lokale) køkken en hjørnesten. En vital 
fysisk ramme er, og burde være et levende køkken.
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Mad og ernæring er ikke blot et spørgsmål om sund mad og varieret 
mad (hvor det lokale køkken iøvrigt sagtens kan opfylde kravene). Det 
handler også om de rammer hvorunder den produceres og måden den 
serveres på. Det er værdighed.

På Ollerup Plejecenter laves maden fra bunden, man har som beboer 
mulighed for at give en hånd med, hvilket for nogle kan være en 
værdifuld aktivitet. Der tages individuelle hensyn, der er plads til at se 
den enkelte beboer, ved fra køkkenets side at markere fødselsdage og 
mærkedage. Månedsbladets mest læste side er køkkenets månedsplan. 
Det er ikke blot en madplan, men også en kalender som lægger op til 
samtaler og indbyrdes opmærksomhed.

Mange andre institutioner, f.eks. efterskoler og højskoler, kunne ikke 
drømme om at fjerne køkkenet.  Køkkenet er mange steder hjørnesten 
og omdrejningspunkt for alle andre aktiviteter, dette gælder også 
plejehjem.

På vegne af beboerne
Erna Gudsø

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre

16. + 17. Overførte midler



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Handicaprådet

Evt. generelle bemærkninger

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning

10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

Handicaprådet tager afstand fra reduktion på serviceniveauet for småhjælpemidler. Rådet 
kan ikke acceptere, at der indføres brugerbetaling på hjælpemiddelområdet for 
småhjælpemidler. 

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre

16. + 17. Overførte midler









Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov.
På vegne af personale ollerup plejecenter
Lone Eriksen TR og Lone Christoffersen AMR – 

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning

10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion
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Vi undrer os meget at der i sagsfremstillingen står at der fortsat vil blive fremstillet 
hjemmebagte kager og brød, samt lavet lune retter af plejepersonalet.  
Dette sker ikke på nuværende tidspunkt – vores borgere er meget plejekrævende 
samt dokumentation og en masse projekter er en del af vores tid på vagt. 
Nærværen for den enkelte beboer er glemt i alt dette. Hvor er borgeren i centrum. 
Der opleves nu, ved at have vores eget køkken med en høj faglighed og kendskab 
til den enkelte beboer, beslutningerne kan tages hurtigt ved behov for ændring af 
kost, feks ønskekost og indlæggelser/fravær.
Oplever på ollerup plejecenter at den varme mad er et stort samtale emne og 
besøg i køkkenet, med ønsker samt stimulering af en masse sanser er med til at 
øge deres livskvalitet. 
Beboerne har dannet spise klubben hvor de mødes på tværs af alle afdelinger og 
skaber relationer og drager omsorg for hinanden. Den rehabiliterende indsats 
bliver forstærket bla ved at beboerne mødes og skræller kartofler, dækker og 
afrydder bordet.

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre

16. + 17. Overførte midler



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Personale fra Plejecenter Ådalen

Evt. generelle bemærkninger

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende
Ja så længe dette ikke påvirker det faglige niveau i uddannelserne.

Det er vigtigt at det er muligt/ tid/ ressourcer til at indkalde uddannelses 
koordinatoren, når der er udfordringer/ problem stillinger hvor vejleder ikke kan 
tage ansvar.

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot

7. Lukke mindre plejecenter
Vi synes selvfølgelig IKKE at Plejecenter Ådalen skal lukkes. Det er godt nok et 
lille plejecenter, men vi har en god økonomi, lavt syge fravær og høj social kapital. 
Der er gode plejeboliger og en fantastisk gæstebolig afdeling. Der arbejdes 
generelt rehabiliterende på højt niveau og med gode resultater og tilfredse 
borgere. Plejecenter Ådalen ligger i rekreative landlige omgivelser og der 
forefindes hyggelige gårdhave miljøer.

Plejecenter Ådalen ligger op til et ubebygget fritliggende mark areal. Hvis det er 
muligt at erhverve dette areal, er der gode muligheder for udbygning af 
plejecentret. Til flere plejeboliger/ gæsteboliger eller et rehabiliterings center.

8. Reducere fritvalgspulje

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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9. Reducere pulje til tyngdetilpasning
Det opleves i dag at borgerne bliver ældre og bor i eget hjem længere. På trods af 
en god rehabiliterende indsats, opleves der større pleje behov ved indflytning på 
plejecenter end tidligere. Dette bør man være opmærksom på i forhold til en evt. 
reduktion af puljen. Også således at dette ikke medføre øget arbejdsbelastning og 
dermed risiko for nedslidning og sygdom på personale siden, således at der ikke 
skabes en anden udgift.

10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion
Vi synes selvfølgelig IKKE at det varme køkken på plejecenter Ådalen skal 
nedlægges.

Der fremstilles dagligt ny tilberedt mad og der ligges stor vægt på måltidets kvalitet 
og brugernes vurdering af madens smag, duft og udseende. Det vægtes højt at 
der er gode valg muligheder og fleksibilitet i forhold til madens sammensætning og 
høj standart samt kvalitet. Der fremstilles specialretter og ønskekost som til gode 
ser den enkeltes ønsker og behov. Der er stort fokus på betydningen af ny tilberedt 
mad i forhold til sanse stimulation, syn og duft som er medvirkende til at øge 
appetitten.

I forhold til gæsteboliger, meldes der jævnligt akutte borgere som ofte ankommer 
om eftermiddagen og også op til weekender og ofte med specielle ernærings 
behov. Der er derfor med kort varsel behov for at kunne bestille/ fremstille special 
kost og uden eget køkken kan det blive vanskeligt at honorere kravene til sufficient 
ernæring til disse borgere.

