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Høring: Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentre i 2020. 

Slagelse kommunes andel af finanslovens puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på 
plejecentrene udgør ca. 7.608. mio.kr. i 2020. 

Ældrerådet kan støtte, at der anvendes 2.662.800 mio. kr. af midler til Bedre Bemanding til midlertidige 
boliger på Blomstergården. Øget terapeutbemanding og plejepersonale på de 48 midlertidige pladser på 
Plejecentret Blomstergården.  

Målet er øgede kompetencer og dermed øget effekt af ophold for borgerne. Som udgangspunkt anvendes de 
midlertidige boliger med en foreløbig fordeling: 18 rehabilitering, 6 neuro-rehabilitering, 12 demens-
/aflastning og 12 restitution. 

Anvendelse af puljens resterende beløb på 4.945.200 mio. kr. her kan ældrerådet støtte de gode intentioner 
om mange flere medarbejderressourcer i hjemmeplejen således: 

Bedre bemanding i hjemmeplejen som beskrevet i forvaltningens forslag til ”Redegørelse for anvendelsen af 
midlerne til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejebolig 2020”. (4,536 
mio. kr.) 

Øget bemanding omkring neuro-rehabilitering i borgers eget hjem (0,409 mio. kr.). 

Øget terapeutbemanding og plejepersonale på de 48 midlertidige pladser på Plejecentret Blomstergården. 

Målet er øgede kompetencer og øget effekt af ophold for borgere. Som udgangspunkt anvendes de 
midlertidige boliger med følgende fordeling: 18 rehabilitering, 6 neuro-rehabilitering, 12 demens-/aflastning 
og 12 restitution. 

Vedrørende demensaflastningsboliger, så anbefaler Ældrerådet, at der reserveres et relevant antal af disse 
boliger til borgere med såkaldt udadreagerende adfærd og andre adfærdsforstyrrelser.  

En mindre del af borgere med demens kan udvikle udadreagerende adfærd og andre adfærdsforstyrrelser. 
Det kan komme til udtryk ved, at borgeren råber, truer eller optræder voldeligt eller grænseoverskridende 
overfor andre borgere, eller blot er rastløs, kan ikke finde ro og f.eks. flytter rundt på møbler. 

Da det ofte er en fagligt kompleks opgave at give beboere med udadreagerende adfærd den rette hjælp, vil 
det give den bedste mulighed for at målrette indsatsen, såfremt disse borgere har et tilbud i boliger/pladser i 
rammer, der netop er målrettet denne gruppe. En sådan organisering vil også kunne påvirke arbejdsmiljøet i 
positiv retning for de øvrige aflastningsboliger/pladser.  
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