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1 (Åben) SOU-Budgetopfølgning 300416
Sags ID: EMN-2016-01375

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og 

Direktør foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Socialudvalgets 

område. Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder 

og priser) gennemregnet. 

På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke 

omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de 

omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, 

eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Socialudvalgets korrigerede driftsbudgetramme udgør pr. 30. april 2016 870,3 

mio. kr. ekskl. overførte overskud fra 2015 (hensat på bankbøger).

Det forventede regnskabsresultat pr. 30. april 2016 er opgjort til 867,3 mio. 

kr. og dermed forventes et nettomindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører væsentligst flg. områder:

 Visitation fritvalgsområdet

Socialudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme udgør pr. 30. april 2016 2,7 

mio. kr. og de forventede udgifter estimeres til 2,7 mio. kr. ekskl. overførte 

overskud fra 2015 (hensat på bankbøger

De hensatte beløb på bankbøger både under drift og anlæg indgår ikke i 

budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht. 

økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2016, og henstår 

alene som en evt. fremtid option. følgende beløb henstår fra 2015:

(Drift - overført overskud fra 2015 (bankbøger) 4,1 mio. kr.)

(Anlæg - overført overskud fra 2015 6,7 mio. kr.)

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:

At Socialudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, og fremsender 

denne til videre behandling i Økonomiudvalget.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Socialudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, og fremsender den 
til videre behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

 SOCUDV budgteopfølgning300416 (1325414 - EMN-2016-01375)
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2 (Åben) Mobilitet i hjemmeplejen
Sags ID: PRJ-2016-00049

Sagsbehandler: Hanne Engholm Hansen

Ansvarligt center: IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Projektoplæg vedrørende implementering af minibærbare i hjemmeplejen
Et område i hjemmeplejen har eksperimenteret med at anvende minibærbare 
i forhold til arbejdet ”i marken”. Medarbejderne blev hver især udstyret med 
en bærbar med mobiladgang til omsorgssystemet, e-mails, kalender etc., så 
de kunne dokumentere og tjekke journal i nuet på farten. 
Planlægningsmæssigt kunne de også få ændringer omkring kørelister eller 
andet hurtigere. Både dag-, aften- og nattevagt har været med i 
eksperimentet, som i alt har omfattet 66 minibærbare i brug. Erfaringerne fra 
eksperimentet har vist sig at give gevinster både i forhold til kvalitet og 
effektivitet. 
Erfaringerne fra eksperimentet danner grundlag for et 
implementeringsprojekt, hvor hele hjemmeplejen er omfattet.

Gevinster
I eksperimentet blev der bekræftet at der dagligt kunne frigives tid i forhold 
til følgende:

 Reducering af rapportmøder om morgenen
 Udnyttelse af ledig tid (”hvid tid”) for dem, der kører på landet
 Effektivisering i forhold til dokumentation i nuet på stedet

Derudover var der en del gevinster, som der er blev arbejdet med under 
eksperimentet, som både dækker over kvalitative gevinster og 
effektiviseringsgevinster. 

 Reduktion af tid og udgifter til print og kopiering (eksempelvis ved 
kørelister)

 Effektivisering af planlægning
 Bedre mulighed for hurtig dokumentation betyder bedre målopfølgning 

bl.a. i forhold til LMIEL
 Tryghed for borger pga. dokumentation på stedet.
 Tryghed for borger betyder større tillid til ”systemet”, hvilket betyder 

forbedring af arbejdsmiljø, da frontmedarbejderen oplever mindre 
utilfredshed/mistillid fra borgers side. Der skal heller ikke i samme 
grad bruges ressourcer på at give borger aktindsigt.

 Ledelsesmæssige fordele
 Reduktion af kørsel, da der i nogle situationer kan undgå kørsel 

omkring kontoret.

Disse gevinster vil der arbejdes efter implementeringsprojektet, og vil 
sammenlagt bidrage med en effektivisering på gennemsnitlig 15 minutter pr. 
dag pr. medarbejder.
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Ud over ovenstående gevinster er der også kvalitative gevinster vedrørende 
datasikkerhed. Der vil blive en bedre beskyttelse af data i modsætning til, 
hvor kørelister etc. ligger i papirudgave.

Løsningen
Ovenstående gevinster kræver en mobil løsning til alle udekørende 
medarbejdere. Der er dog en del andre forudsætninger for at gevinsterne 
opnås. Disse er:

 Kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til god anvendelse af 
minibærbarene både i forhold til teknik og i forhold til anvendelse i 
samarbejde med borger, hinanden og ledelse.

 Ledelsesmæssig fokus og retning for implementeringen af 
minibærbarene og forandringerne, som hører til.

 God drift og support af medarbejdere i forhold til udstyr etc.
 Opgradering af grupperum til at kunne danne ramme for 

medarbejdere, som har brug for at kunne oplade minibærbarene etc. 
Herunder opsætning af trådløst netværk.

 Tilbehør, så som tasker, bilopladere ec, der gavner arbejdsgangen med 
minibærbarene.

Implementeringsprojektet skal sikre, at der bliver taget hånd om 
ovenstående.

Økonomi – Business Case
Økonomien for implementeringsprojektet ser i oversigtsform ud som følger:

År 0 År 1 År 2 År 3 År 4

-1.910.000 -1.910.000 0 0 0

0 -1.901.968 -1.901.968 -1.901.968 -1.901.968

0 1.986.600 3.973.200 3.973.200 3.973.200

-1.910.000 -1.825.368 2.071.232 2.071.232 2.071.232

Akkumulerede gevinster -1.910.000 -3.735.368 -1.664.136 407.096 2.478.328

Gevinster

Indtægter

Drift

Etablering

Etableringsomkostninger dækker over indkøb og forhold omkring etableringen 
herunder trådløst netværk i grupperum, ledelse og kompetenceudvikling. 
Udgifter er fordelt på År 0 og År 1.

Driftsudgifter vedrører support og service incl. løbende udskiftning af udstyr.
Indtægter dækker over gevinster i forhold til implementering af indsatsen. 
Indtægterne afspejler planen for implementeringen.
Udgifter til drift afholdes fremadrettet af IDV og beløbet skal derfor overføres 
til IDV
Realisering af økonomi:

Etableringsudgifterne kan ses i sammenhæng med de intentioner der danner 
grundlag for den kommende værdighedspolitik for ældrepleje i Frederikshav 
Kommune. Værdighedspolitikken er en del af økonomiaftalen for 2016, og 
Frederikshavn Kommune modtager på den baggrund 13,7 mio. kr. Alternativt 
skal Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 3.820.000 fordelt over 2 år. 
Finansieret af tilsvarende besparelser i hjemmeplejen i de efterfølgende år.
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Når projektet er fuldt implementeret er der tale om en netto mindreudgift på 
ca. 2,5 mio. kr., der skal anvendes til at nedbringe udgiftsniveauet på den 
kommunale hjemmepleje der i 2015 havde et merforbrug på 7,9 mio. kr. Den 
beregnede effekt af projektet er således et delelement af de tiltag der skal 
iværksættes for at bringe balance mellem budget og forbrug på området. 

For at fremskynde effekten af projektet, anbefales at etableringsudgifterne 
afholdes af de modtagne midler til værdig ældrepleje.
Sagen sendes til høring i Ældrerådet og CenterMed for Sundhed & Pleje.

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller at:

1. Projektet implementeres som beskrevet.

2. Etableringsudgifter finansieres af de modtagne midler til værdig ældrepleje.

3. Mindreudgiften anvendes til nedbringelse af det aktuelle udgiftsniveau i Center 

for Sundhed og Pleje (hjemmeplejen).

4. Der overføres 1,9 mio. kr. til IDV iht. projektplanen. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet ser positivt på projektet, som man dog ser vil give større fordele for 
personalet, end for borgeren. Ældrerådet kan imidlertid ikke anbefale at midlerne tages 
fra Værdighedspuljen og vil gerne indgå i en dialog herom.
Udtalelse fra CenterMed for Sundhed & Pleje fremgår af vedlagte bilag.

Beslutninger:
Indstillingen godkendes under forudsætning af, at ministeriet bevilger de 
ansøgte midler til værdig ældrepleje.

Bilag

 Udtalelser fra lokalMED Mobilitet i hjemmeplejen (1324351 - PRJ-
2016-00049)

 Udtalelse fra lokalMED CS Møllersvej 1 vedr mobilitet i hjemmeplejen 
(1331454 - PRJ-2016-00049)

 Udtalelse fra LokalMED CS Møllersvej 2 vedr mobilitet i hjemmeplejen 
(1331480 - PRJ-2016-00049)
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3 (Åben) Foranalyse - konkurrenceudsættelse og brug af fremmedaktør -
Madservice
Sags ID: EMN-2016-00534

Sagsbehandler: Birgitte Kvist

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
På mødet i den politiske følgegruppe vedr. budgetbemærkningen om 
konkurrenceudsættelse og brug af fremmed aktør den 10. september 2015 
blev det aftalt, at direktionen sætter et analysearbejde i gang vedrørende 
følgende opgaver: 

 Facility Management-delen af Ejendomscenteret 
 Plejehjem, både udbud af plejehjemsdrift og etablering af friplejehjem 
 Muligheder på arbejdsmarkedsområdet; her er der ikke sat specifikke 

opgaver på, men der arbejdes med en generel undersøgelse af 
muligheder og potentialer 

 Tandpleje 
 Træningscenter Phønix 
 Køkkenet, Ankermedet (Madservice)

Analyserne beskriver lovgrundlag, muligheder, fordele og ulemper ved 
konkurrenceudsættelse og/eller inddragelse af fremmed aktør i opgaverne. 
Der er ikke hermed truffet beslutninger om konkurrenceudsættelse af eller 
inddragelse af fremmed aktør i disse opgaver. 

Budgetparterne ønsker at afklare på hvilke øvrige områder, det vil være 
fordelagtigt at konkurrenceudsætte kommunale opgaver, og hvor det vil være 
fordelagtigt at øge inddragelsen af fremmede aktører. Konkurrenceudsættelse 
skal i givet fald også indeholde retten til afgivelse af kommunalt bud.
Konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmede aktører kan kun ske ved 
endelig politisk beslutning.

Der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af formanden for SOU, SUU, 
ØKU, AMU, TU og en repræsentant for hver af de øvrige budgetparter.

Den politiske følgegruppe behandlede foranalysen vedr. Køkkenet Madservice 
d. 18. februar. Foranalysen er vedhæftet som bilag. 
Følgegruppen drøftede og besluttede at sende sagen videre til behandling i 
Socialudvalget. Socialudvalget skal derfor beslutte om man ønsker at 
fortsætte processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af 
fremmed aktør vedr. køkkenet Madservice, eller om Madservice skal fortsætte 
driften som i dag.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget beslutter om:
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a) processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør 

skal fortsættes, og der dermed skal igangsættes en nærmere analyse og 

afklaring af model

b) Madservice skal fortsætte driften som i dag, og processen omkring 

konkurrenceudsættelse af området stopper her

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Af hensyn til forsyningssikkerheden skal madservice pt ikke konkurrence-
udsættes, og administrationen undersøger, hvordan køkkenet kan minimere 
sit underskud. 
Inden endelig beslutning i udvalget sendes sagerne til høring til rådene.

Bilag

 Rapport om mulig konkurrenceudsættelse KØKKENET februar 2016 
(1257833 - EMN-2016-00534)
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4 (Åben) Kommunalt tilsyn 2015 - plejeboliger
Sags ID: EMN-2015-00697

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Jævnfør Lov om Social Service § 151 stk. 2, skal kommunen hvert år foretage mindst ét 

uanmeldt tilsyn på kommunens plejecentre og Leve-Bo miljøer.

For at få et uvildigt tilsyn har Frederikshavn Kommune valgt at overdrage opgaven til 

Revas Aps.

Formålet med tilsynet er at kontrollere, at de kommunale opgaver bliver varetaget korrekt 

i henhold til Servicelovens §§83 og 86. Tilsynene skal desuden have fokus på:

1. at opgaverne i plejeboligerne bliver løst i overensstemmelse med de afgørelser, 

kommunen har truffet.

2. at opgaverne bliver løst i henhold til de kvalitetsstandarder, som Frederikshavn 

Kommune har vedtaget.

Tilsynene har således også til formål at sikre, at praktisk hjælp og personligt pleje i 

plejeboliger leveres i henhold til de politisk fastsatte målsætninger og beslutninger. 

Tilsynene har også fokus på genoptræningsaspektet hos borgerne samt generel

vedligeholdelse af fysisk og psykisk funktionsevne.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed sætter hvert år særlige fokusområder for 

tilsynene. I 2015 var fokusområderne:

 en vurdering af den indsats, der ydes for at inddrage beboerne og som giver dem 

mest mulig indflydelse på de forholde, der vedrører deres eget liv. Endvidere en 

vurdering af de initiativer, der er taget med henblik på at give beboerne mulighed 

for at bevare eller styrke deres funktionsniveau.

 en vurdering af om ovenstående fokus også afspejles i den skriftlige 

dokumentation. 

Metode for tilsynene og afrapportering

Revas har generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne i 

det enkelte tilbud og gennemgået skriftligt materiale vedrørende driften i 

almindelighed og indsatsen for den enkelte borger.

Fokuspunkterne er belyst og vurderet ud fra beboernes oplevede kvalitet. 