Der er stor bevidsthed om at måltidet får endnu større betydning når man som 
ældre bliver afhængig af offentlig pleje. Dette da man ikke længere skal eller kan 
foretage sig mange af de ting der hidtil har fyldt dagene op. Derved får man som 
ældre mere fokus på det man stadig kan have indflydelse på, som f.eks. mad og 
drikke.

Måltidet er en del af menneskets identitet, kultur og sociale adfærd, kort sagt livet.

Og derfor skal det varme køkken på plejecentrene bevares.

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler
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15. Nedjustering af grundnormering plejecentre
Så længe dette ikke påvirker service niveau og standarter, i forhold til rehabilitering 
og basale behov, samt den forebyggende tidlige indsats i forhold til opsporing af 
sygdom og andet hos borgerne.

16. + 17. Overførte midler



                                     
Svendborg-Gudme                                          Egebjerg

Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Ældresagen i Svendborg – Gudme v. formand Birgit Price
Ældresagen Egebjerg v. formand Ingeborg Alslev og næstformand Karen 
Strandhave, Ældresagen Egebjerg

Evt. generelle bemærkninger
Ældresagen i Svendborg – Gudme og Ældresagen i Egebjerg har endvidere 
afgivet høringssvar vedr. besparelsesforslagene om reduktionen af § 18 
puljen og nedlæggelsen af ensomhedspuljen.

Ældresagen i Svendborg -  Gudme og Ældresagen i Egebjerg (fremadrettet 
betegnet i dette dokument som ”Ældresagen”)  er yderst betænkelig ved de 
forslag som betyder øget brugerbetaling for ældre. Den øgede 
brugerbetaling rammer især ældre som kun har folkepensionen til rådighed 
og syge ældre som i mange tilfælde derudover har store medicinudgifter.

Derudover konstaterer Ældresagen, at den forventede øgede normering i 
Hjemmeplejen og Plejecentrene som følge af folketingets 
finanslovsbeslutning om en opnormering indenfor ældreområdet ikke bliver 
en realitet, som følge af besparelsesforslagene. Det beklager Ældresagen – 
det kunne ellers have betydet et tiltrængt løft i Hjemmeplejen og 
Plejecentrene som kunne have betydet øget livskvalitet for ældre borgere.

I øvrigt er det stærkt betænkeligt, at ældreområdet ikke fremadrettet bliver 
kompenseret for flere ældre – det betyder alt andet lige, at serviceniveauet 
på ældreområdet i årene fremover vil blive udhulet.

Ældresagen kommenterer ikke de forslag, som vedrører ledelse og 
administration, da vi forudsætter det ikke har betydning for den ældres 
serviceniveau. 

 

https://kommunesider.aeldresagen.dk/3/svendborg/egebjerg
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REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen
Ingen kommentarer

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion
Ingen kommentare

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende
Ingen kommentarer

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere

Det er afgørende ved sammenlægningen af demenscentrene, at der 
foretages en ombygning til mindre lokaler i demensbyen.

Ældresagen finder at et dagcenter for demente borgere er et vigtigt tilbud for 
både den demente men også som aflastning for pårørende. Det er derfor 
vigtigt, at tilbuddet har de nødvendige personaleresurser – Ældresagen kan 
derfor være bekymret for, at reduktionen af personalet med to 
deltidsstillinger kunne betyde, at de demente borgeres tilbud blev påvirket 
heraf – demente borgere har brug for en struktureret hverdag – det kræver 
en god normering.
I øvrigt må vi konstatere, at Svendborg kommune har profileret sig som en 
demensvenlig kommune  - en besparelse på dette område falder vel ikke helt 
i tråd med denne profilering.

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

Det vil påvirke indsatsen på plejecentrene – og dermed ramme de svageste 
borgere.

6. Centralisering af sygeplejedepot

Ingen kommentarer

7. Lukke mindre plejecenter

Ældresagen finder ikke at lukning af et mindre plejecenter er relevant i en 
sparerunde. Der foreligger ingen analyse af området, hvorfor vi ikke finder, 
der kan træffes en kvalificeret beslutning pt.  Ældresagen deltager gerne i en 
dialog om den fremtidige plejecenterstruktur i Svendborg kommune.
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8. Reducere fritvalgspulje
   
Se under generelle bemærkninger

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning

En reduktion af puljen til ekstraordinært plejekrævende plejecenterborgere 
på 2 mill. kr. vil kunne betyde, at grundnormeringen på plejecentre, som har 
meget plejekrævende borgere vil blive påvirket – og som følge heraf vil 
hjælpen til de øvrige borgere på plejecentret blive mindre.  

10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

            
            Forslag om egenbetaling af småhjælpemidler som eksempelvis greb, bade-
            taburetter, rygeforklæder m.m.. Den ældre kan have behov for flere småhjæl-
            pemidler på en gang, hvorfor udgiften kan blive stor. Opsætning af greb kos-
            ter også en del at få en håndværker til.

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion

Forslaget omhandler nedlæggelse af madproduktion på Ollerup plejecenter, 
Gudbjerg plejecenter og Ådalen plejecenter.
Forslaget handler i sin enkelthed om at mainstreame alle plejecentre i f.h. til 
madproduktion – men Ældresagen er af den opfattelse, at det kan være en 
fordel, at den ældre har muligheden for at vælge et plejecenter, hvor det at 
tilberede de daglige måltider er en integreret del af centrets hverdag
Det er oplyst, at eksempelvis på Ollerup Plejecenter er køkkenet et 
omdrejningspunkt for plejecentrets hverdag – også i forhold til den aktive 
frivilliggruppes aktiviteter. Lederen sørger for, at dem som kan og vil hjælper 
i køkkenet med eksempelvis at skrælle kartofler og bagning af brød m.m.
Plejehjemskøkkenerne er en integreret del af plejecentrene -  - og derudover 
medfører eget køkken på et plejecenter en stor fleksibilitet i hverdagen.

