Ældrerådet Slagelse
Forebyggelses- og Seniorudvalget

Den 16.12.2019
BJ

Høring: Permanent anvendelse af Værdighedsmidlerne fra 2020. Slagelse kommunes andel i 2020 er 15.812 mio. kr.
Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede på sit møde den 3.12.2019, at indsatserne ikke skal være permanente, men at de
skal gælde for 1 år i 2020 med evaluering i oktober måned 2020.

Hermed fremsendes Ældrerådets høringssvar.
Administrationens
forslag for 2020. Samlet
oversigt jfr. bilag 001

Foreslåede
beløb

Ældrerådets anbefalinger

1. Midlertidige
aflastningsophold.
Gratis døgnkost og vask
af linned

2.400.000

Anbefales anvendt i 2020 og frem.
Det er et stort ønske, at der ikke er egenbetaling for
døgnkost og vask af linned ved ophold i de
midlertidige pladser

2. Ensomme ældre
3. Plejecentre:
livshistorier og
aktiviteter
4. Brugercafe
Lützensvej

300.000
6.000.000

50.000

Anbefales anvendt i 2020.
Anbefales anvendt også i 2020 og frem. Der er et stort
behov for og ønske om, at det bliver muligt at skabe
mere aktivitet og liv også i weekends og helligdage.
Det øger behovet for flere ressourcer.
Ældrerådet støtter, at brugercafèen kan fortsætte.
Cafèen har en vigtig funktion også i relation til
forebyggelse af ensomhed. Ældrerådet kan ikke
anbefale, at finansiering sker via § 18 midler.

Ældrerådets
forslag til: Beløb
2.400.000

300.000
6.000.000

50.000

5. Sammen om det nære
sundhedsvæsen

1.100.000

Ældrerådet anbefaler at indsatsen fortsætter i 2020

1.100.000

6. Tryg samt borger- og
pårørendenær
udskrivelse

1.500.000

Ældrerådet anbefaler indsatsen i 2020 og frem.
Borgeren skal opleve, at have kontakt med den
samme visitator både i forbindelse med
indlæggelse/udskrivelse, når borgeren er på
midlertidigt ophold, og når borgeren lever sit liv i
egen bolig.

1.500.000

7. Plejecentre, diætist
og ergoterapeut.
Ernæringsteam

1.250.000

Ernæringsteamets indsat anbefales at fortsætte i
2020.

1.250.000

8. Social- og
sundhedskoordinator
med fokus på Parkinson

550.000

Ældrerådet anbefaler at indsatsen fortsætter i 2020.

550.000

9. Ekstra bemanding
nat sygeplejen

900.000

Anbefales anvendt fra 2020.
Sikring af palliativ indsats i natten ved
tilstedeværelse af sundhedsfaglige kompetencer.
Ældrerådet støtter indsatsten, bedre mulighed for at
nå alle borgeres behov og give en værdig indsats til
døende i eget hjem. Det er oplyst, at beløbet 900.000
kr. skal finansiere 1 yderligere sygeplejerske/SSA i
nattetimerne. Ældrerådet studser over beløbets

900.000

Ældrerådet Slagelse
størrelse.
10. Ekstra bemanding
nat plejecentre,
herunder ledsagelse

900.000

Ældrerådet anbefaler dette forslag og lægger vægt på,
at de af plejecentrenes beboere, der ikke har
pårørende, der kan hjælpe- har mulighed for at få
ledsagelse af fast personale i forbindelse med
hospitalsindlæggelser, lægebesøg m.m. hele døgnet,
også i aften- og nattetimerne

900.000

11. Demenskonsulent

550.000

Ældrerådet anbefaler ansættelse af yderligere 1
demenskonsulent fra 2020, for dermed at kunne sikre
et fortsat kvalificeret og sammenhængende
borgerforløb for den enkelte borger med demens.
Funktionen er vigtig også for den pårørende. Antallet
af borgere med demens er steget væsentligt i de
senere år.

550.000

12. Bruger-/pårørenderåd – aktiviteter for
plejecenterbeboere

100.000

Ældrerådet er bekymret for, om de gode hensigter
med forslaget kan indfris. Det er ikke alle steder og på
alle tidspunkter lige let at engagere et tilstrækkeligt
antal beboere og pårørende til brugerpårørenderådene. Der vil derfor i praksis være
forskel på, i hvilket omfang bruger-pårørenderådene
har ressourcer til at omsætte en bevilling til glæde for
beboerne. Vil der derfor opstå ulighed mellem
plejecentrene? Eller bliver det et spørgsmål, om det
bliver bruger-pårørenderådene eller i virkeligheden
medarbejdere, der løser opgaven m.h.t. aktiviteter?

0

13. Fast tilknyttede
læger på plejecentre

500.000

Ældrerådet støtter forslaget, men ser frem til
resultatet af dialogen med de privatpraktiserende
læger. Beløbet er tilpasset af hensyn til totalen på kr.
15.812.000
Total

Med venlig hilsen
Ældrerådet Slagelse
Tonny Korndrup
Formand

312.000

15.812