Desuden har ledelse, personale og pårørende været inddraget i tilsynene.
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Revas har efter hvert tilsynsbesøg udarbejdet tilsynsrapporter med 

beskrivelse af de iagttagelser, der er gjort under besøgene. Rapporterne er 

bygget op omkring vurdering af følgende emner:

 målgruppen

 boligforhold og de fysiske rammer

 de omsorgsmæssige forhold

 ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger

 skriftlig dokumentation

 magtanvendelse

 medicinhåndtering (i de plejecentre, hvor det er relevant)

I tilsynsrapporterne er der også mulighed for at påpege punkter, som kræver 

yderligere tilsynsbesøg.

På baggrund af de enkelte tilsynsrapporter har Revas udarbejdet en 

årsrapport, der er vedlagt som bilag til sagen.

Konklusion for afrapporteringerne

I 2015 har der ikke været ekstra tilsynsbesøg, hvilket betyder, at der ikke har 

været anledning til særligt kritiske bemærkninger om forhold i plejeboligerne 

og leve-bo miljøerne i Frederikshavn Kommune.

Revas giver overordnet en positiv vurdering af alle ovennævnte forhold. 

Vurderingen fra Revas er ligeledes positiv, når det drejer sig om de særlige 

fokuspunkter. Det betyder, at resultaterne bredt set er meget fine og 

forholdene er fundet i orden. 

I årsrapporten anbefaler Revas bl.a., at der fremadrettet kan arbejdes med 

følgende punkter:

 Fortsat opmærksomhed på at beboernes behov kan tilgodeses gennem 

hele døgnet, og at medarbejdergruppen har de fornødne kompetencer.

 Opmærksomhed på fordeling af ressourcer mellem beboerne set i lyset 

af, at målgruppen er kompleks.

 Overveje indretning og vedligeholdelse i forhold til beboernes og 

medarbejdernes trivsel.

 Vedligeholde og udvikle de faglige tiltag, der giver beboerne mest 

mulig indflydelse på forhold, der vedrører deres eget liv.

 Løbende ledelsestilsyn på dokumentation som kvalitetssikring og 

indblik.

 Sikre at oplysninger på hjemmeside og Tilbudsportalen er opdaterede 

og let tilgængelige.
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Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at årsrapporten godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 30-05-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen samt suppleant, Susanne Jensen samt suppleant, Jørgen 
Tousgaard samt suppleant, Rikke Løgtved Bruus samt suppleant og Irene Hjortshøj.

Beslutninger:
Årsrapporten godkendes, idet det forudsættes, at administrationen har 
opmærksomhed på fokusområderne.

Bilag

 2015  Ældreområdet, Frederikshavn  Kommune, årsrapport (1302122 -
EMN-2015-00697)
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5 (Åben) Forslag til værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn 
Kommune
Sags ID: EMN-2016-00170

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU/SUU

Sagsfremstilling
Sagsresumé

Frederikshavn Kommune skal som følge af lovforslag have vedtaget en 

værdighedspolitik for ældreplejen senest den 1. juli 2016. Socialudvalget 

besluttede den 3. februar 2016, at invitere til fælles dialogmøde mellem 

Ældrerådet, Handicaprådet, Sundhedsudvalget og Socialudvalget med henblik 

på at drøfte den nærmere proces samt indhold i Frederikshavn Kommunes 

værdighedspolitik. Der blev på baggrund af dialogmødet nedsat en 

arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet, Center for 

Sundhed og Pleje samt Center for Social- og Sundhedsmyndighed, til at 

formulere et udkast til værdighedspolitikken.

Arbejdsgruppen præsenterer i vedhæftede bilag et forslag til formulering af 

Frederikshavn Kommunes værdighedspolitik. Udkastet til 

værdighedspolitikken sendes til Socialudvalget og Sundhedsudvalget til 

drøftelse og med anmodning om, at det sendes til høring i Ældrerådet og 

Handicaprådet samt udtalelse i Center MED Sundhed og Pleje og Center MED 

Social- og Sundhedsmyndighed.

Værdighedspolitik for ældreplejen i sammenhæng med kvalitetsstandarder og 

politik på området

Formålet med loven om kommunale værdighedspolitikker er at sikre, at en 

værdig pleje og omsorg skal give den enkelte ældre mulighed for at fortsætte 

med at leve det liv, som den ældre ønsker med størst mulig selvbestemmelse 

og livskvalitet. Værdighedspolitikken skal i forhold til dette beskrive, hvordan 

kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder:

 Livskvalitet

 Selvbestemmelse

 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 Mad og ernæring

 En værdig død
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Det fremgår af lovbemærkningerne, at værdighedspolitikken skal beskrive de 

overordnede værdier for ældreplejen. Derfor bør kommunalbestyrelsen også 

have værdighedspolitikken for øje, når kommunalbestyrelsen fastsætter de 

årlige kvalitetsstandarder for serviceniveau for hjemmehjælp, 

rehabiliteringsforløb og kommunaltræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 

86. Omvendt kan værdighedspolitikken således også med fordel ses i 

sammenhæng med kommunalbestyrelsens arbejde med og opfølgning på de 

årlige kvalitetsstandarder.

Inden for social-og sundhedsområdet er der formuleret en politik om, at "Den, 

der kan selv, skal selv". I dette ligger for det første en grundlæggende 

antagelse om, at det er forbundet med øget livskvalitet, at støtte det enkelte 

menneske i at kunne klare tingene selv så længe og så godt som muligt. Med 

denne tilgang sørger kommunen også for, at der er ressourcer til at støtte de 

borgere, der ikke kan selv. 

Som det fremgår af arbejdsgruppens forslag til formulering af en 

værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune, forstås 

værdighed grundlæggende som individuelt og afhængigt af det enkelte 

menneskes behov og liv. Værdighed handler ud fra arbejdsgruppens optik 

kort sagt om, hvordan vi skal være over for hinanden. For kommunens 

medarbejdere handler det om adfærden og tilgangen til, hvordan vi arbejder 

med andre mennesker. Værdighedspolitikken berører derfor også 

forventninger og sikring af medarbejdernes personlige og professionelle 

kompetencer, for at understøtte en høj kvalitet i ældreplejen.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at:

 Socialudvalget og Sundhedsudvalget drøfter udkastet til Frederikshavn 

Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen

 Udvalgene sender udkastet til høring i Ældrerådet og Handicaprådet 

samt til udtalelse i Center MED Sundhed og Pleje og Center MED 

Social- og Sundhedsmyndighed.

Indstilling til Socialudvalget den 1. juni 2016 og Sundhedsudvalget 
den 7. juni 2016
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at

 Socialudvalget og Sundhedsudvalget anbefaler ”Værdighedspolitik for 
ældreplejen i Frederikshavn Kommune” inklusive redegørelse til 
ministeriet til Byrådets godkendelse 
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 der efter ministeriets godkendelse iværksættes et arbejde med at 
udmønte indsatsområder i værdighedspolitikken i en konkret 
handleplan som drøftes med rådene

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Udkastet drøftet og sendes til høring/udtalelse som indstillet.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Udkastet drøftet og sendes til høring/udtalelse som indstillet.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler forslaget, og ser frem til at der snarest muligt udarbejdes en 
handleplan for opnåelse af de anførte mål i politikken.

Udvalg: CenterMED, Center for Sundhed og Pleje  Dato:23-05-2016
Udtalelse fra CenterMED, Center for Sundhed og Pleje:
CenterMED roser det store og flotte stykke arbejde, der er lagt i denne politik. Den er 
meget fyldestgørende. CenterMED opfordrer til, at billedet med to vinglas udskiftes, da 
alkoholmisbrug er et stigende problem. CenterMED opfordrer i stedet til at anvende et 
billede, hvor der udføres en eller anden form for aktivitet, da det er vigtigt at bevæge sig.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 30-05-2016
Handicaprådet anbefaler forslaget uden bemærkninger.

Fraværende: Dorte Svendsen samt suppleant, Susanne Jensen samt suppleant, Jørgen 
Tousgaard samt suppleant og Rikke Løgtved Bruus samt suppleant.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Værdighedspolitik for Ældreplejen med layout (1314958 - EMN-2016-
00170)

 Redegørelse for anvendelse af midler til en mere værdig ældrepleje 
2016 (1327328 - EMN-2016-00170)
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6 (Åben) Klippekortsordning - status 2016
Sags ID: EMN-2016-01141

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
På Finansloven 2015 og 2016 er der afsat en pulje til en klippekortsordning, der giver en 

fastsat målgruppe mulighed for hver uge at modtage ekstra hjemmehjælp. Målgruppen er 

de svageste ældre, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 

83. I Frederikshavn Kommune er det besluttet, at borgere, der bevilges klippekortet, har 

½ time til rådighed hver uge med mulighed for at opspare op til 3 timer over en 6 

ugers periode.

Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvordan den ekstra tid skal 

anvendes. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og 

anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Der er på nuværende tidspunkt ca. 210 borgere, der aktivt gør brug af deres klippekort. 

Dette svarer til gennemsnittet gennem det sidste halve år. I hele forløbet har ca. 260 

borgere været visiteret til ordningen. 

Hjælpen bliver brugt til forskellige formål – herunder er der også borgere, der opsparer 

deres hjælp til en længevarende begivenhed. Overordnet har hjælpen været brugt til:

 Personlig pleje og praktisk hjælp (med overvægt af praktisk hjælp)

 Ledsagelse

 Andet – herunder blandt andet højtlæsning, møder mm.

Forbrug af puljen

Til rådighed i puljen 2016 (inkl. overførte midler fra 2015)2.600.00.-

Skønnet forbrug 2016 på baggrund af 1. kvartals aktivitet1.350.00.-

Overskud for året              1.250.00.-

Med det formål at få anvendt en større del af den tildelte pulje foreslås, at hjælpen 

snarest muligt øges til 1 time pr. uge. Med det antal borgere, som på nuværende 

tidspunkt er en del af ordningen, betyder det, at forbruget for 2016 skønnes at blive ca. 

2,4 mio. Det resterende beløb skal dække administration af ordningen samt visiteret 

afvikling af ordningen i 2017. Borgeren kan fortsat opspare timer. Opsparingen af timer til 
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længerevarende aktiviteter øges samtidig fra 3 timer til 6 timer over en periode på op til 6 

uger. 

På mødet i Ældrerådet den 19. maj 2016 blev Klippekortordningen drøftet med henblik på 

at finde muligheder for at anvende puljen i henhold til formålet med Klippekortordningen. 

Ældrerådet kan tilslutte sig forslaget med udvidelsen af Klippekortordningen til en time 

ugentligt. Ældrerådet ser gerne, at udvidelsen af Klippekortordningen til en time ugentligt 

gennemføres snarest, såfremt Socialudvalget træffer beslutning herom.

Der er for nuværende ikke kendskab til om puljeordningen videreføres under en eller 

anden form i 2017 og fremover.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget træffer beslutning om, at der i 

den resterende del af 2016 bevilges en 1 times ekstra hjælp pr. uge til de borgere, der på 

nuværende tidspunkt er og fremadrettet bliver visiteret til klippekortsordningen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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7 (Åben) Nyt dagtilbud til demente i Frederikshavn
Sags ID: EMN-2016-00706

Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Socialudvalget besluttede på deres møde d. 2. december 2015, at der skulle 

arbejdes videre med en detaljeret implementeringsplan for et nyt dagtilbud for 

demente i Frederikshavn by, bestående af både et decideret dagligbud, samt et 

døgndækket mikrohotel (aflastning). Derfor skal Socialudvalget nu træffe den 

endelige beslutning om, om et nyt dagtilbud til demente skal iværksættes. På et 

kommende møde i Socialudvalget, skal der træffes beslutning om, om der skal 

oprettes et døgndækket mikrohotel,

Arbejdsgruppen bag det nye dagtilbud har derfor arbejdet videre med 

implementeringsplanen, for at oprette det nye dagtilbud i bygningerne på 

Ingeborgvej, der p.t. huser et aktivitetscenter. Implementeringsplanen er vedlagt 

som bilag 1 til sagen.

Den nye model for dagtilbud er mere tidssvarende end de nuværende tilbud, og 

forventes dermed i højere grad at kunne imødekomme borgerens behov, det er 

mere økonomisk bæredygtigt og giver personalet større rum for faglig sparring. 

Det giver mulighed for i højere grad at arbejde med et udviklingsperspektiv i kraft 

af den større volumen der er i tilbuddet, der bliver knapt så sårbart 

personalemæssigt.

I det nye tilbud bliver der følgende målgrupper:
Åbent tilbud om holdtræning og holdaktiviteter 
Dette kræver ikke visitation, men er åbent for alle borgere med 
hukommelsesvanskeligheder og let demens. 

Visiteret dagtilbud
Demenskoordinator visiterer til dette tilbud i samarbejde med 
dagtilbudsmedarbejderne, der ofte vil kende borgeren på forhånd fra
holdaktiviteter.
Aktivitetslederen kan visitere til omsorgskørsel til dette tilbud.

Lokaler til daghjem

 Der peges på bygningerne på Ingeborgvej, som i dag huser 

aktivitetscentret.

 Lokalerne er opdelt i mange rum, som giver mulighed for det dynamiske 

flow, som der er lagt op til i det nye dagtilbud.
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 Det nuværende aktivitetscenter bruges dagligt af ca. 40 – 50 borgere 

primært fra Ingeborgvej, mens et fåtal kommer udefra. De kommer dels 

for at spise i cafeteriet og dels for at deltage i aktiviteter. Af dem skønnes 

ca. 10 -15 at være i målgruppen til det nye dagtilbud for demente, hvilket 

vil give dem et mere målrettet tilbud end det de har p.t. 