De små plejecentre har bl.a. via deres køkkener hver især opnået deres 
egenart. – En nedlæggelse af køkkenerne ville bl.a. betyde, at duften af mad 
vil forsvinde – og følelsen af at være på et hjem, hvor en af de vigtigste ting i 
tilværelsen – de daglige måltider – ikke mere bliver tilberedt på stedet.

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

Ingen kommentarer
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13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

Se generelle kommentarer – Ældresagen er betænkelig ved ophør at tilskud 
til hovedret / biret – i øvrgt konstateres det at tilskuddet oprindeligt var 
finansieret af ældremilliarden fra Folketinget!!

14. Omprioritering af værdighedsmidler

Ingen kommentarer.

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre

Se generelle kommentarer

16. + 17. Overførte midler



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Inge Kryger Sørensen, Uddannelseskonsulent

Evt. generelle bemærkninger
Generelt vil jeg sige at det ikke kan lade sig gøre at reducere 
uddannelseskonsulentstillingen til 37 timer/uge, hvis man skal kunne klare 
de opgaver der på uddannelsesområdet. Ved en reducering vil vi opleve 
mangel på viden om og indflydelse på uddannelserne. Vi mister overblik i 
koordinering af praktikker for ca. 300 elever og studerende årligt. 
Tilfældigheder vil præge praktikforløb og vejlederne vil opleve mangel på 
information og hjælp til planlægning og håndtering af praktikforløb. Elever 
og studerende vil opleve tilfældigheder og at vi har mangel på viden om 
indhold, regler og rammer. 
I sidste ende har det betydning for rekruttering af medarbejdere til 
ældreområdet.

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende

Der er nye uddannelser på såvel SOSU som på sygeplejestudiet. For SOSU har det 
medført at uddannelserne er blevet to selvstændige uddannelser som tilrettelægges 
individuelt for den enkelte elev, hvilket har betydet et øget administrativt arbejde. Samtidig 
ansættes der flere unge elever uden erfaring på området direkte fra Grundforløbet til 
SOSU assistentuddannelsen (SSA), hvilket har betydet flere elevsamtaler og mere 
vejledning til vejledere. SSA uddannelsens praktikker er blevet væsentlig længere hvor 
opfølgning på vejledende samtaler er nødvendig for at sikre et godt uddannelsesforløb, og 
i sidste ende være med til at sikre et godt rekrutteringsgrundlag af medarbejdere til 
ældreplejen.

SSA uddannelsen er forlænget med 14 måneder og dimensioneringen er fordoblet til et 
årligt optag på 36 elever. Der er 3 ansættelsesrunder på SSA og 2 på SOSU 
hjælperuddannelsen (SSH). Et ansøgerantal på 150 – 200 ansøgere pr runde. Det er i sig 
selv et tidskrævende arbejde. Før den nye uddannelse fik vi anvist et lille antal SSA 
ansøgere fra skolen, passende til vores tidligere dimensionering, hvor opgaven blot var at 
se på få mulige til ansættelse. Ydermere søger eleverne i dag alle kommuner og for SSA’s 
vedkommende også regionen. Det betyder frafald efter ansættelserne, som også gør at 
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en ansættelsesrunde tager længere tid en tidligere.

Der arbejdes til stadighed med nyt og med ajourføring af uddannelsesmateriale på alle 
uddannelser, dels i eget regi, men også i samarbejde med skolerne, hvor kontinuerlig 
deltagelse i arbejdsgrupper giver Svendborg Kommune mulighed for at sætte præg på 
uddannelserne. Uden dette skal vi blot rette ind og evt. ikke engang vide hvad vi skal.

Samarbejdet i Det lokale Uddannelsesudvalg (LUU), i SOSU ankerkommune og 
Sygeplejerskeuddannelsens ankerkommune er vigtig og er mere aktuel end nogensinde, 
grundet information om vejledninger og regler på et område i konstant forandring. Det er 
med til at sikre ajourførte og ensartede uddannelsesforløb i Svendborg Kommune, altså 
en del af en kvalitetssikring.

Dimensioneringen på sygeplejeuddannelsen er øget. Dette samtidig med mangel på 
kliniske vejledere. Derfor har en arbejdsgruppe udarbejdet et forslag til organisering af 
praksisnær klinisk vejledning, som jeg kan tilslutte mig. Den overordnede koordinerende 
funktion vil stadig være der som tidligere, om end det rent praktiske vil blive lettere, men 
særligt i forhold til at sikre et ensartet og ajourført uddannelsestilbud til de studerende, 
ligesom samarbejdet med UCL og Region omkring særlig tilrettelagte studieaktiviteter er til 
stede. Uden dette vil de studerende opleve at Svendborg Kommune ikke har styr på 
uddannelsesforløb, at der er usikkerhed om hvad studerende skal og ikke skal, og at det 
er tilfældigheder der afgør hvordan et forløb bliver.  

Flere nye opgaver er ”praktik” for medicin studerende, samt evaluering af praktikforløb i et 
fælles samarbejde mellem Region, Kommuner og skoler, som kræver central koordinering 
og kvalitetssikring. 

Til slut vil jeg sige at vi har et rigtig godt samarbejde med såvel SOSU skolen som 
sygeplejeskolen. Svendborg Kommune er kendt for at være et godt uddannelsessted, der 
tager vare på sine elever og studerende på bedste måde. Vi er åbne for udenlandske 
elever og studerende og jeg ønsker inderligt at vores normering kan fortsætte som den er 
nu.

