
                                                                                                                                                             
                                                                                      

  

 

                                                                                       

                                                                                                                                                   

                              

              

       

           
        

        
           

     

         
        

       
   

         
     

            
         

             
          

 

             

 

       
         

     

      
  

        
          
 

       
     

 

     
    

   Ældrerådet Slagelse 
Slagelse kommune 

Forebyggelse- og Seniorudvalget Den 24.september 2019 

OPA/BJ/TK 

Høringssvar sagsnr. 330-2019-3515 

Eventuel etablering af Korsør Hospice. 

Et flertal i Slagelse Ældreråd støtter ikke ønsket om etablering af Korsør Hospice, hvor der ikke er 
klarhed over de faktiske udgifter som skal finansieres af Slagelse kommune. Ældrerådet er 
betænkelig ved, forvaltningens sagsfremstilling, hvor der skrives. Der er generel mangel på 
Hospicepladser, hvilket kan drages i tvivl, idet bl.a. Regionen ikke ønsker at indgå i et samarbejde, 
pga. at der er hospicepladser nok. 

Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede i sit møde den 7. maj 2019, at administrationen i 
samarbejde med initiativtagerne og andre relevante parter skulle udarbejde oplæg til scenarier, 
funktioner og økonomiske modeller for Korsør Hospice. Disse modeller er ikke medsendt i 
sagsfremstillingen fra forvaltningen, og er derfor ukendte for Ældrerådet. 

Initiativtagerene er en gruppe borgere, der arbejder på at fremme mulighederne for at etablere 
hospicepladser på det tidligere Korsør sygehus. 

På sit møde den 13. august 2019 fik Forebyggelses- og Seniorudvalget forelagt et scenarie, hvor 
der til en start etableres 2 hospicepladser i kombination med 10 restitutionspladser (midlertidige 
boliger) på det tidligere Korsør Sygehus. Efter behov vil der være mulighed for at tilpasse antal 
hospicepladser. På bekostning af restitutionspladserne, hvilket Ældrerådet mener er en ustabil og 
diffus løsning. 

Økonomi: Anlægsudgift: 

Af udvalgssagen fremgår det, at det forudsættes, at der ikke bliver en kommunal anlægsudgift. 

Økonomi: Driftsudgift årligt: 

Slagelse kommune skal afholde alle de løbende udgifter til medarbejdere, leder samt øvrige 
løbende driftsudgifter i form af personalebeklædning, forsikringer, mm, en udgift der foreløbigt er 
estimeret til 16 mio. kr. årligt. 

Det forudsættes at Slagelse Kommune ansætter en administrativ leder, denne lønudgift er ikke 
beskrevet i forvaltningens sagsfremstilling. 

Derudover kommer der efter forhandling med ejer, husleje, udgifter til løbende vedligeholdelse, el, 
varme vand m.m. Omkostningen til disse poster er ukendt, men vil udgøre en betragtelig løbende 
udgift. 

Ældrerådet efterlyser oplæg til budgetforhandlingerne, hvor behovet uddybes samt hvor den 
samlede økonomi beskrives mere detaljeret. Jvf. Forebyggelses og Seniorudvalgets beslutning 13 
august. 

Skal Regionen være medfinansierende på driftsudgifter for hospicepladser, skal der indgås 
driftsaftale med Regionen. 
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   Ældrerådet Slagelse 

Region Sjælland har oplyst, at de ikke ønsker at indgå i en aftale omkring drift af 
hospicepladserne, og begrundelsen, skønner ældrerådet, er, at regionen har det antal 
hospicepladser, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. 

Da hospiceophold hører under reglerne for frit sygehusvalg, vil pladserne, der er gratis for 
brugeren, ikke kunne forbeholdes borgere fra Slagelse kommune, idet patienten eller de 
pårørende selv kan vælge hospice. Man kan altså ikke sikre, at det f.eks. kun er Korsør-borgere, 
der kan benytte pladserne på Korsør Hospice. 

Den samlede årlige driftsudgift, der er estimeret til 16 mio. kr. årligt, vil Slagelse kommune skulle 
finansiere. En eventuel besparelse kan ikke indregnes i den årlige driftsudgift, fordi borgerne netop 
har frit valg til hospice. 

Hvis de oplysninger, der har været fremme om faldende efterspørgsel på hospicepladser, specielt 
de seneste år, holder også fremover, så tyder det på, at behovet for pladser er dækket ind. 

Restitutionspladser: 

Med hensyn til etablering af de nævnte 10 restitutionspladser, så vil Ældrerådet anbefale, at 
behovet for midlertidige boliger herunder restitutionspladser og demens/aflastningspladser 
vurderes samlet med skyldigt hensyn til det behov, der er for etablering af sådanne pladser. 

Det er Ældrerådets opfattelse, at Slagelse kommune har brug for mere end de10 
restitutionspladser, der er foreslået på Korsør Hospice. 

Det fremgår af referatet fra Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde 13/8 pkt. 8 “at behovet for 
restitutionspladser er akut og stigende på grund af, at flere og flere udskrives som patienter og ikke 
færdigbehandlede”. 
Hvis det bliver besluttet at der skal være Hospice, så har kommunen kun 10 restitutionspladser og 
det er for lidt, altså får kommunen senere en ekstra udgift til at etablere restitutionspladser andre 
steder i kommunen. 
Sagen hænger tæt sammen med sagen: Etablering af midlertidige boliger på Blomstergården, se 
Ældrerådets høringssvar. 

Det skal bekræftes at Ældreråds medlem Niels B. Jørgensen ikke har deltaget i drøftelser og ikke 
har medvirket til udarbejdelsen af høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Tonny Korndrup 

Formand Slagelse Ældreråd 
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