 De udefrakommende brugere vil kunne rummes i det nye tilbud, men kan 

med fordel også henvises til at bruge Rådhuscentret eller 

aktivitetscenteret på Bangsbo, hvor aktiviteterne er bedre tilpasset deres 

målgruppe. Det samme gælder en del af beboerne på Ingeborgvej, 

såfremt de er motiverede for det. 

 Der vil være en restgruppe på ca. 5 -10 personer med psykiske handicap,

som vil have meget svært ved at undvære muligheden for et 

aktivitetstilbud i deres nærmiljø. I det omfang de ikke kan rummes i det 

nye dagtilbud, kan der indenfor de fysiske rammer, etableres en lille 

aktivitetsgruppe specielt målrettet dem, hvilket vil give dem et bedre 

tilbud end det nuværende. 

 Køkkenet vil være et aktiv for det nye dagtilbud. Beboerne på Ingeborgvej 

vil fortsat kunne få deres måltider i cafeteriaet. Der vil løbende blive 

arbejdet med at integrere cafeteriafunktionen og dagtilbuddet, for at 

skabe de mest optimale rammer og ro, som borgere med demens har brug 

for.

 En del foreninger benytter lokalerne ved eftermiddags- og aftenstid, 

hvilket kan fortsætte uændret.

Økonomi

 Mad: Borgeren betaler gældende cafeteriapriser i lighed med praksis i de 

øvrige aktivitetstilbud i Kommunen. Cafeteriaet drives som 

indtægtsdækket virksomhed og er dermed underlagt reglerne for 

afregning af moms til ikke-visiterede borgere, som de øvrige cafeteriaer på 

aktivitetscentrene.

 Udflugter/aktiviteter: Afregnes med borgeren efter kostpris.

 Kørsel: Borgere visiteret til daghjem kan visiteres til omsorgskørsel, 

hvorfor udgiften forventes at svare til hvad den er i dag.

 Etablering: Der forventes en samlet udgift på ca. 0,92 mio. kr. Se 

nærmere specifikation i implementeringsplanen. Det foreslås, at 

finansieringen af ombygningen sker via værdighedsmilliarden.

 Personale: Der vil ske en tilpasning af medarbejderstaben svarende til 1 

årsværk, hvilket sikrer at budgettet for det nye tilbud vil være 

bæredygtigt. 

 Ledelse: Der foretages en strukturændring, som medvirker at man samler 

ledelsen af aktivitets- og daghjemsområdet i Bangsbo og på Ingeborgvej.

Kvalitetsstandard og informationsmateriale
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Kvalitetsstandarden fra 2013 for daghjem for demente er omarbejdet til udkastet 

for ”Retningslinjer for kvaliteten af det visiterede dagtilbud til borgere i 

Frederikshavn Kommune” (se bilag 2).

Informationen til borgerne vil blive udarbejdet senere i processen.

Opkvalificering af medarbejderne

Medarbejderne opkvalificeres inden opstarten af tilbuddet med sammenlagt 3 

kursusdage som AMU kursus, og bliver derved udgiftsneutralt

Inddragelse af frivillige

Driften af huset vil ske i samskabelse mellem frivillige, brugere og pårørende. På 

Ingeborgvej er der på nuværende tidspunkt en meget aktiv og positiv kreds af 

frivillige, som med fordel kan inddrages fx ved at oprette en vennekreds eller 

frivillig-gruppe, som i samarbejde med personalet skaber aktiviteter, som er 

tilegnet husets brugere. De frivillige inddrages både i gruppe- og enkeltstående 

aktiviteter.

Tidsplan for opstart af tilbuddene

Inden opstart vil der blive fundet et nyt navn til dagtilbuddet. 
Straks når beslutning om igangsætning er truffet, kan der startes på at 
opbygge det åbne træningstilbud, med udgangspunkt i det eksisterende tilbud 
på Ingeborgvej. Det visiterede dagtilbud vil kunne igangsættes, når 
omforandringerne er foretaget. Det forventes at kunne starte 1. september 
2016 og samtidig lukkes de tre gamle daghjem. 
Der vil være et fokus på markedsføring af det nye tilbud.

Overførsel af resultater fra Frederikshavn til de øvrige daghjem i 

Kommunen

Det åbne træningstilbud bør være åbent for alle borgere i Kommunen, men 
afhængig af efterspørgslen kan der evt. etableres tilsvarende tilbud i tilslutning 
til de øvrige daghjem i Sæby, Strandby og Skagen. De to sidstnævnte ligger i 
tilslutning til aktivitetscentre, der har lokaler som kan benyttes og i Sæby vil fx 
Sundhedscenterets lokaler kunne benyttes. 
Resultaterne i Frederikshavn vil synliggøre, om man med fordel kan udbrede 
modellen til også at omfatte daghjemmene i Skagen og Sæby. 

Områdeleder for Sundhed, Træning og Aktivitet, Susanne Thaarup, deltager 
under behandlingen af punktet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget sender sagen i høring i 

Ældrerådet, Handicaprådet og i brugerrådet på Ingeborgvej og til udtalelse i MED.

Indstilling til Socialudvalget den 01.06.2016:
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at dagtilbud til demente i 
Frederikshavn Kommune etableres som beskrevet, og at etableringsomkost-
ningerne finansieres af midler til værdig ældrepleje under forudsætning af 
bevilling fra ministeriet.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Sagen sendes i høring.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler forslaget og ser frem til et mere tidssvarende dagtilbud, hvor der 
også er plads til borgere med begyndende demens, der ikke er visiterede.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 30-05-2016
Handicaprådet ser forslaget som et positivt tiltag.

Fraværende: Dorte Svendsen samt suppleant, Susanne Jensen samt suppleant, Jørgen 
Tousgaard samt suppleant og Rikke Løgtved Bruus samt suppleant.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Implementeringsplan for udvikling af dagtilbud til borgere med demens 
i Frederikshavn Kommune (1303080 - EMN-2016-00706)

 Retningslinjer for kvaliteten af Frederikshavn Kommunes dagtilbud til 
borgere med demens (1303091 - EMN-2016-00706)

 Udtalelse fra Centerrådet, Dagcenter Ingeborgvej (1320502 - EMN-
2016-00706)

 Udtalelse fra CenterMED og LokalMED STA (1326461 - EMN-2016-
00042)
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8 (Lukket) Udbud - depotdrift på Hjælpemiddelområdet i 
Frederikshavn Kommune

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

9 (Lukket) Formanden orienterer

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
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Udtalelse fra CenterMED i Center for Sundhed og Pleje vedr. mobilitet i hjemmeplejen

CenterMED i Center for Sundhed og Pleje støtter op om udtalelserne fra de lokale MED i hjemmeplejen om 

mobilitet i hjemmeplejen.

Udtalelser fra lokalMED Ingeborg gruppen

Hver medarbejder skal have en bærbar computer med ud.

I forhold til de ti minutter vi har nu, mener vi ikke, at vi kan reducere mere i tiden, da ved opkobling af flere 

computere kan der opstå problemer pga. dårlig dækning.

Med de nuværende computere oplever vi, at man ryger af nettet pga. dårlig dækning.

Med henhold til advis kan man være bekymret om, hvem der behandler dem, og om der er nogen, der 

bliver glemt!

Der kan ikke udnyttes vejtid, da dette ikke er indlagt mellem borgerhjemmene.

Dokumentation ved borgerene kan vi frygte, at borgerene synes, at vi tager tiden fra dem og ikke er 

nærværende.

Planlægningsmæssigt vil det give mere arbejde, og det kan være en udfordring og nå det pga. løbende 

ændringer.

Gevinster:

Bedre og mere dokumentation

Det er en fordel, at borgerene er med ved dokumentation

Der spares papir, da der ikke udskrives kørelister mm

Vi har svært ved at se effektiviseringen overstiger investeringen.

Udtalelser fra LokalMED Team Fladstrand

Der er et stort ønske om dette, men der kan være visse udfordringer. Der skal en god oplæring i opgaven.

Bekymring om at have den med, når personale skal cykle rundt. Evt. en rygsæk 

Der er stadig brug for dokumentationstid på kørelisterne, eller skal det være legalt at bruge af borgers tid.

Der kunne være kollegaer, der døjer med at læse og skrive selv om der er stavekontrol på computeren. Så 

et slags tilbud til disse kollegaer.

Udtalelse fra LokalMED Landsby, aften og nat

Vi synes, at det kunne være en god ide, at computerne følger den rute, medarbejderen kører.

OBS: det er vigtigt, at man bibeholder fællesmødet i starten af en vagt, det kan ikke erstattes af en 

computer.

Fordele:

Fælles ansvar for at løse og behandle egne adviser.

At man altid kan læse fakta om de borgere, man er ved eller skal ud til

Dokument ionen kunne højnes betydeligt ved at alle har ens adgang til systemet

Udtalelse fra LokalMED Team Strandgården

Rigtig god og positiv stemning omkring opstart af implementering af minibærbar. Lidt bekymring 

for opstart - har alle kompetencerne til at bruge den? Erfaringer fra Ravnshøj viser, at man kan 

prøve sig frem ift. teknikken. Medarbejder fortæller, at hun ikke har overarbejde efter 
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implementering af minibær. Giver mere selvhjulpne medarbejdere og mere kvalificeret hjælp, når 

borgere ringer til akuttelefon. Medarbejderen kan slå borgeroplysninger op med det samme.

Ønsker at borgerne informeres om implementeringen via medierne, så medarbejderne ikke ses 

skævt til, hvis de arbejder 5 min. i en bil. Arbejdet bliver mere effektivt og fleksibelt.

Udtalelse fra LokalMED Østervrå Ældrecentre og hjemmepleje

Udtalelse fra LokalMEDom, der er indvendinger omkring implementering af bærbare computere i 

hjemmeplejen. Bilag vedhæftet

- Positiv stemning omkring opstart af implementering af minibærbar 
- Lidt bekymring for opstart - har alle kompetencerne til at bruge den. IT kurser 
- Ønsker at brorgerne informeres om implementeringen via medierne, så med 

arbejderne ikke ses skævt til,hvis de arbejder på PC i en bil.
- Arbejdet bliver mere effektivt og fleksibelt.
- Der er bekymring for sinaldækning i området. Det er i forvejen en udfordring med net 

til telefoner.

Udtalelse fra Lokal MED Dybvad

Vi glæder os til at kunne tage bærbare computere i brug i hjemmeplejen. Her får vi en god 

mulighed for at optimere driften i hjemmeplejen. Samtidigt vil det være en godt for arbejdsmiljøet 

at kunne gøre sine opgaver færdige så tæt på borgerne som muligt og kunne søge oplysninger, når 

man har brug for det.

Udtalelse fra LokalMED Algade, St. Krumpensvej, aften og nat Sæby

Ang. Bærbar computer til plejegrupperne.

Man mener, det vil højne effektiviteten i forhold til vores borger med en bærbar computer, som følger den 

enkelte rute, som medarbejderne kører. Det med en rigtig god ide.

OBS. Den bærbare computer skal ikke erstatte mødet i starten af en vagt, da det er vigtigt, at man lige for 

drøftet nogle ting, inden man begiver sig ud til borgerne.

Fordele:

Alle for læst de adviser, som tilhører den rute, man kører, samt behandler dem.

Det er godt, at man lige kan se på borgerens journal, hvad det er man skal være obs. på.

Der vil også være en større mulighed for at få dokumenteret i journalerne.

Udtalelse fra LokalMED Møllegruppen

Ang. Bærbar computer til plejegrupperne.

Alle synes, at det er en god ide med bærbar computer, som følger de enkelte ruter som medarbejderen 

kører. OBS: at den bærbare computer ikke kommer til at erstatte det fælles møde som ligger i starten af 

vagten.
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Fordele:

- At der er et fælles ansvar for at løse og behandle egne adviser

- At man altid kan læse fakta om de borger, man er ved eller skal til

- Dokumentationen kan højnes betydeligt, da alle for ens adgang til systemet

Høringssvar fra Lokal Med. Frederikshavn Midt.(Tidligere City og aftenvagterne)

Hver medarbejder skal have en bærbar computer med ud.

I forhold til de ti minutter vi har nu, mener vi ikke vi kan reducere mere i tiden, da der ved opkobling af flere 

computere kan opstå problemer pga. dårlig dækning.

Med de nuværende computere oplever vi at man ryger af nettet pga. dårlig dækning.

Med hensyn til advis kan man være bekymret for om der er nogen der bliver overset, og at alle adviser 

bliver behandlet!

Der kan ikke udnyttes vej tid da dette ikke er indlagt mellem besøgene.

Ved dokumentation ude hos borgerene kan vi frygte at borgerene synes vi tager tiden fra dem og ikke er 

nærværende.

Planlægningsmæssigt vil det give mere arbejde og det kan være en udfordring og nå det pga. løbende 

ændringer.

Besværligt at cykle med bærbare og åbne pc´erne når man er på cykel og pludselig har brug for at se sin 

køreliste. Især om vinteren når der er koldt og man har vanter på.

Gevinster:

Bedre og mere dokumentation

Det er en fordel at borgerene medinddrages ved dokumentation således det er en fælles oplevelse.

Der spares papir da der ikke udskrives kørelister mm.

Vi har svært ved at se den økonomiske gevinst i forhold til investeringen

Med Venlig Hilsen

Lokal Med Frederikshavn Midt.

Der mangler en udtalelse fra Hjemmeplejen i Skagen. Denne udtalelse eftersendes.
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1. Introduktion til området

Madservice er placeret i køkkenet på plejecentret Ankermedet i Skagen. Organisatorisk er Madservice 

placeret i Center for Sundhed og Pleje og pr 1. januar 2016 placeret under plejecenterlederen på An-

kermedet.