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning
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10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre

16. + 17. Overførte midler



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Demenskonsulenter: Charlotte Gehring, Vibeke Tang Larsen & Julie LIndgren

Evt. generelle bemærkninger

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere
Demenskonsulenterne har faglig begrundelser imod 
sammenlægningen af 3 dagcentre for demente borgere:

Forskelle på målgrupper:
 Borgere der i dag visiteres til Demensdagcenter Bryghuset er borgere med let-

moderat demens. Borgere der visiteres til Demensdagcenter Byparken 17C og 
Aldersroklubben er borgere med moderat til svær demens. 
Demenskonsulenterne vurderer, at disse borgere ikke vil kunne trives i større 
grupper eller store rum.

 Borgere i demensdagcenter Bryghuset med let-moderat demens kan rumme 
større fællesskaber og et højere uro og støjniveau. Disse borgere er den aktive 
part og kan under forudsætning af moderat personaleassistance deltage i 
aktiviteter.

 Borgere i demensdagcenter Byparken og Aldersroklubben med moderat til svær 
demens har behov for skærmet lokaliteter i forhold til fysisk plads, støj og indtryk. 
Disse borgere kan deltage i aktiviteter under forudsætning af omfattende 
personaleassistance. Idet det er den svageste gruppe borgere vil der være behov 
for 2 faste personaler til 8 borgere.

 Demenskonsulenterne vurderer at borgere med moderat til svær demens har 
brug for fysiske afgrænsede rammer svarende til en ældrevenlig bolig, som 
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indeholder et køkken, hvilerum og toilet i umiddelbar nærhed. Vi vurderer, at det 
ikke kan imødekommes i det eksisterende dagcenter på Bryghuset.

 Vi mener at forslaget om ombygning af dagcenter Bryghusets træningslokale vil 
være en serviceforringelse for nuværende dagcentergæster. Ændringen kan ej 
heller imødekomme behovet hos dagcentergæsterne fra de små dagcentre.

Konsekvenserne ved besparelsesforslaget:
 Der er flere eksempler på, at det har været nødvendigt at omplacere en borger fra 

demensdagcenter Bryghuset til et mindre dagcenter (den seneste omplacering er 
foretaget i januar 2018). Disse borgere har ikke kunne håndtere det store 
fællesskab og de store fysiske rammer på Bryghuset, hvilket viste sig ved 
udadreagerende adfærd både verbalt og fysisk. Disse borgere falder til ro i de 
fysiske rammer i de små dagcentre med tæt personalekontakt.

 Der er borgere i ældreboliger på Bryghuset, som ikke kan rummes i dagcenter 
Bryghuset og benytter derfor de små dagcentre. Der er ligeledes borgere i eget 
hjem, som aktuelt ikke kan tilbydes dagcenter Bryghuset på grund af svære 
demenssymptomer. Disse borgere vil fremadrettet ikke have et tilbud.

 De små demensdagcentre i sin nuværende form medvirker til at udskyde 
indflytning i en pleje/demensbolig. Hvis blot der er 2 borgere, der har behov for 
tidligere indflytning i pleje/demensbolig, er besparelsen tabt.

Demenskonsulenterne bidrager meget gerne med vores faglighed, hvis 
spareforslaget kommer i spil.

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning

10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion
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12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre

16. + 17. Overførte midler



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Frank Edelberg – LEV
Hanna Skovmose – Dansk Handicap Forbund
Estrid Heldager - Muskelsvindfonden

Evt. generelle bemærkninger
En person med et handicap bliver ikke rask af at blive folkepensionist.

En ung handicappet ønsker at leve sit liv på niveau med de jævnaldrende, ikke på 
niveau og vilkår som de var 40-60 år ældre …selvom deres funktionsniveau gør at 
de får hjælp og ydelser fra ældreområdets medarbejdere.

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen
 

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere
Sammenlægning af 3 dagcentre for demente, se vi som en god foranstaltning da de på 
Bryghuset sidder inde med den ekspertise der er nødvendig for de demente

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje
De ældre handicappede bliver presset, især hvis der forventes, at de kan trænes til at 
kunne klare funktioner de altid har haft svært ved pga. deres handicap, den gruppe der 
hele deres liv har kæmpet for at kunne det deres jævnaldrende kan, føler de skal leve op 
til mere end de kan og sætter igen en maske på og klare det endnu en gang, men slider 
derved på andre funktioner og man risikere dermed senere, at de vil kræve endnu mere 

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk


Side 2 af 2

hjælp. De kommer til at leve i et hjem som ikke bliver holdt hygiejnisk rent som så kan 
medføre infektioner

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning

10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

Fint med nye indkøbsaftaler,
Ved mindre forbrug (genbrug) af bleer og materialer til inkontinens og respiration må det 
ikke være besparelser der giver infektions fare eller siddesår

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre

16. + 17. Overførte midler



From:                                 Lene Mortensen
Sent:                                  1 May 2018 09:36:22 +0200
To:                                      Lene Mortensen
Subject:                             VS: Høringssvar - Reduktionsforslaget vedr. lukning af køkkenet på Ollerup 
Plejehjem

 
Fra: Social og Sundhed 
Sendt: 26. april 2018 09:35
Til: Lene Mortensen <lene.mortensen@svendborg.dk>
Emne: VS: Høringssvar - Reduktionsforslaget vedr. lukning af køkkenet på Ollerup Plejehjem
  
Fra: Svendborg Fælles Mail 
Sendt: 26. april 2018 09:32
Til: Social og Sundhed <social@svendborg.dk>
Emne: VS: Høringssvar - Reduktionsforslaget vedr. lukning af køkkenet på Ollerup Plejehjem
  
 
Fra: Bo Egelund [mailto:egelund@dadlnet.dk] 
Sendt: 26. april 2018 08:58
Til: Svendborg Fælles Mail <svendborg@svendborg.dk>
Emne: Høringssvar - Reduktionsforslaget vedr. lukning af køkkenet på Ollerup Plejehjem
 
Høringssvar - Reduktionsforslaget.
 
