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Høringssvar.: Permanent anvendelse af Værdighedsmidlerne fra 2021. 

Forebyggelses- og seniorudvalget har på sit møde den1.9.2020 behandlet sag om permanent anvendelse af 
værdighedsmidler fra år 2021. 

 

Slagelse kommunes andel i 2021 er 15.812 mio. kr. årligt i 2020-prisniveau. 

Hermed fremsendes Ældrerådets høringssvar. 

Administrationens 

forslag for 2021. Samlet 
oversigt 

Beløb Ældrerådets anbefalinger Ældrerådets 

forslag: Beløb 

1. Midlertidige 

aflastningsophold. 
Gratis døgnkost og vask 
af linned 

2.400.000 Anbefales anvendt i 2021 og frem. 

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

2.400.000 

2. Ensomme ældre 300.000 Anbefales anvendt i 2021, idet det er et fokusområde. 
Ældrerådet skønner derfor, at der er behov for at 

indsatsen forstærkes i 2021. 

300.000 

3. Plejecentre: 
livshistorier og 
aktiviteter 

6.000.000 Anbefales anvendt også i 2021 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 

anbefaler, at hele beløbet anvendes til formålet: 
Ekstra aktiviteter på plejecentrene 

6.000.000 

4. Brugercafe 
Lützensvej 

udgår Ældrerådet støtter, at der ikke gives tilskud til 
brugercafeen Lützenvej, der p.t. har en opsparing på 
min. 100.000 kr. 

0 

5. Sammen om det nære 
sundhedsvæsen 

1.100.000 Ældrerådet anbefaler at indsatsen fortsætter i 2021 1.100.000 

6. Tryg og borgernær 
udskrivelse 

1.500.000 Ældrerådet anbefaler indsatsen i 2021 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. Ernæringsteam og 

plejecentre 

1.250.000 Ernæringsteamets indsat anbefales at fortsætte i 

2021. 

1.250.000 

8. Social- og 
sundhedskoordinator 
med fokus på Parkinson 

550.000 Ældrerådet anbefaler at indsatsen fortsætter i 2021. 
 

Ældrerådet tilslutter sig ønsket om evaluering af 

indsatsen 

550.000 
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Administrationens 

forslag for 2021. Samlet 
oversigt 

Beløb Ældrerådets anbefalinger Ældrerådets 

forslag: Beløb 

 

9. Sikring af palliativ 
indsats i natten ved 
tilstedeværelse af 

sundhedsfaglige 
kompetencer 

 

900.000 

 

Anbefales anvendt fra 2021. 
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. Ældrerådet er dog usikker på, om 
de 900.000 kr. er tilstrækkeligt, hvorfor rådet har 
tilført de yderligere midler, der resterer indenfor den 

samlede pulje på 15.812 mio. kr. 

 

900.000 
 

* 242.000 

10. Ekstra bemanding 
nat plejecentre, med 
henblik på 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 2021, 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. 

 

Ældrerådet tilslutter sig ønsket om evaluering af 
indsatsen 

550.000 

12. Fast tilknyttede 

læger på plejecentrene 

0,12 mio 

kr. 

Ældrerådet støtter forslaget, men ser frem til 

resultatet af dialogen med de privatpraktiserende 
læger. 

120.000 

Ialt   15.812 

 
På ældrerådets vegne 

 

 
Tonny Korndrup 
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