Madservice er godkendt leverandør af madservice (jf. Servicelovens § 83) i Frederikshavn Kommune 

sammen med de 2 private leverandører, hhv. Det Danske Madhus og Sindal Kro. Fordelingen mellem 

leverandørerne er, at Madservice har ca. 320 borgere, svarende til 2/3 af alle visiterede borgere, Sindal 

Kro har ca. 120 og Det danske Madhus har ca. 45 borgere, som alle får leveret mad til deres adresse.

Frederikshavn Kommune er visiteringsmæssigt opdelt i de 3 geografiske områder Nord, Midt og Syd, og 

hidtil har de private leverandører kunnet byde ind med madleverancer i et eller flere af områderne. 

Den kommunale Madservice leverer madservice i alle 3 områder, ligesom Det Danske Madhus og Sin-

dal Kro i dag har madleverance til 2 områder.

Madservice leverer køle-vacuum mad med leverance til borgerne 1 gang om ugen. Maden leveres som 

komponentopdelt mad, hvilket betyder, at borgeren har frit-valg i forhold til tilbehør til hovedretten, 

hvor der typisk kan vælges mellem kogte kartofler, kartoffelmos, ris, pasta, stegte kartofler eller rå 

kartofler til selv at koge. Tilsvarende er der et udbud af grøntsager, salat eller survarer. Borgerne har 

hver uge 10 hovedretter og 10 biretter at vælge mellem. Derudover er der mulighed for tilkøb af prote-

indrik, kræsebakker, madpakker mm.

Madservice står for produktionen af mad, mens selve udbringningen af maden fra køkkenet til bor-

gerens hjem var i udbud i 2014, og der blev på daværende tidspunkt tegnet en 4 årig kontrakt med et 

privat firma.

På baggrund af en besparelse i budget 2013-16 gennemførtes en omstrukturering af Madservice. Mad-

service havde hidtil leveret mad til både borgere visiteret til madservice, samt til beboerne i kommu-

nens plejeboliger. Med den nye struktur blev Madservice primo 2013 reduceret til 6 medarbejdere inkl. 

leder og med en produktion udelukkende til madservice-området. 

I dag har Madservice ud over de 6 faste personaler 1-2 elever og en seniormedarbejder.  

Produktionen kan ikke udføres med færre medarbejdere. Men der vil med de nuværende persona-

leressourcer være plads til en produktionsøgning – af samme produkter – med 60-80 borgere. Den 

økonomiske model, der er anvendt i Frederikshavn Kommune for Madservice, er, at det skal være ud-

giftsneutralt for kommunen at drive Madservice. Ydelsen dækkes af borgerens egenbetaling.  Med den 

nuværende produktion til ca. 320 borgere pr uge er der dog et underskud på driften af Madservice på 

ca. 0,5 mio. kr. Ved en øget produktion vil underskuddet falde, og modsat med mindre produktion vil 

det stige.

Den økonomiske ramme for hele området var i 2015 på 5,4 mio. kr.
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2. Lovgrundlag

Det følger af Servicelovens § 83, at kommunen skal tilbyde madservice til personer, som på grund af 

midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke 

selv kan udføre opgaven.

Af Servicelovens § 91 fremgår, at kommunen skal sikre grundlag for, at modtagerne af hjælp efter § 83, 

kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene kan være kommunal.

Denne forpligtigelse kan enten opfyldes via kontraktindgåelse eller ved benyttelse af fritvalgsbeviser.

Frederikshavn Kommune har hidtil på dette område valgt at opfylde denne forpligtigelse ved at indgå 

kontrakter med flere leverandører samt ved at have en kommunal leverandør. Kontrakterne er indgå-

et via godkendelsesmodellen, hvor enhver leverandør, der opfylder kommunens kvalitets- og priskrav 

mv., kan blive kontraktpart.

Der er ikke lovkrav om, at der skal være en kommunal leverandør, loven nævner alene, at der kan væ-

re en. Dog er kommunen forpligtiget til at bære forsyningsforpligtigelsen, såfremt dette skulle være 

nødvendigt, eks. i forbindelse med en konkurs. Forsyningspligten indebærer, at kommunen er for-

pligtiget til at sikre leverancen af madservice til visiterede borgere. Det er derfor en politisk beslut-

ning, om man ønsker at bibeholde en kommunal leverandør for at sikre forsyningen af madservice.

Juridisk baggrund for beregning af pris ved godkendelsesmodellen 1

Da Serviceloven blev ændret pr. 1. april 2013 med hensyn til tilvejebringelsen af det frie valg, var det 

muligt for kommunerne at fortsætte med godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen er dog ikke 

længere reguleret i Serviceloven. 

Anvender en kommune godkendelsesmodellen, hvormed priserne fastsættes uden priskonkurrence, 

fastsættes afregningsprisen på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede kommunale omkostninger 

ved at producere og levere tilsvarende ydelse. 

De gennemsnitlige langsigtede kommunale omkostninger inkluderer såvel de direkte som de indirek-

te omkostninger. Dog skal prisberegningen kun medtage de omkostninger, direkte som indirekte, som 

har med den opgave, som de private leverandører skal løse, at gøre. Såfremt de private leverandører 

f.eks. ikke skal varetage uddannelsen af elever på området, skal de omkostninger, der er forbundet 

hermed, ikke indgå i beregningen.

Dvs. at de priser, som de private leverandører afregnes til, godt kan adskille sig fra den pris, kommu-

nen afregner sig selv til. Dette er begrundet i, at den kommunale leverandør kan være pålagt flere 

forpligtigelser end en privat. Udover det ovenfor nævnte eksempel vedr. uddannelse, er forsyningsfor-

pligtigelsen et andet eksempel på et ansvar, der alene ligger hos kommunen.

Generelt kan siges, at en prisdifference i udgangspunktet er i orden, hvis den kan begrundes sagligt 

og ikke er et udtryk for statsstøtte.

1Afsnit 4.2 i Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere, udarbejdet at Udbud-

sportalen i KL for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, april 2014. 



KØKKENET - Budgetbemærkning om konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør 

5

Priserne beregnes som udgangspunkt en gang årligt, men skal genberegnes, hvis priserne ikke sva-

rer til de gennemsnitlige langsigtede omkostninger. Det er op til kommunen at sikre, at der løbende 

foretages beregninger som klarlægger at omkostningerne stemmer overens med afregningsprisen. 

Særligt om lovkrav til efterregulering

Servicelovens bestemmelser omkring frit valg blev ændret pr. 1. april 2013. Det fremgik tidligere, at 

kommunen havde pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende vi-

ste sig, at de fastsatte priskrav var lavere end de faktiske omkostninger ved levering af § 83-ydelser. 

Ved lovændringen i 2013 blev denne bestemmelse ophævet. Der er derved ikke længere i Serviceloven 

fastsat krav om, at der skal ske en efterregulering. Der er derved alene krav om, at der sker en løben-

de justering af priserne for at sikre den fulde omkostningsdækning for de ydelser, der leveres, som 

ovenfor beskrevet.  

3. Muligheder for konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør

En konkurrenceudsættelse af Madservice vil kun være rentabel, hvis hele produktionen konkurrence-

udsættes, fordi produktion i dag er baseret på enkeltportioner og udelukkende på hovedmåltidet. En 

kommunal madproduktion til færre end ca. 360 borgere er med de nuværende takster ikke rentabel. 

Hvis antallet af borgere falder i den kommunale del, vil prisen pr. portion stige.

Alternativt til et udbud, foreslås det, at der indgås en partnerskabsaftale – f.eks. med Det Danske 

Madhus og Frederikshavn Kommune med et fortsat køkken i Skagen. Denne model anvendes  i bl.a. 

Skive, Helsingør og Varde Kommune. 

En partnerskabsaftale kan være en fordel, idet et selskab ikke er underlagt reglen om, at kommunale 

organisationer ikke må få betaling for tilkøbsydelser. Det vil betyde, at en eventuel overkapacitet kan 

udnyttes til produktion til f.eks. ikke visiterede borgere.

Hvis man fra politisk hold ønsker at bevare den kommunale produktion til madservice for at sikre for-

syningen, er hverken konkurrenceudsættelse eller indgåelse af partnerskabsaftale aktuelt, idet begge 

dele vil medføre, at der ikke længere er en kommunal leverandør. 

4. Kvalitet i opgaveløsningen

Der er på nuværende tidspunkt høj kvalitet og stor fleksibilitet for borgeren med den mad, den kom-

munale Madservice udbyder, så der er ikke nogen umiddelbar kvalitetsgevinst for borgerne ved at 

skifte til anden leverandør.
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I den nuværende kontrakt indgår der forskellige bestemmelser  vedr. kvaliteten i opgaveløsningen, 

herunder at leverandøren skal leve op til kommunens kvalitetsstandarder, overholdelse af levneds-

middelsregler, informationspligt og respons- og leveringstider. 

I forbindelse med kontrol af opgaveløsningen er der særligt to bestemmelser i den nuværende kon-

trakt. Jf. kontraktens § 7, stk. 3, vil kommunen gennem kontraktperioden løbende foretage kvali-

tetsopfølgninger, med henblik på at sikre, at leverandøren opfylder kravene i kontrakten. 

Leverandøren har jf. kontraktens § 8, stk. 13, pligt til at have et kvalitetssikringssystem, der som mi-

nimum kan sikre, at kommunens kvalitetsstandarder opfyldes, og at kommunens kvalitetskrav til 

administrative snitflader og samarbejder som borgerrelaterede funktioner efterkommes.  Egenkontrol-

systemet skal være tilgængeligt, gennemskueligt og kunne efterprøves. 

I forbindelse med, at der skal udarbejdes en ny kontrakt, om dette skulle være i forbindelse med ud-

bud eller fortsat under godkendelsesmodellen, kan lignende bestemmelser indskrives, ligesom der 

kan ske uddybning/udbygning, hvis dette skulle ønskes.  Dog skal man være opmærksom på ikke at 

overtræde Levnedsmiddelkontrollens myndighedsområde. 

5. Konsekvenser for brugere ved fremtidigt leverandørskift

Mad vil altid være et følsomt område at lave ændringer på, og mange har en mening om produkti-

onsmetode og kvalitet, så et udbud må forventes at skabe debat i medierne.

Hvis ikke Frederikshavn Kommune fortsat har Madservice, vil størsteparten af de visiterede borgere i 

Frederikshavn Kommune skulle skifte madservice-leverandør. Et leverandørskifte vil medføre gener 

for borgerne. F.eks. kan det være nyt produkt (ændring fra varmholdt mad til frost eller køle vacuum 

mad) som så stiller krav om, at borgeren har en ovn eller microovn til opvarmning. Der vil være nye 

menuplaner, bestillingsprocedurer, leveringsdage/tidspunkter. Det kan kræve ændring i forhold til 

nøglebokse og udlevering af ekstra nøgler for borgerne.

Madservice leverer komponentopdelt mad, hvilket giver borgeren en stor fleksibilitet til selv at sam-

mensætte sin menu. Der er ikke samme mulighed for selv at sammensætte sin hovedret hos de nu-

værende private leverandører. 

6. Præcisering, afgrænsning og specifikation af opgaven

Der er tidligere lavet udbudsmateriale i forbindelse med indførelsen af frit-valg på området, så det er 

muligt at lave en præcisering og specifikation af opgaven, som dog skal udbygges med f.eks. krav om 

leverandørforpligtelse (hvis ikke der er en kommunal leverandør). 

Der er et godkendt kvalitetskatalog fra 2016.

Opgaven er i dag skilt mellem myndighed og udfører jf. BUM modellen (Bestiller Udfører Modtager).
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7. Økonomisk gevinst

Med den nuværende økonomiske model for driften af Madservice i Frederikshavn Kommune er det 

udgiftsneutralt for kommunen, idet borgerens egenbetaling dækker omkostningerne. At der så for 

nuværende er et underskud på ca. 0,5 mio. kr. kan ændres ved at få en bedre udnyttelse af persona-

leressourcerne i Madservice, hvis der kunne  komme  flere kunder.  Madservice er derfor en billig løs-

ning for Frederikshavn Kommune. 

Kora har lavet et notat fra marts 2014, hvor der er samlet erfaringer fra forskellige kommuner der har 

konkurrenceudsat madservice området. Forudsætningerne i de enkelte kommuner har været meget 

forskellige, idet mange kommuner har haft en udgift til drift af madservice, derfor kan der ikke ud-

drages en entydig økonomisk gevinst af at konkurrenceudsætte Madservice.

På nuværende tidspunkt (foranalysen til konkurrenceudsættelsen) er det svært at vurdere den økono-

miske gevinst ved en  konkurrenceudsættelse af Madservice. Det er svært, idet der er mange ukendte 

faktorer, som kan påvirke prisen, som eventuelle leverandører vil byde ind med. Hvis der fremadrettet 

ikke vil være en kommunal leverandør, kan det betyde, at kommunen er nødt til at stille større krav til 

mulige leverandører, hvilket kan få indflydelse på deres priser, bl.a. pga. forsyningssikkerheden.

Team Udbud og Indkøb skønner, at de ressourcer, der skal anvendes til et udbud vil udgøre ca. 250-

300 timer alene i fase 1. Skønnet beror på erfaringer med tidligere udbud.

8. Marked og konkurrence

I øjeblikket er der 2 leverandører af mad, der har vist interesse for leverancen af mad til visiterede 

borgere i Frederikshavn Kommune. Det Danske Madhus og Sindal Kro, begge med hjemsted uden for 

Frederikshavn Kommune. 