På vegne af Bruger-pårørende rådet ved Ollerup Plejehjem takker jeg for muligheden for at give 
høringssvar på den del af budgetforslaget, der har med køkken på Ollerup Plejehjem at gøre.
 
Bruger-pårørende rådet anfægter ikke det overordnede behov for besparelser.
Men naturligvis synes Bruger-pårørende rådet, at beslutninger om besparelser skal træffes på et 
tilstrækkelig oplyst og korrekt grundlag.
 
Efter Bruger-pårørende rådets opfattelse kan argumenterne for besparelser på køkken-området deles 
op i ”rand-argumenter” og ”kerne-argumenter”.
Rand-argumenterne har med service og trivsel at gøre – variation i maden, smagen, særlige hensyn 
ved mærkedage og arrangementer mm.
Kerne-argumenter har med den helt centrale kerne at gøre – hvad koster det at producere maden!?
 
I kommunens argumentation er der udelukkende rand-argumenter, men der er ikke oplysninger om 
den aktuelle pris per portion på henholdsvis Det Gode Madhus og Ollerup Plejehjem.
 
Kerne-argumenter:
Aktuelt serveres der dagligt på Ollerup Plejehjem 34 almindelige portioner hovedret à 46,50 kroner, 
7 små portioner hovedret à 42,00 kroner og 38 portioner biret à 14,00 kroner. (Alle priser er 2017-
priser).
Det giver en samlet brugerbetaling på 878.555 kroner per år.
Lønudgiften er årligt (gennemsnit for 2016+2017) 416.500 kroner. Råvarer koster (gennemsnit for 
2016+2017) 249.000 kroner. I alt 665.500 per år.

mailto:social@svendborg.dk
mailto:egelund@dadlnet.dk
mailto:svendborg@svendborg.dk


Der tjenes altså årligt 878.555-665.500 = 213.055 kroner ved at have eget køkken.
I tillæg til løn og råvarer koster det naturligvis el, husleje og fornyelser/genanskaffelser at drive 
køkken på Ollerup Plejehjem. Det vil ikke medføre en huslejebesparelse at flytte produktionen, da 
køkkenet ikke kan lejes ud til anden side. Det samlede el-forbrug i køkkenet kendes ikke, men det 
ligger naturligvis langt, langt under de 213.055 kroner, der er i overskud per år.
Det fremgår af Reduktionsforslaget, at der gives et tilskud på 2 kroner per hovedret fra 
Ældremilliarden. 
Det fremgår ikke af Reduktionsforslaget, om der også er tilskud til lille hovedret og biret. Men hvis 
det forudsættes, at der er tilskud på 2 kroner per hovedret, 1,80 kroner per lille hovedret og 0,70 
kroner per biret, giver det er samlet tilskud på ca. 38.000/år til mad på Ollerup Plejehjem.
Køkkenet på Ollerup Plejehjem kan altså køre med overskud – også uden tilskud.
 
Kommentarer til Reduktionsforslaget:
Det Gode Madhus har naturligvis samme brugerbetaling som Ollerup Plejehjem.
Bruger-pårørende rådet kender ikke regnskabet for Det Gode Madhus. Men i Reduktionsforslaget 
står der: 
”En øget produktion af varm mad i Det Gode Madhus vil styrke Det Gode Madhus’s rentabilitet og 
reducere sårbarheden rent personale- og kapacitetsmæssigt. Når produktionen af varm mad samlet 
ét sted, øges effektiviteten, og det bliver lettere at tilpasse kapaciteten ved ændringer i 
efterspørgslen. Det vil være med til at holde borgerens pris for varm mad nede.”
Det er nærliggende at tolke dette afsnit som et udtryk for, at Det Gode Madhus har dårlig økonomi 
og behov for at få styrket rentabilitet. 
 
Rand-argumenter: 
På Ollerup Plejehjem produceres al mad fra bunden. Køkkenet ligger centralt i huset. Det betyder, 
at der hver dag er en duft af madlavning ved middagstid.
Da maden produceres hver dag, er der flere variationsmuligheder, idet mad, der ikke kan 
genopvarmes, kan serveres frisk på Ollerup Plejehjem. 
Der gælder den tradition, at fødselarer må vælge dagens menu. Det går alle beboere naturligvis op i 
– ikke blot fødselaren, men også de øvrige beboere. Det sker jo godt 40 gange om året, altså næsten 
ugentligt.
På Ollerup Plejehjem holdes traditioner med julefrokost, påskefrokost, høstgilde mm. i hævd. Det 
betyder, at der flere gange om året serveres særlig mad til beboere og pårørende.
 
Alt sammen noget, der sikrer madglæde og appetit hos beboerne.
 
Kommentarer til Kommunens rand-argumenter:
Og intet af det ovenstående kan lade sig gøre ved overgang til Det Gode Madhus.
 
Det skurrer derfor fælt og hult, når der i Reduktionsforslaget står:
”Desuden vil borgeren opleve øget variation i antal retter samt muligheden for at tilbyde 
specialmad.”
 