Det må forventes, at Det Danske Madhus, som har 6 produktionskøkkener placeret rundt om i Dan-

mark, der leverer mad til 83 kommuner og til ca. 16.000 borgere pr uge, vil være interesseret i at 

udbygge sin andel af kunder i Frederikshavn Kommune. Samtidig vil der være nogle mindre leveran-

dører, som har leverancer til 1-2 kommuner, som sandsynligvis vil være interesseret i at byde ind med 

produktion af madservice.

9. Påvirkning af lokalsamfundet

Der er pt 6 medarbejdere i Madservice samt 1-2 elevpladser og en seniormedarbejder, og køkkenet har 

tidligere været virksomhedspraktiksted. Disse arbejdspladser vil med stor sandsynlighed forsvinde fra 

Frederikshavn Kommune, hvis der ikke er en kommunal leverandør af madservice. 

En partnerskabsaftale med f.eks. Det Danske Madhus kunne bibeholde arbejdspladser i kommunen 

med yderligere mulighed for vækst, hvis deres produktion til de tilstødende kommuner også følger 

med.
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10. Påvirkning af øvrig kommunal opgaveløsning

Center for Social- og Sundhedsmyndighed vil få en større opgave med opfølgning, specielt også hvis 

der stilles nye krav til maden – f.eks. økologi, som bliver et krav fra 2020.

Hvis Madservice lukkes, vil der ikke være mulighed for at have en kommunal organisation til at vare-

tage Madservice.

11. Påvirkning af den samlede kommunale økonomi

Den nuværende kontrakt på madudbringning er tegnet for 4 år (udløber d. 14.10.2018). Ved en op-

sigelse af den eksisterende udbringningssaftale vil det bero på en forhandling om, hvad den øko-

nomiske udgift bliver, idet der intet opsigelsesvarsel er i aftalen. Den maksimale udgift vil svare til 

leverandørens forventede fortjeneste for den periode, som ikke kontraktligt bliver opfyldt.

Der vil være en efterbetaling ift. nøglebokse, idet leverandøren afskriver dem over 4 år, og restværdi-

en forventes at være ca. kr. 135.000 pr. 1.1.2017.

Forsyningsforpligtigelsen, hvis leverandøren ikke kan overholde deres forpligtigelser (manglende leve-

ring af mad til borgerne). Denne udgift er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men kan måske ind-

regnes i garantistillelsen. Ny regel for garantistillelse pr 1.1.2016, hvor garantistillelsen kan max udgør 

200 % af aftalen (tolkes p.t. som på månedsbasis).

På nuværende tidspunkt (foranalysen til konkurrenceudsættelsen) er det svært at vurdere den økono-

miske gevinst på konkurrenceudsættelsen af Madservice, idet der er mange ukendte faktorer, som kan 

påvirke prisen, som eventuelle leverandører vil byde ind med. Hvis der fremadrettet ikke vil være en 

kommunal leverandør, kan det betyde, at kommunen er nødt til at stille større krav til mulige leve-

randører, hvilket kan få indflydelse på deres priser.

Samlet beregnet udgift ifm. konkurrenceudsættelsen;

Det forventede timeforbrug udgør skønsmæssigt min. 300 timer. Den beregnede udgift hertil vil udgør 

min. 80.000 kr.

12. Kompetencer i den kommunale organisation

Hvis Madservice i Frederikshavn Kommune udliciteres, og Madervice køkken på Ankermedet lukkes, 

vil det ikke være muligt at opretholde kompetencer og produktionsmuligheder til madproduktion til 

hjemmeboende borgere i kommunalt regi. Hvis opgaven på et senere tidspunkt skal hjemtages, vil 

det kræve nyetablering, både i forhold til faciliteter og personale. Der vil stadig være faglige kompe-

tencer i kommunen i form af diætister og køkken- og ernæringsuddannet personale i Center for Sund-

hed og Pleje.
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13. Læring i den kommunale organisation

Den hidtidige organisatoriske placering af Madservice i Sundhed og Sygepleje har været med til at 

fremme samarbejdet mellem Madservice, de kostfaglige medarbejdere, diætister, forebyggende med-

arbejdere og sygeplejen, hvor alle har fået større viden og forståelse for kostens betydning i den 

helhedsorienterede forebyggelse for borgeren. Samarbejdet mellem Madservice, de kostfaglige med-

arbejdere og diætisterne har også været med til at udvikle køkkenets koncept for udbud af mad. 

Alle nye borgere visiteret til madservice, uanset hvilken leverandør borgeren har valgt, er blevet til-

budt et besøg af en kostfaglig medarbejder med henblik på en individuel kostfaglig vejledning.

14. Tidsforbrug ved udbud

Tidsplanen er en oversigt over de aktiviteter, der kan forventes i udbudsprocessen fra tidspunktet for 

politisk godkendelse. 

Processen forventes minimum at tage:

Fase 1 med udarbejdelse af udbudsmateriale ca. 4-5 mdr.

Fase 2 med annoncering af udbud ca. 2 mdr. 

Fase 3 med tilbudsevaluering, politisk behandling og kontraktindgåelse ca. 2-3 mdr.

Ferieperioder indgår ikke i planen og skal evt. tillægges de anførte tider.    

Som det fremgår af ovennævnte faser, så vil udbudsprocessen kunne gennemføres inden for 9-11 må-

neder. 

15.  Erfaringer – egne og andres

Madservice er omfattet af lov om ”FritValg”, hvilket betyder, at der allerede på nuværende tidspunkt 

er private leverandører på markedet i Frederikshavn Kommune. Madservice har størsteparten af de vi-

siterede borgere. 

Der er ikke nogen ”rigtig” model, og udgangspunktet og økonomien i kommunerne har været forskel-

lig. I Region Nordjylland er der forskellige konstellationer, men Frederikshavn Kommune er den eneste 

kommune, hvor Madservice udelukkende har leverancen til hjemmeboende borgere og ingen pleje-

centre.

Jammerbugt Kommune har fx har udelukkende private leverandører, og har netop været i udbud for 

2. gang. 

Brønderslev Kommune har udelukkende private leverandører.

Hjørring og Aalborg Kommuner har bibeholdt et centralkøkken, der leverer mad til både hjemmebo-

ende borgere og beboerne på plejecentrene, samtidig med at de har private leverandører på madser-

viceområdet.
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16. Sammenfatning

Der er ingen lovmæssig forpligtelse til at have en kommunal leverandør af madservice.

Der kan ikke forventes en økonomisk gevinst ved en udlicitering af Madservice, idet driften betales af 

borgernes egenbetaling.

Det er en kommunal forpligtelse at sikre forsyningen af madservice. Derfor er det en politisk beslut-

ning, om man ønsker at bibeholde den kommunale produktion af madservice for på den måde at be-

vare sikkerheden for at kunne opfylde forsyningsforpligtelsen.

Såfremt man ønsker at bibeholde den kommunale produktion af madservice, er det hverken aktuelt 

at konkurrenceudsætte madservice eller at indgå i et partnerskab med et privat selskab om opgaven. 

Såfremt man ikke ønsker at bevare den kommunale produktion af madservice, er der to muligheder:

• Udbud

• Partnerskabsaftale 

Denne rapport er udarbejdet til den politiske arbejdsgruppe vedrørende budgetbemærkning om kon-

kurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør. Rapporten anvendes som oplæg til en poli-

tisk drøftelse af, om man vil gå videre med undersøgelse af mulighederne for konkurrenceudsættelse 

og inddragelse af fremmed aktør på rapportens område. Rapporten er således ikke en udtømmende 

analyse, men vil i givet fald skulle følges op af yderligere undersøgelser, før der træffes endelig be-

slutning. 

Februar 2016
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Frederikshavn Kommune 

 
Tilsyn på Ældreområdet i 2015 

 
De kommunale og selvejende ældre- og plejecentre 

Indledning 

 
Frederikshavn Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale 
tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre og på Caspershus. Konkret drejer det sig om ét årligt uan-
meldt tilsyn på hvert af de i af aftalen omfattede tilbud. Formelt handler det om tilsyn efter Servicelo-
vens § 151. 
 
I denne redegørelse beskriver vi i hovedtræk de samlede, generelle og til dels tværgående resultater 
fra tilsynsbesøgene. Resultaterne af de enkelte tilsynsbesøg fremgår af rapporterne vedrørende disse.  
 
Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med borgerne om 
hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig og etisk forsvarlig måde.  
 
Efter ønske fra Forvaltningen har der været et særligt fokus. I 2015 er det. 
 
-en vurdering af den indsats, der ydes for at inddrage beboerne og som giver dem mest mulig indfly-
delse på de forhold, der vedrører deres eget liv. Endvidere en vurdering af de initiativer, der er taget 
med henblik på at give beboerne mulighed for at bevare eller styrke deres funktionsniveau. 
 
-om ovenstående fokus også afspejles i den skriftlige dokumentation.  
 
Ved at udpege særlige områder får Kommunen mulighed for at lave en mere tværgående opsamling af 
særlige forhold.  
 
Vi har i alle tilbud generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne i det enkelte tilbud 
og gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for 
den enkelte borger. Vi har også vurderet stemning og atmosfære samt fulgt op på forslag, anbefalinger 
og handlingsplaner mv., der foreligger fra tidligere tilsynsbesøg.  
 
Det generelle indtryk om 
 
Målgruppen 
 
Målgruppen er beboere, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk 
og social karakter, der primært udspringer af alder og demenslidelser. Hovedparten af beboerne er i 
alderen fra 65 år og opefter.  
 
Enkelte beboere er under 65 år. Her er generelt opmærksomhed på, at de har krav på at få tilbudt en 
handleplan jf. Servicelovens § 141. Det er et løbende opfølgningspunkt. 
 
Overordnet set er det vores vurdering, at alle beboerne hører til målgrupperne. Vi har dog i enkelte til-
fælde konstateret, at der kan være udfordringer. Det drejer sig om beboere, der har mangeartede be-
hov, hvor der løbende bør være opmærksomhed på, at der ikke fragår de øvrige beboere den pleje og 
omsorg, de er stillet i udsigt og har krav på. Umiddelbart er det vores vurdering, at ledelse og medar-
bejdere gør deres bedste for at imødekomme alle beboeres behov. Ved behov samarbejdes med an-
dre faglige aktører, som f.eks. VISO og gerontopsykiatrien. 
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Et af tilbuddene er for beboere, der er kognitivt mindre velfungerende. Deres forskellige behov og ad-
færd kan give anledning til udfordringer beboerne imellem. Andet sted bør man være opmærksom på 
organiseringen af opgaveløsningen, således at der skabes rammer, som understøtter tryghed og konti-
nuitet.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Generelt er de fysiske rammer velegnede. Her er opmærksomhed på, hvorledes rammerne udnyttes 
bedst muligt, således at de primært imødekommer beboernes behov, men også giver medarbejderne 
hensigtsmæssige arbejdsforhold. 
 
Beboerne giver udtryk for tilfredshed med deres lejligheder, som bærer præg af hver enkelt beboers 
smag og interesser. Rammerne varierer, men er de fleste steder velegnede, hyggelige og i fællesarea-
lerne er der nyere og ældre effekter, som indbyder til ophold. 
 
Et enkelt tilbud har ikke, som kommunens øvrige plejehjem, et køkken og mulighed for ophold i forlæn-
gelse heraf. Der er kun lidt plads til fælles ophold for beboerne, og derved adskiller centret sig fra de 
øvrige plejecentre mht. fysiske rammer. 
 
Andre steder bør man overveje, om interiøret afspejler beboergruppens interesser og behov. Anvendes 
rammerne alle steder og er de indrettet hensigtsmæssigt i forhold til sansestimuli og mulighed for op-
hold og mindre aktiviteter? 
 
På et af tilbuddene har medarbejderne begrænset plads at trække sig tilbage og ingen plads til at af-
holde møder. Der arbejdes dog på løsninger. 
 
Det er et løbende udviklingspunkt at sikre, at fællesarealerne og indretningen til en hver tid modsvarer 
den aktuelle beboergruppes behov.  Fælles er dog, at atmosfæren afspejler, at beboerne generelt tri-
ves og at rammerne fortrinsvis understøtter indsatsen. Samlet set er det vores vurdering, at de fysiske 
rammer imødekommer beboernes behov for tryghed, deltagelse og aktivitet ud fra Leve-Bo-tilgangen. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Beboerne giver generelt udtryk for, at de er glade for at bo på de forskellige tilbud. De tilkendegiver, at 
de modtager den hjælp og støtte, de har behov for af søde og rare medarbejdere. Deres døgnrytme og 
dagligdag er, som de ønsker den. Der er gode muligheder for at være selvbestemmende og enkelte 
oplever det som at bo i egen selvstændig bolig udenfor centerregi. 
 
Medarbejderne er de fleste steder til stede i fællesarealerne og virker nærværende og omsorgsfulde i 
samspillet med beboerne. Der er en generel god omgangstone præget af respekt og omsorg, som u-
middelbart tyder på et godt kendskab til de enkelte beboere. 
 
Der er rig lejlighed til at deltage i forskellige aktiviteter i løbet af dagen og året, hvis man ønsker, i sam-
arbejde med frivillige eller de lokale aktivitetscentre. I løbet af året arrangeres fællesarrangementer i 
forbindelse med årets begivenheder og traditioner.  
 