Det er i øvrigt heller ikke sandt, at ”Der vil fortsat blive bagt kager, brød, lune retter g lignende på 
de kommunale plejecentre, af plejepersonalet i bofællesskaberne.”
Det finder ikke sted nu!
 
Konklusion:



Kommunen skal spare!
Det er Bruger-pårørende rådet ved Ollerup Plejehjems opfattelse, at det – som nævnt i 
Reduktionsforslaget – kan ske ved at sikre ”Samme serviceniveau på mad på alle kommunens 
plejecentre”.
Bruger-pårørende rådet mener dog, at det på baggrund af såvel tal som ”bløde argumenter” bør ske 
ved at al mad på alle plejecentre fremover produceres på de enkelte institutioner, hvilket påviseligt 
er meget billigere og efter vores mening også meget bedre.
 
Der bør i al fald ikke forsøges at spare ved at nedlægge et velfungerende køkken, der har tilfredse 
kunder og overskud!
 
Med venlig hilsen
 
Bo Egelund
Formand
Bruger-pårørende rådet ved Ollerup Plejehjem
 



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Depotsygeplejerskerne samt øvrige sygeplejersker i Hjemmepleje Vest og 
Hjemmepleje Øst 

Evt. generelle bemærkninger

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5

6. Centralisering af sygeplejedepot

Vi tilslutter os forslaget omkring egenbetaling af de foreslåede hverdagsting 
som i dag betales via depotbudgetterne. Det er et rimeligt krav at stille i 
forhold til at modtage hjælp. 

Vi stiller os dog tvivlende overfor om besparelsen ved et centralt depot kan 
opnås. Depotsygeplejerskerne har i dag meget stort fokus på overholdelse af 
indkøbsaftaler og styring på udlevering af varer fra depotet samt bedste 
produkter til opgaveløsningen. Denne ekspertise sikrer at eksempelvis borgere 
med sår via behandling med rette produkt kan afsluttes i vores regi langt 
hurtigere.

Korrekt at der vil kunne bestilles større kolli hjem af diverse. Men som vi er 
orienteret er indkøbsaftalen med Abena, som er vores største leverandør på 
sygeplejeartikler ikke med rabat på større partier. Det vil være firmaet der får 
gevinsten. 
Handsker, sprit, creme, værnemidler, plastikposer vil være produkter hvor 
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bestilling af større kolli vil være en besparelse og disse indkøb bør derfor også 
foregå central, og ikke som beskrevet i de enkelte sektioner, hvis der skal 
hentes en besparelse.

Der skal som skrevet stadig være satellit depoter i alle sektioner, og her må 
der påregnes et ekstra lager af diverse produkter, da vi ikke har adgang til det 
centrale depot. Dermed opstår en større risiko for spild end der ses ved 
nuværende struktur. Vi er i hjemmesygeplejen i drift døgnet rundt og der skal 
være mulighed for at tilgå en opgave ved borger med de mest 
hensigtsmæssige produkter fra 1. besøg, således der undgås unødvendige 
opfølgende besøg.  

Der vil i forslaget fortsat være behov for at have ”depotsygeplejersker” i 
områderne til bestilling af varer til satellitdepoterne og desuden vil der nu 
skulle ansættes en medarbejder til det centrale depot, som også skal 
finansieres…?

Besparelsen på brugerbetalingen af hverdagsting vil blive opslugt af udgiften 
ved en centralisering. 

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning

10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og 
mindreforbrug og yderligere reduktion på hjemtagelse

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre
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16. + 17. Overførte midler







Høringssvar om påtænkt besparelse kr. 750.000,-på Strandlyst Boliger alene begrundet 
i en sammenligning af lønbudget til med kommunale plejecentre.

Igennem årene har Strandlyst Boliger udviklet sig i retning af, at næsten hele beboergruppen 
har en psykiatrisk lidelse samtidig med et større eller mindre grad af fysiske plejebehov.

Målet er, at 1. salen primært er for de bedst fysisk selvhjulpne og flytning til stuen/2. sal i takt 
med, at de fysiske plejebehov kun vanskeligt kan opfyldes på 1. salen, bl.a. begrundet i de 
fysiske forhold.

Vi finder det ikke hensigtsmæssigt, at uddybe beboergruppens forskellige behov og adfærd 
her i høringsbrevet, men er sikker på, at sagsbehandlerne i socialafdelingen kan bekræfte de 
”udfordringer” vi ofte løser sammen med dem.

Nogle gange flytter der også borgere ind fra andre psykiatriske botilbud begrundet i, at 
borgeren vil være velplaceret her, idet Strandlyst rummer både psykiatri og somatisk pleje.

I vores daglige drift er vi meget opmærksomme på, at omsætte vores årligt driftstilskud fra 
kommunen til flest mulige hænder ude ved beboerne og samtidig selv udføre så meget af 
arbejdet som muligt fremfor tilkøb udefra.

Vi vil ikke afvise, at vi måske ligger over gennemsnittet på rene lønudgifter, hvis der kun 
sammenlignes med kommunale plejecentre.

Men efter vores opfattelse giver det ingen mening kun at sammenligne på enkelte parametre 
uden hensyn til beliggenhed/ejendomsudgifter, fysiske forhold og mest nærliggende 
beboergruppens sammensætning.

Vi mener, at det vil være mest korrekt, at drage sammenligninger med andre psykiatriske 
botilbud i kommunen og så tegner der sig et helt andet billede. Ved kommunesammen- 
lægningen var ca. halvdelen af beboerne almindelig ældrepleje og den anden halvdel var 
borgere med psykiatriske lidelser betalt af Amtskommunen.

Ved kommunesammenlægningen blev Strandlyst organisatorisk placeret under ældreområdet 
og er forblevet her uagtet at målgruppen har ændret sig.