Det er vores umiddelbare indtryk, at rehabiliteringsprojektet OPTUR er vellykket. Sparringen med tea-
met, som består af ergo- og fysioterapeut samt social- og sundhedsassistent, giver god mening i for-
hold til beboernes inddragelse i dagligdagens aktiviteter. Indsatsen understøtter og vedligeholder den 
enkeltes funktionsniveau og livskvalitet ud fra beboerens egne ønsker og mål. Konkret ser vi eksempler 
på, at morgenmaden serveres som buffet og de beboere, som er i stand til det, motiveres til at være 
aktive ved f.eks. at skrælle kartofler og dække bord.  
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Beboerne hjælper til, i det omfang, de kan, under hensyntagen til individuelle funktionsnedsættelser. 
Projektet har medvirket til en generel øget opmærksomhed på at inddrage beboernes ressourcer i det  
 

daglige samarbejde med henblik på selvstændighed og livskvalitet. Det ser vi flere eksempler på i den 

skriftlige dokumentation. 
 
Som en del af projekt OPTUR, tilrettelægges der særlige aktiviteter for beboere med en demenslidelse. 
Vi får oplyst, at blandt andet erindringsdans er en succes. 
  
Flere steder får vi et positivt indtryk af måltidernes betydning. Vi hører om, at maden tilberedes fra bun-
den og medarbejderne er bevidste om madvalg samt at skelne mellem weekend og hverdag. De ste-
der, hvor vi ankommer under måltiderne, er der ro og tid til, at beboerne kan samles for at spise.  
 
I enkelte tilfælde sidder beboere ved et bord for sig selv, men i samme fællesareal og tæt på de øvrige 
spisende. Medarbejderne sidder også med og de beboere, der behøver praktisk hjælp, får det, mens 
andre har behov for verbal guidning.  Enkelte beboere foretrækker eller er af forskellige årsager nødt til 
at spise hos sig selv i egen bolig. Et enkelt sted er en demensdukke med ved bordet, hvilket vidner om 
forståelse for beboernes særlige individuelle behov. 
 
De pårørende, vi har mødt, giver udtryk for tryghed ved forholdene og oplever sig inddraget og informe-
ret. 
 
Samlet set er det vores indtryk, at beboerne får den hjælp og støtte som de har behov for. Indsatsen 
tager udgangspunkt i beboernes individuelle og forskelligartede behov. Vedrørende beboere med sær-
lige behov inddrages relevante samarbejdspartnere som f. eks. ældrepsykiatrien, demenskoordinator 
og VISO. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår generelt engagerede og faglig funderede i forhold til at imødekomme beboer-
nes individuelle behov.  Der er en generel tilfredshed med arbejdsforholdene og der gives udtryk for, at 
samarbejdet med ledelsen rundt omkring fungerer hensigtsmæssigt. Lederne omtales ofte som tydeli-
ge og retningsgivende for indsatsen.  
 
Der organiseres flere tiltag for at kvalificere fagligheden og sikre kommunikationen. Det kan f.eks. være 
triageringsmøder, hus- og samarbejdsmøder, sparring med relevante aktører, supervision, nyhedsbre-
ve og løbende kompetenceudvikling. Enkelte steder er der indhentet konsulent i forhold til kulturdan-
nelse og fælles forståelse af opgaveløsningen. 
 
Et tilbud er organiseret således, at den samlede medarbejdergruppe dels varetager plejeopgaver inde i 
centret og dels udenfor centret. Det er noget anderledes end de øvrige plejecentre og gør opgaveløs-
ningen anderledes. Der bør i den forbindelse være opmærksomhed på, om tilbuddet til beboerne er i 
overensstemmelse med deres reelle behov for tryghed og kontinuitet i plejen. Det er vores vurdering, at 
det på sigt vil være hensigtsmæssigt, hvis en del af medarbejderne udelukkende varetager den hjælp 
og pleje, som de beboere på centret har behov for. Dette for at holde fokus ét sted og skabe kontinuitet 
i plejen, og dermed sikre beboerne en mere helhedsorienteret indsats. Det er ligeledes vores vurdering, 
hvis andet ikke iværksættes, at der bør være opmærksomhed på medarbejdernes mulighed for faglig 
sparring med hinanden og derigennem opnå en fælles tilgang til beboerne. 
 
Et andet sted, hvor der er to medarbejdere på arbejde om natten, må den ene af dem forlade tilbuddet 
op imod et par timer hver nat for at hjælpe en udekørende medarbejder. Efter vores vurdering er denne 
løsning sårbar i den periode, hvor pågældende er ude. 
 
Flere social-og sundhedshjælpere har deltaget i et opkvalificeringskursus. Kurset omtales som meget 
givende, også i forhold til den øgede kompleksitet, der opleves i målgruppens behov. Enkelte steder 
arbejdes der på at få den nye viden implementeret. 
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Af andre kurser nævnes demenskurser, håndtering af udadreagerende adfærd og hospicekursus samt 
kursus om terminal pleje. I forbindelse med implementeringen af FMK (Fælles MedicinKort) skal enkel-
te sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter afsted på kursus. 
 
Endvidere deltager lederne i forskellige formere for uddannelse, som velfærdsteknologi og ledelse. 
 
Enkelte steder efterspørger medarbejderne kursustilbud og ønsker eksempelvis mere viden om beboe-

re med demenslidelse. Mange centre samarbejder i den forbindelse med demenskoordinator eller 

har nøglepersoner i medarbejdergruppen. 
 
Den skriftlige dokumentation  
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation. Den dokumentation, som vi har gennem-
gået, har blandt andet været døgnrytmeplaner, helhedsbeskrivelser, indsatsplaner og journalnotater. 
 
Hovedindtrykket af dokumentationen er, at den er opdateret, fyldestgørende og handlingsanvisende for 
indsatsen hele døgnet. 
 
Beskrivelserne er tydelige og belyser beboernes behov over døgnet. Der er generelt en god detalje-
ringsgrad. Beboernes egne ressourcer fremgår også af beskrivelserne, og vi ser flere eksempler på, 
hvordan beboerne motiveres. Vi ser ligeledes beskrivelser og konkrete anvisninger, der kan have be-
tydning for samarbejdet med den enkelte beboer. 
 
Der oprettes fokusområder, hvorunder der noteres relevant, ligesom der jævnligt noteres i journalen. Vi 
har blandt andet set flere eksempler på, at hverdagsrehabilitering er et fokusområde herunder også 
eksempler på, at der oprettes konkrete fokusområder i forbindelse med projekt OPTUR. 
 
Enkelte steder ser vi eksempler på, at fokusområder ikke anvendes aktivt. I forhold til fokusområdet 
anbefaler vi, at man enkelte steder drøfter, hvornår der udarbejdes og afsluttes handleplaner samt ar-
gumenterer for de valg/fokusområder, man foretager, i forhold til den enkelte beboer. Det er efter vores 
erfaring med til at hæve den faglige refleksion og fremme en struktur og bedre overblik over, hvad der 
er aktuelt i opgaveløsningen. 
 
Enkelte steder benyttes kinabøger til intern kommunikation af praktisk/personalemæssig karakter. Heri 
kan der også forekomme beboerrettede notater, der i stedet bør føres elektronisk i beboernes individu-
elle journal. Vi ser også anvendelsen af beboermapperne, hvor flere indeholder materiale, handlepla-
ner og andet af ældre dato.  
 
Vi har nævnt, at man bør være opmærksom på personfølsomme oplysninger i det offentlige rum, når 
der dokumenteres i fællesområderne. I et tilbud hører vi om, at der arbejdes på, at medarbejderne får 
bærbare computere, således at dokumentationen kan foregå direkte hos og i samarbejde med beboer-
ne, hvilket vi kun kan anbefale. 
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer magtanvendelse sjældent. Da flere af tilbuddene har demensafdelinger 
og da der også er beboere med demenslidelser på de somatiske enheder må magtanvendelser forven-
tes i et vist omfang. Vi får oplyst, at der kan være udfordringer med enkelte beboere, for eksempel, hvis 
de går ind i andres boliger. Det er vigtigt, at man har klare retningslinjer og procedurer, der sikrer be-
boernes forskellige behov samt samtykke og dokumentation for evt. handlinger, som kan stille medar-
bejderne i et dårligt lys. 
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Det er vores generelle vurdering, at der er en åben dialog om og drøftelse af eventuelle dilemmaer. Det 
fremmer en kultur, hvor viden og refleksion er i fokus. Der arbejdes forebyggende med blandt andet 
bevidste match mellem beboere og medarbejdere. Det mener vi, er en medvirkende årsag til, at der  
 
sjældent anvendes magt. Ydermere kan demensnøglepersoner i medarbejdergruppen og demensko-
ordinator medvirke til at udarbejde pædagogiske handleplaner, når det er nødvendigt. Andre relevante 
aktører inddrages ved behov. 
 
Det er vores vurdering, at medarbejderne er bekendte med gældende regler og procedurer på områ-
det.  
 
Generelt er medarbejderne opmærksomme på at indberette udadreagerende adfærd hos beboerne. 
Der bør løbende være opmærksomhed på, at det bliver gjort, dels af hensyn til medarbejdernes ar-
bejdsforhold og dels for refleksionen over og udviklingen af tilgange til beboerne. 
 
Om det særlige fokuspunkt 
 
I forhold til fokuspunktet omkring beboernes selvhjulpenhed kan vi konstatere, at både ledelse og med-
arbejdere tænker i rehabilitering (”livsorienteret rehabilitering” eller projekt, OPTUR). Vi observerer det i 
miljøerne rundt omkring samt det udsnit af dokumentationen vi gennemgår, hvor der arbejdes med af-
sæt i individualiserede tilgange.  
 
I samarbejde med beboerne, forsøger medarbejderne løbende at afdække den enkeltes funktioner og 
ressourcer som grundlag for at understøtte beboerens egne ønsker og mål. Ud fra empatiske og fagli-
ge tilgange motiverer og guider medarbejderne beboerne for at vedligeholde og/ eller udvikle funktio-
nerne, således at de kan indfri egne ønsker og mål ud fra principperne om hjælp til selvhjælp.  Det kan 
f.eks. være i form af egenomsorg, hente post og avis ude ved postkasserne og inddragelse i forhold til 
måltiderne, som valg af menu praktisk forberedelse eller oprydning.  
 
Udover disse dagligdags aktiviteter deltager flere beboere i meningsfulde fælles aktiviteter og arran-
gementer i tilbuddene eller nærliggende aktivitetscentre gennem året. Inddragelsen, fællesskabet og 
brugen af kroppen, fysisk, psykisk og socialt er med til at vedligeholde funktioner og livskvalitet. Det 
fremmer selvstændige beboere/borgere, hvilket flere beboere giver udtryk for og vi læser om i doku-
mentationen.  
 
Det er vores oplevelse, at man i rehabiliteringsperspektivet har et særligt øje for at tilrettelægge daglig-
dagens aktiviteter og specifikke aktiviteter for beboere med særligt komplekse behov som f. eks. de-
menslidelser. Denne bevidsthed og fokus, vurderer vi, er med til at forebygge konflikter beboerne i mel-
lem og i samarbejdet med medarbejderne. 
  
Endvidere er det vores indtryk, at beboernes succes og glæde har en afsmittende effekt på trivslen og 
arbejdsglæden i medarbejdergruppen. 
 
Anbefalinger 
 

 En fortsat opmærksomhed på målgruppen i bred og konkret forstand, herunder om beboernes 
samlede behov kan tilgodeses gennem hele døgnet, og om der i medarbejdergruppen er de 
fornødne kompetencer og faglige viden til stede 

 

 vi anbefaler, at der er opmærksomhed på organiseringen og fordelingen af ressourcer mellem 
beboerne, særligt i forhold til, at målgruppen er varieret sammensat med beboere med mange-
artede og komplekse behov. Herunder særligt beboere under 65 år og beboere med en de-
menslidelse samt de steder, hvor medarbejderne må løse opgaver på flere matrikler 

 

 på enkelte tilbud kan man overveje indretningen og vedligeholdelsen i forbindelsen med bebo-
ernes og medarbejdernes trivsel 
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 vedligeholde og/eller videreudvikle kulturer og rammer, der afspejler implementering af de fagli-
ge tiltag, som giver beboerne mest mulig indflydelse på forhold, der vedrører deres eget liv samt 
vedligeholder eller styrke deres funktionsniveau 
 

 generelt vil vi foreslå løbende ledelsestilsyn på dokumentationen som en kvalitetssikring og ind-
blik, der kan understøtte udviklingen af en kultur med et fagligt reflekterende fokus, således 
ordvalg og beskrivelser tydeliggør en samlet indsats og formål 

 

 på enkelte centre ser vi forsat brug af kinabøger til dokumentation af borgerrettede information. 
Det bør der fremadrettet ændres på, således at al dokumentation vedrørende beboerne forefin-
des elektronisk 

 

 med indførelse af digitale hjemmesider og oplysninger på Tilbudsportalen, bør man løbende sik-
re at det er opdateret og let tilgængeligt.  

 
 
Processen 
 
Vi har i 2015 gennemført tilsynene med afsæt i samme overordnede tilgang, som de foregående år, 
men dog med de nødvendige justeringer, som naturligt følger af det særlige fokusområde. 
 
Vi har samlet set afviklet 14 tilsyn i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 18.00 på alle ugens hverdage og hel-
ligdage/weekender. Vi har tilstræbt at aflægge tilsyn på de tidspunkter, hvor der er størst mulighed for 
at møde borgerne, da det er væsentligt for os at møde dem på forskellige tidspunkter af døgnet. 
 
Vi har forud for tilsynene gjort os bekendt med relevant materiale, der ligger til grund for driften. Det er 
blandt andet kvalitetsstandarder, politikker og retningslinjer, værdigrundlag og andet relevant, generelt 
og konkret materiale, der ligger til grund for driften, herunder de enkelte tilbuds egne politikker, værdi-
grundlag med mere. 
 
Som en del af grundlaget for vores vurderinger og konklusioner, har vi inddraget borgerne, deres pårø-
rende, medarbejdere og ledelse. Vi afgør selv, hvem vi inddrager og hvilke borgeres dokumentation, vi 
gennemgår.  
 
De uanmeldte tilsyn er i sagens natur ikke blevet varslet. Uanset tilsynets karakter har ledelsen af 
det enkelte tilbud været involveret enten direkte i forbindelse med tilsynet eller efterfølgende ved te-
lefonisk eller personlig kontakt.  
 
Vi kan af gode grunde heller ikke tilrettelægge og aftale samtaler med de pårørende. Men vi søger hele 
tiden så bredt et grundlag at bedømme ud fra som muligt. Nogle steder har vi tilfældigt mødt borgernes 
pårørende. Det har i flere tilfælde givet mulighed for en drøftelse af de pårørendes oplevelse af det 
indbyrdes samarbejde med ledelsen og medarbejderne på stedet.  
 
Den oplevede kvalitet er belyst og vurderet fortrinsvis på baggrund af samtaler og samvær med bor-
gerne. Vi har talt med borgere såvel i fællesskabet som i deres egne boliger. De steder, hvor borgerne 
ikke har været i stand til at udtrykke sig verbalt, har vi lagt særlig vægt på at opholde os i fællesskabet, 
hvor vi også har haft mulighed for at iagttage samværet mellem dem og medarbejdere. Vi har på alle 
måder forsøgt, at få den mest troværdige kontakt med borgerne de enkelte steder. Her har kropssprog 
og adfærd været afgørende for vurderingen, understøttet af medarbejdernes udtalelser og beskrivel-
serne i den skriftlige dokumentation. 
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Samlet set har vi inddraget omkring 50 borgere, kontaktpersoner til andre og enkelte pårørende ved 
deres tilstedeværelse, hvor det har givet mening og været muligt.    
 
Medarbejderforholdene er vurderet på baggrund af samtaler med repræsentanter blandt de medarbej-
dere, der var til stede på det tidspunkt, hvor tilsynet fandt sted. De har primært været inddraget enkelt-
vis. Ad den vej har vi sikret os, at vi har talt med medarbejdere fra forskellige enheder og de forskellige 
fagligheder er blevet repræsenteret. Vi har inddraget omkring 35 medarbejdere. 
 
Relevant skriftligt materiale er gennemgået, herunder afgørelser og pleje- og omsorgsplaner indehol-
dende døgnrytmebeskrivelser og helhedsvurderinger mv. med angivelse af målsætning og metode for 
samarbejdet mellem borgerne og medarbejderne. Herudover har vi gennemgået daglige notater, uge-
skemaer, procesbeskrivelser, indsatsark, samværsvejledninger og strukturplaner mv. Vi har gennem-
gået dokumentation for indsatsen for mere end 80 borgere.  
 
Herudover har vi vurderet den samlede målgruppe og de fysiske rammer set i relation til målgruppens 
behov. Vi har ligeledes drøftet forståelsen for og indsigten i magtanvendelsesbegrebet, behovenes år-
sager samt udmøntningen af de metodemæssige tilgange til opgaveløsningen.  
 
 

 
 

 
Aalborg, den 31. marts 2016 

 
Kathinka Eriksen og Henning Jacobsen 



Bilagsforside

Dokument Navn: Værdighedspolitik for Ældreplejen med layout.pdf

Dokument Titel: Værdighedspolitik for Ældreplejen med layout

Dokument ID: 1314958

Placering: Emnesager/Værdighedspolitik for ældrepleje/Dokumenter

Dagsordens titel Forslag til værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn 

Kommune

Dagsordenspunkt nr 5

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 2



Værdighedspolitik
for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Vi forventer og tror, at

borgeren helst vil klare 

mest muligt selv.

Borgeren er

”herre i eget hus” og liv.

Vi motiverer og bakker op.

Det er borgerens liv.

Derfor ved borgeren bedst, 

hvad der er brug for.
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Værdighedspolitik
for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Sådan forstår vi værdighed!
 

Værdigheds politikken handler derfor ikke om, hvad 

kommunen ”kan tilbyde” den  enkelte, men hvad den 

enkelte har behov for. I dette ligger også, at kommu

nen ikke har en række standardtilbud på ældreom

rådet. Derimod er retningen inden for  ældreområdet 

– og social og sundhedsområdet generelt – at 

 kommunen er med til at understøtte forskellige 

muligheder og indsatser, som medvirker til, at den 

enkelte borger kan leve så godt og selvstændigt et liv 

som muligt. 

Med værdighedspolitikken skal det præciseres, hvad 

Frederikshavn Kommune vil arbejde for at gøre og til 

dels allerede gør på ældrepleje området. På denne 

måde handler værdighedspolitikken også om ”hvor

for vi gør det, vi gør…”

I Frederikshavn Kommune bliver der – som på lands

plan – flere ældre. Vi lever sundere og mere aktive 

liv, som bevirker, at vi lever længere end tidligere. 

Det betyder også, at vi er  længere tid på arbejds

markedet, og for mange er det måske først langt 

 senere end pensionsalderen, at vi reelt begynder at 

føle os som ældre. Herved bliver tidspunktet, hvor 

den enkelte kan få brug for hjælp til pleje og omsorg 

også udskudt til et senere tidspunkt i livet. For andre 

kommer tidspunktet, hvor der er behov for støtte  

uagtet den generelle sundhedstilstand i samfundet – 

på et tidligere stadie i livet.

”Den, der kan selv, skal selv”

Frederikshavn Kommunes værdighedspolitik 

skal også ses i sammenhæng med  kommunens 

 kvalitetsstandarder på ældreområdet. 

 Kvalitetsstandarderne beskriver overordnet den 

tilgang, som kommunen har til at  imødekomme 

og vurdere den enkeltes behov for støtte og hjælp. 

Kvalitetsstandarderne er hermed en slags  indledende 

forventningsafstemning i forhold til,  hvilken slags 

hjælp og støtte borgeren kan  forvente fra kommunen.

Værdighedspolitikken indeholder også en form for 

forventningsafstemning, idet værdighed kort sagt 

handler om, hvordan vi skal være over for  hinanden. 

For kommunens  medarbejdere  handler det om ad

færden og tilgangen til,  hvordan vi arbejder med an

dre mennesker.  Værdighedspolitikken berører  derfor 

også  forventninger og sikring af  medarbejdernes 

personlige og professionelle kompetencer, for at 

 understøtte en høj kvalitet i ældreplejen.

”Du er herre i eget liv!” Det er indledningen 

til Frederikshavn Kommunes værdigheds

politik, som grundlæggende baserer sig på, at 

 værdighed er  individuelt og afhængigt af den 

enkeltes  behov og liv.

Inden for socialog sundhedsområdet er der 

formuleret en politik om, at ”Den, der kan selv, 

skal selv”. I dette ligger for det første en grund

læggende antagelse om, at det er forbundet med 

øget livskvalitet, at støtte det enkelte  menneske 

i at kunne klare tingene selv så længe og så 

godt som muligt. Med denne  tilgang sørger 

 kommunen også for, at der er ressourcer til at 

støtte de borgere, der ikke kan selv.
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Du har mulighed for

et godt
og aktivt liv

Pejlemærker

 � Rehabilitering
Det er værdifuldt for alle at få øget livskvalitet ved at være så selv

hjulpen som muligt. Derfor arbejder Frederikshavn Kommune ud fra 

en rehabiliterende tankegang, hvor vi samarbejder med dig – og dine 

pårørende hvis det ønskes – om at genvinde og vedligeholde dine 

færdigheder. Det er hensynet til dig og de mål, du gerne vil opnå, der 

driver udviklingen af træningsindsatserne.

 

Kommunen bestræber sig på, at du oplever, at indsatsen er en del af 

en sammenhængende indsats på tværs af afdelinger i kommunen – 

og på tværs af forskellige sundhedssektorer. Din oplevelse skal være, 

at personalet er gearet til at fortsætte og vedligeholde et opnået 

funktionsniveau, når en given indsats afsluttes et sted, og du fortsat 

modtager støtte i dit eget hjem eller på et plejecenter efterfølgende.

 � Aktivitets- og plejecentre
Det er meningsfuldt at have noget at beskæftige sig med i hverdagen. 

Det gælder både i forhold til at deltage i aktiviteter sammen med 

andre, men det kan også være aktiviteter, hvor det bare handler om 

dig, og det du kan lide at gøre.

 

I Frederikshavn Kommune arbejder vi for at understøtte nærværende 

og meningsfulde aktiviteter i kommunens aktivitetscentre og pleje

centre for dig. Det sker bl.a. også ved aktiv involvering af pårørende, 

frivillige, organisationer og ved brug af faciliteter i lokalsamfundet.

 � Fokus på rammen om det gode måltid
Et godt måltid og ikke mindst rammen om måltidet øger  menneskers 

appetit og dermed livskvalitet og sundhed. I Frederikshavn 

 Kommunes madordning og på plejecentrene er der derfor fokus på 

måltidets betydning, og betydningen af at der serveres forskellige 

variationer af mad og drikke afhængigt af den enkeltes ønsker til 

måltidet.  

Et sundt liv kan føre til et langt 

liv med høj livskvalitet. Men 

sundhed betyder ikke det  samme 

for alle mennesker, så derfor 

har vi fokus på, at du skal have 

 mulighed for at godt og aktivt 

liv. Et aktivt liv betyder, at du 

har  mulighed for at holde dig i 

gang fx i forhold til at vedlige

holde eller forbedre dine færdig

heder og dit fysiske og psykiske 

 funktionsniveau. Det betyder også 

mulighed for at deltage i andre 

former for aktiviteter, hvorved du 

er i stand til at være en aktiv og 

deltagende medborger.
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Pejlemærker

 � Kompetencer og kvalitet i ældreplejen
Personalet skal koordinere ud fra, at det enkelte menneske selv be

stemmer i sit liv, og at der er plads til særlige meninger og ønsker. 

Det betyder, at personalet skal være i stand til at sætte sig ud over 

egne normer og faglige standarder.

 

Det sker bl.a. ved, at der løbende sker en forventningsafstemning i 

forhold til, hvad det er for en hjælp, der er aftalt med den enkelte. 

Forventningsafstemningen kan fx tage afsæt i ”de 10 bud”, der er 

formuleret vedrørende en værdig ældrepleje af Ældresagen, Dansk 

Sygeplejeråd og FOA. De anbefaler:

  En bolig der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab

 Mulighed for at komme ud

 Mulighed for at være velsoigneret og klædt som man ønsker

 Varieret og ernæringsrig mad i rammer, der giver lyst til at spise

 Lindrende behandling og en værdig død

  Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når 

der er behov for det

  Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg, 

pleje og behandling

 Mulighed for at bevare egen døgnrytme

    Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre 

 Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling

 � Fleksibel og individuel hjælp og støtte
Når du får pleje og omsorg, har du mulighed at vælge en anden 

hjælp end den, du er visiteret til – hvis du fx gerne vil have hjælp til 

at pynte op eller gå en tur i stedet for støvsugning mv. Det skal være 

inden for rammerne/tiden af det, du er visiteret hjælp til. I Frede

rikshavn Kommune vil der være fokus på, at denne mulighed i endnu 

højere grad anvendes til at understøtte den enkeltes selvbestemmelse 

og mulighed for vælge, hvad der er behov for hjælp til.

Det er et grundlæggende princip, 

at du har selvbestemmelse og 

skal have mulighed for at blive 

så selvhjulpen som muligt. Det 

baseres på, at alle er motiverede 

for at forblive ”herre i eget hus”. 

Vi tager afsæt i, at ”du ved bedst 

selv, hvad du har brug for”. Men 

selvhjulpenhed betyder ikke, at 

du behøver at kunne alting selv. 

Du kan derfor godt have behov 

for hjælp til nogle aktiviteter, selv 

om der er andre, du fint kan klare 

selv. Det kan også være et spørgs

mål om, hvor mange ressourcer 

du har i hverdagen, og hvordan 

de bedst bruges i forhold til at 

leve et liv med værdighed og 

selvbestemmelse.  

Du bestemmer
selv i dit liv
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Du kan få hjælp til

velfærdsteknologi
Pejlemærker

 � Øje på nye teknologiske muligheder
I Frederikshavn Kommune har vi generelt fokus på, hvordan vi kan 

tage ny teknologi i brug i ældreplejen. Vi har også fokus på, hvordan 

vi kan hjælpe dig med at bruge nye muligheder på området, selv om 

teknologien ikke umiddelbart er integreret i ældreplejen eller kan 

tilbydes som hjælpemiddel. Vi vil gerne være på forkant på området, 

da det herved er lettere at gøre brug af teknologien, når der virkelig 

kan blive behov for den. 

 � Ny teknologi tages i brug så hurtigt som muligt
Det gælder særligt for mennesker med demens, at tekniske hjælpe

midler og ny velfærdsteknologi helst skal introduceres og tages 

i brug så tidligt som muligt. På den måde bliver det en naturlig 

del af hverdagen, frem for at det først introduceres, når der er et 

 decideret  behov for teknologien. Nogle har fx svært ved at tage GPS 

eller nødkald i anvendelse, hvis demensen er fremskreden. Det er i 

den forbindelse værdigt, at tage ny og smart teknologi i brug på et 

 tidspunkt, hvor man selv, eventuelt i samarbejde med ægtefællen, 

kan træffe beslutning om at tage teknologi til sig med henblik på at 

sikre sig selv.   