Skulle kommunen – mod vores forventninger – fastholde besparelseskravet alene baseret på 
økonomiske sammenligninger, så bør en sammenligning tage udgangspunkt i, hvad koster en 
borger om året på et kommunalt plejecenter, når alle udgifter medregnes og hvad koster en 
borger på en selvejende institution, der ikke belaster det kommunale system. (Boligerne på 
Strandlyst Boliger er kategoriseret som ustøttede private plejeboliger, hvor huslejen skal 
svare til, hvad en tilsvarende almen bolig ville koste i månedlig husleje).

I 2018 har Strandlyst et budget på kr. 19.100.000,- svarende til ca. kr. 515.000,- pr. borger til 
alle udgifter (eks. Revision, HR udgifter, udgifter efter sundhedsloven, udgifter efter 
arbejdsmiljølovgivningen, IT udgifter, anlægsudgifter, ejendomsudgifter, pedeludgifter, 
administrationsudgifter ved fremleje af 37 boliger etc.).

En sammenligning kunne eventuelt være med, hvad er det kommunale tilskud pr. bolig på det 
nye Friplejehjem, der formentlig også selv skal afholde alle udgifter.



Det er vores klare forventning, at ved en sådan sammenligning – og hensyntagen til, at 
beboergruppen på Strandlyst er borgere med psykiatriske diagnoser og hovedparten også med 
samtidigt behov for fysisk pleje – vil der ikke være noget besparelsespotentiale, som det 
hævdes i besparelsesforslaget.

Strandlyst Boliger bidrager gerne til, at løse kommunens økonomiske problemer, men det bør 
ske på et fuldt oplyst grundlag om beboergruppen og gennemsigtige økonomiske sammen-
ligninger, der tager højde for alle udgifter.

Så vidt vi er orienteret er der i alle årene 2019 og 2020 samt 2021 fortsat indregnet forlods 
besparelse på 0,35% i ”effektivisering”, ligesom det skulle være uvist om velfærdsmidlerne, 
der kun er givet til og med 2019, fortsætter på anden vis. Derfor håber vi meget, at forslag om 
besparelse kr. 750.000,- bortfalder, da det ellers kan få væsentlig indflydelse på vores videre 
drift, jfr. de komplekse beboere.

Således vedtaget på Bestyrelsesmøde og MED møde.

23. april 2018

Herdis Jensen Uffe Nielsen
Fmd. f. Bestyrelsen Leder



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Rehabiliteringsterapeuter: 
Birthe Lysemose, Helle Condrup Boesen, Torge Fomsgaard, Karina Skov 
Schønnemann, Elizabeth Lauritzen, Pernille Nilsson

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG – ÆLDREOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af sektion i hjemmeplejen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Hverdagsrehabilitering samles til en sektion

3. Reducere uddannelseskonsulentstilling / Omlægge klinisk vejledning for elever og 
studerende

4. Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere

5. Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5
Høringssvar 2018.04.23

At reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5, og samle dem i et 
Team i Myndighedsafdelingen.
Kort resumé:
Svendborg kommune har i dag rehabiliteringsterapeuter fordelt på ældreområdet. Vi 
bakker op om forslaget med at samle ledelsen og organiseringen af 
rehabiliteringsterapeuterne, men vi foreslår i stedet en reducering fra 8 til 6 stillinger, 
svarende til en årlig besparelse på ca. kr. 933.000.
Sagsfremstilling:
Svendborg kommunes definerede kerneopgave indenfor ældreplejen er ”At sikre ældre 
medborgere en værdig alderdom ved, dels at fremme deres mulighed for at klare sig 
selv, dels at yde dem støtte på områder som er særlig afgørende for den enkeltes 
livskvalitet”.
Dette sikres bl.a. igennem rehabiliteringsforløb jf. servicelov § 83a pr. 2015, hvor 
kommunen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til 
personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne 
forbedre personens funktionsevne, psykisk fysisk og socialt, og dermed nedsætte 
behovet for hjælp efter §83, stk. 1.
Der er i seneste rapport fra Rambøll beskrevet hvor central en rolle netop ergo- og 
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fysioterapeuterne har, i hhv. udredningen og udførelse i praksis af §83a forløb, se 
nedenstående figur.
Hvilke faggrupper inddrages i udredningen af et § 83 a-forløb?

Hvilke faggrupper inddrages i gennemførelsen af et § 83 a-forløb?

Kilde: Rambøll rapport juni 2017; ”PRAKSISUNDERSØGELSE AF SERVICELOVENS § 83 A”

Rehabilitering i Svendborg er i dag en velfærdsstrategi i drift. I vores øjne, ser vi det 
som nødvendigt at fastholde den rehabiliterende tilgang, og fortsat påvirke adfærden 
positivt og udviklende til gavn for borger, personale og økonomien.  Erfaringer fra 
rehabiliteringsprojektet viser, at det er nye borgere og borgere med pludselig 
funktionsnedsættelse, der profiterer bedst af rehabiliteringsforløb. Men også at der med 
fokus på overgangene er stort potentiale for at bevare borgernes funktions niveau.
Med den nuværende organisering, har der ikke været specielt fokus på overgangene, 
f.eks. hjemmepleje til plejecentre, hvilket kan være ressourcespild når der ikke 
koordineres ordentligt eller når den rehabiliterende indsats ikke bliver fulgt videre til 
overgangene. Med den nye organisering kan vi skabe besparelser på dette område, med 
én ledelse, kan vi nemmere ensrette og følge borgeren hele vejen igennem.

Vi foreslår at bibeholde de nuværende 6 rehabiliteringsterapeut stillinger, og opsige de 2 
vacante. Fordi vi mener, der fortsat er behov for stor terapeutfaglig bevågenhed på 
området.

Vi forestiller os følgende mulige organisering af os:
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2 i Hjemmetræning
2 i hjemmepleje øst
2 i hjemmepleje vest
Plejecentre serviceres ift. overgange og ad hoc

Eller
3 i Vest
3 i Øst
Plejecentre indgår som naturlig del, i borgers HELE forløb fra ”hjem til grav”

Forventet effekt:
Besparelse på ca. 900.000 årligt
Øget effektivitet i overgangen, større oplevelse af sammenhæng for borgeren, større 
arbejdsglæde – alle elementer med mulig økonomisk besparelse.

Pårvirkning af serviceniveau:
Nogle områder vil opleve mere konsulent baseret bistand, andre vil opleve samme 
niveau og borgere vil forhåbentlig opleve en større sammenhæng og kontinuitet i deres 
rehabiliteringsforløb.

6. Centralisering af sygeplejedepot

7. Lukke mindre plejecenter

8. Reducere fritvalgspulje

9. Reducere pulje til tyngdetilpasning

10. Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau, nye indkøbsaftaler og mindreforbrug 
og yderligere reduktion på hjemtagelse

11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm 
mad produktion

12. Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst

13. Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus

14. Omprioritering af værdighedsmidler

15. Nedjustering af grundnormering plejecentre
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16. + 17. Overførte midler



Svendborg Kommune

Gudbjerg, den 18. april 201-8

Vedr.: Gudbjerg Ældrecenter Venners indsigelse til besparelsesplan

Gudbjerg Ældrecenter har et velfungerende køkken, der fremstiller mad til stor
tilfredsstillelse for beboerne.

Vi vil især påpege den veltilrettelavede mad, der bliver serveret og som passer til års-

og højtider samt fødselsdage. Duften af mad fra en flæskesteg i ovnen samt diverse
mormorretter, hvor der altid bliver anvendt friske grøntsager og frugt.

Der er hver dag hjemmebagt kage til kaffen - kringle, lagkager m.v.

For at sætte Ældrecentrets beboer i centrum påpeger vi hermed, at de får lov til at nyde
den gode hjemmelavede mad og ikke få serveret vakuummad. Køkkenet er ligeledes i stand
til at tilgodese særlige behov i forbindelse med sygdom samt i 'den sidste tid'.

Ud fra vore økonomiske indsigt ser vi ikke nogen besparelse i at få fragtet vakuummad
til beboerne.

Vi besøgsvenner har konkluderet, at vi aldrig selv ønsker at få tilbudt vakuummad, så

vores ønske for Gudbjerg Plejecenter er, at det varme køkken fortsat må bestå.

Med håb for forståelse af vores indsigelse

i f Åtwe,t
Karin Jensen Solveig Hansen Jo Larsen

.,'Ln r*- //','i-. Q ;";-/
Anne Nørregaard





Svendborg 11. april 2018 
 

 

 

Høringssvar vedr. besparelsesforslag der medfører lukning af demensdagcenteret Byparken 17C.    

                      

I henhold til den besparelse, tillader vi os, som personale i demensdagcenteret, at argumenterer 

imod dette. 

Demensdagcenteret er et lille dagcenter, beliggende i en lejlighed Byparken 17C. 

Vi har plads til 8 brugere, og der er to faste personaler tilknyttet, hvilket skaber tryghed og gode 

rammer for vores brugere.  

Ikke alle med demensdiagnosen kan rumme store dagcentre. Vi har i vores lille dagcenter modtaget 

flere brugere, der før kom på dagcenteret i demenslandsbyen på Bryghuset. Deres adfærd gjorde, at 

de ikke kunne være der, men at vi her i vores lille dagcenter kunne skabe den ro, der fik det til at 

fungerer. Netop fordi rammerne er meget mindre, samt at der er færre personer at forholde sig til. 

Det at lide af demens kan bevirke, at der er meget forskellige behov, der skal tilgodeses.           

Deres evne til at rumme andre kan være meget nedsat. Hvilke kan skabe uro/konflikter. 

Der bliver flere og flere demente. Vi har de sidste 3 år modtaget flere meget unge (50års alderen) 

brugere, dem har vi formået at gøre en forskel for, da vores lille dagcenter er så lille/hjemligt, at de 

ikke føler sig syge. Det lille dagcenter er ikke institutionspræget, hvilke gør opstarten mere blid og 

skånsom for borgeren med demens. Det et få stillet diagnosen er ofte et stort chok, men samtidig 

har mange demente ingen sygdomserkendelse.  Vi tilgodeser de individuelle behov i forhold til de 

psykiske/fysiske udfordringer den enkelte bruger har, samt har et tæt samarbejde med de pårørende 

så hjemmet fungerer bedst mulig. 

Vi mener, det er vigtigt, at der er tilbud til alle, der lider af demens. Derudover er det vigtigt, at vi 

lægger et stort arbejde i at støtte de pårørende, da det er en tung opgave at leve med eller have et 

nært familiemedlem med en demensdiagnose.  

Vi ser demente og deres pårørende som en meget sårbar gruppe, der skal tages hånd om, ellers 

risikerer man at stå med pårørende, der bliver syge og også skal hjælpes. 

Vi ser vores dagcenter som et godt supplement til demenslandsbyen, mener at vi kan yde en god 

indsats, så det er muligt for den demente at blive længere tid i eget hjem. Så det forslag om at 

nedlægge Byparken 17C ser vi som en klar serviceforringelse for denne målgruppe. 

 

 

Med venlig hilsen 

Annette Rønnow og Ditte Harthimmer 
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