Teknologien kan også bruges til 

at skabe kontakter og nye sociale 

netværk. For andre, der måske 

har langt til nærmeste supermar

ked og/eller har svært ved selv at 

købe ind, byder den teknologiske 

verden også på muligheder for at 

handle i netbutikker, som efter

hånden udbyder et stort og varie

ret udbud af varer. For mange kan 

teknologien kort sagt være med 

til at åbne en ny og spændende 

verden af muligheder. 

I samfundet anvender vi mere og 

mere teknik i hverdagen, som fx 

mobiltelefoner og computere mv. 

Det gælder både unge som gamle. 

I Frederikshavn Kommune arbej

der vi målrettet med at integrere 

nye hjælpemidler og velfærdstek

nologi i ældreplejen. Teknologien 

kan understøtte den enkeltes 

selvhjulpenhed og uafhængighed 

af hjælp fra andre – fx vaske/

tørre toiletter og spiserobotter, 

som giver øget selvbestemmelse 

og dermed værdighed for den 

enkelte.
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Du har mulighed for at have et 

socialt liv
Pejlemærker

 � Pårørendesamarbejde
Vi er opmærksomme på, at pårørende kan være en utrolig stor 

 ressource, der kan medvirke til at sætte ord på dine ønsker og behov 

for at kunne fastholde et liv på dine egne præmisser. Du  bestemmer 

selv omfanget af dine pårørendes involvering. Vi har et stort  fokus 

på, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe og understøtte, at dine 

 pårørende kan være der for dig.

 � Deltagelse
Det er værdigt at kunne deltage i sociale aktiviteter og generelt 

i  lokalsamfundet. Vi har fokus på, at man både kan deltage som 

 frivillig og som bruger – og for nogle kan det faktisk være begge 

dele på én gang. En længere og sundere levetid medfører også, at 

flere på et tidspunkt får en del tid, som de kan fylde ud med andet 

end arbejde. Det opleves i høj grad på kommunens aktivitetscentre 

og plejecentre, hvor vi arbejder aktivt på at involvere og inddrage 

alle interesserede omkring fælles interesser, der kan give fælles øget 

 livsglæde og livskvalitet.

 � Demensvenlig kommune
Frederikshavn Kommune arbejder aktivt på at styrke udviklingen af 

kompetencer på demensområdet i sammenhæng med øvrige tilbud 

på ældre og sundhedsområdet. Det betyder, at demensindsatsen også 

skal være mere fokuseret omkring kommunens rehabiliterende tilgang 

til pleje og omsorg. En tidligere og trænende indsats skal medvirke 

til at bevare livskvalitet samt en værdig og meningsfuld hverdag for 

borgere med demenssygdomme.

Det kan betragtes som en grund

læggende menneskeret, at 

mennesker kan være noget for 

hinanden. Vi vil understøtte, at 

det enkelte menneske har mulig

hed for at være noget for andre. 

Det frivillige foreningsliv og det 

frivillige sociale arbejde er vig

tige drivkræfter, når der dannes 

fællesskaber og netværk. Derfor 

har vi et stort fokus på, hvordan 

vi kan inddrage initiativer fra 

pårørende, frivillige, netværk, 

organisationer og lokalsamfund 

til at være en del af dagligdagen 

inden for ældreområdet  og in

den for alle andre områder i den 

kommunale organisation. Sociale 

aktiviteter handler således ikke 

kun om at bevare færdigheder og 

dermed livsglæde og livskvalitet. 

Det handler også om at forebyg

ge ensomhed, kedsomhed og 

isolation for nogle af de svageste 

borgere.
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1. Indledning
På baggrund af beslutning i Socialudvalget af 2. december 2015, er der udarbejdet en detaljeret 

implementeringsplan for udvikling af dagtilbuddet til borgere med demens i Frederikshavn Kommune. Efter en 

gennemgang af eksisterende bygninger er planen udarbejdet med udgangspunkt i bygningerne på Ingeborgvej, der 

p.t. huser et aktivitetscenter.

2. Lokaler	til	dagtilbud
Benyttelse af bygningerne på Ingeborgvej til det nye dagtilbud fordrer, at der sker integrering med det nuværende 

tilbud. Dette giver nogle fordele, men også nogle udfordringer.  

Det er gode rummelige lokaler opdelt i mange rum som giver den mulighed for dynamiske flow, der er lagt op til i det 

nye dagtilbud. Der er busstoppested tæt ved, som letter tilgangen af personer udefra. 

Det nuværende aktivitetscenter bruges dagligt af ca. 40 – 50 borgere primært fra Ingeborgvej, mens et fåtal kommer 

udefra. De kommer dels for at spise i cafeteriet og dels for at deltage i aktiviteter. Af dem skønnes ca. 10 -15 at være 

i målgruppen til det nye dagtilbud for demente, hvilket vil give dem et mere målrettet tilbud end det de har p.t.

De udefrakommende brugere vil kunne rummes i det nye tilbud, men kan med fordel også henvises til at bruge 

Rådhuscentret eller aktivitetscenteret på Bangsbo, hvor aktiviteterne er bedre tilpasset deres målgruppe. Det 

samme gælder en del af beboerne på Ingeborgvej, såfremt de er motiverede for det. Der vil være en restgruppe på 

ca. 5 -10 personer med psykiske handicap, som vil have meget svært ved at undvære muligheden for et 

aktivitetstilbud i deres nærmiljø. I det omfang de ikke kan rummes i det nye dagtilbud, kan der indenfor de fysiske 

rammer, etableres en lille aktivitetsgruppe specielt målrettet dem, hvilket vil give dem et bedre tilbud end det 

nuværende. 

Der er et eksisterende køkken som kan bibeholdes, så beboerne på Ingeborgvej fortsat kan komme og få deres 
måltider i cafeteriet. Køkkenet vil også være et aktiv for det nye dagtilbud. Det bliver dog en udfordring at integrere 

cafeteria funktionen og det nye dagtilbud og samtidig skabe den fornødne ro og overskuelighed, som borgere med 

demens har brug for. Det vil kræve en mindre ombygning, så cafeteriefunktionen og det nye dagtilbud adskilles.

Beliggenheden med tilknytning til ældreboliger med institutionspræg, kan være en udfordring i forhold til at få yngre 

personer med let demens og meget lidt sygdomserkendelse til at benytte tilbuddet. Der skal derfor findes et nyt 

navn samt udformes en bevidst markedsføring af det nye tilbud, så det signalerer en ny profil og giver det et nyt 

omdømme.

Der er en del foreninger der bruger lokalerne om eftermiddagen og aftenen, hvilket vil kunne fortsætte uændret, da 

de primært bruger cafeteriet.  

3. Økonomiske	beregninger	

Brugerbetaling

Med hensyn til måltider i det nye dagtilbud, vil borgerene skulle betale gældende cafeteriapriser i lighed med 

borgere i øvrige aktivitetstilbud i kommunen. Cafeteriet drives som indtægtsdækket virksomhed og er dermed 

underlagt reglerne for afregning af moms til ikke-visiterede borgere, som de øvrige cafeterier på aktivitetscentrene.

Udgifter i forbindelse med særlige aktiviteter, fx udflugter og fester afregnes efter kostpris. 

Med hensyn til kørsel vil det alene være borgere der er visiteret til ophold i dagtilbuddet, der kan visiteres til 

omsorgskørsel, hvorfor udgiften forventes at være svarende til det, den er i dag.  Borgere, der deltager i det åbne 

tilbud om holdtræning, forventes at kunne transportere sig selv i lighed med andre træningstilbud i kommunen. 
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Etableringsudgifter

For at implementere dagtilbuddet, vil der være etableringsudgifter til ombygning af lokaler på Ingeborgvej på 

følgende områder (se bilag 1):

Funktionstilpasning af fællesrum 118.217,-

Ændring af produktionskøkken 370.139,-

Nyt vindfang og adgangsparti 229.139,-

Ændring af inventar i forbindelse med salgssted   75.000,-

I alt 793.256,-

Flytning af møbler og udstyr fra de nuværende daghjem samt indkøb af supplerende udstyr er anslået til 50.000,-

Med hensyn til indretning og udstyr at træningsfaciliteter, er der allerede indkøbt måtter, bolde ect. af projekt 

Optur. For at imødekomme den dynamiske træning der bliver behov for fremover foreslås indkøbt:

6 spinningscykler á 8.900,- 53.400,-

1 benpres maskine 22.999,-

I alt 76.399,-

Husleje- og	driftsudgifter

Det eksisterende daghjem Hyggekrogen på L.P. Houmøllersvej har p.t. en huslejeudgift på kr. 25.000 om året som 

bortfalder. 

Huslejeudgiften til det nye dagtilbud i de eksisterende bygninger på Ingeborgvej vil bevirke at huslejeudgiften er 

neutral. Dog vil integrering at det nye tilbud i det eksisterende på Ingeborgvej kræve en ombygning, hvorfor der kan 

komme en tilsvarende huslejestigning.

Driftsøkonomien fra de nuværende 3 daghjem samt det nuværende aktivitetstilbud på Ingeborgvej videreføres 

uændret, da de integreres. Der vil ske en tilpasning af medarbejderstaben svarende til 1 årsværk, hvilket sikrer at 

budgettet for det nye dagtilbud hænger sammen, uafhængig af de aktivitetscentre, der hidtil har huset 

daghjemmene.

4. Kvalitetsstandard
Udkastet til kvalitetsstandard fra 2013 er omarbejdet til ’Retningslinjer for kvaliteten af det visiterede dagtilbud til 

borgere med demens i Frederikshavn Kommune’ og vedlagt som bilag 3. Information til borgerne vil blive udarbejdet 

senere i processen i samarbejde med medarbejderne, se afsnit om tilpasning og opkvalificering af medarbejdere.  

5. Visitationskriterier	og	samarbejdsrutiner	omkring	visitering
I det nye tilbud bliver der følgende målgrupper:

Åbent tilbud om holdtræning og holdaktiviteter 

Dette kræver ikke visitation, men er åbent for alle borgere med hukommelsesvanskeligheder og let demens. 

Visiteret dagtilbud

Demenskoordinator visiterer til dette tilbud i samarbejde med dagtilbudsmedarbejderne, der ofte vil kende 

borgeren på forhånd fra holdaktiviteter.

Aktivitetslederen kan visitere til omsorgskørsel til dette tilbud.
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6. Tilpasning	af	medarbejdergruppen	og	opkvalificering	
I de nuværende daghjem er der ansat personale svarende til 194 timer /uge. Disse reduceres med 37 timer / uge til 

157 timer / uge.

Medarbejderne opkvalificeres inden opstart af tilbuddet med et 2 dages kursus + en opfølgningsdag senere. Kurset 

skal indeholde emner som ’image og omdømme’ herunder samarbejde og borgerkontakt m.v. Kurset kan med fordel 

arrangeres i samarbejde med Handelsskolen som AMU kursus og bliver derved udgiftsneutralt.

7. Hvordan	involveres	frivillige	og	brugergrupper i	driften
Driften af dagtilbuddet vil ske i samskabelse mellem frivillige, borgere og pårørende. På Ingeborgvej er der på 

nuværende tidspunkt en meget aktiv og positiv kreds af frivillige, som med fordel kan inddrages fx ved at oprette en 

vennekreds eller frivillig-gruppe, som i samarbejde med personalet skaber aktiviteter, som er tilegnet husets 

brugere. De frivillige inddrages både i gruppe- og enkeltstående aktiviteter.

8. Tidsplan	for	ibrugtagning	af	tilbuddene
Straks når beslutning om igangsætning er truffet, kan der startes på at opbygge det åbne træningstilbud, men 

udgangspunkt i det eksisterende på Ingeborgvej. Det visiterede dagtilbud vil kunne igangsættes, når 

omforandringerne er foretaget. Det forventes at kunne starte 1. september 2016 og samtidig lukkes de tre gamle 

daghjem. 

9. Hvordan	kan	resultater	i	Frederikshavnby	overføres	til	daghjem	i	resten	af	

kommunen?
Det åbne træningstilbud bør være åbent for alle borgere i Kommunen, men afhængig af efterspørgslen kan der evt. 

etableres tilsvarende tilbud i tilslutning til de øvrige daghjem i Sæby, Strandby og Skagen. De to sidstnævnte ligger i 

tilslutning til aktivitetscentre, der har lokaler som kan benyttes og i Sæby vil fx Sundhedscenterets lokaler kunne 

benyttes. 
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Bilag1:	Dagtilbud	-ombygning
Ejendomscentrets prisoverslag på bygnings- og funktionsændringer på Ingeborgvej

1: Funktionstilpasning af fællesrum

Nedbryde bur 13.800,00

Rep lofter 3.400,00

Rep gulvklinker 7.400,00
Maling loftreperationer + vægge ved bur   3.200,00
Maling 4 skabslåger   2.500,00

Maling 4 murpiller   2.500,00
Maling 2 rum 17.500,00

Nedtagning foldevæg + glas 2.400,00

Isolering, krydsfiner, gips på overparti 3.000,00
Maling overparti 2.000,00

Habila lydfoldevæg 25.000,00
El 15.000,00
Uforudsete udgifter 10% 9.770,00

Bygherre rådgivning 10% 10.747,00

I alt 118.217,00

2: Ændring af produktionskøkken køkken
Nedbrydning af væg i gang

10.000,00

Nye gulvklinker i tidligere gang
14.500,00

Rep gulvklinker i ekst køkken

10.000,00

Boring af nye installationshuller i gulv 8.000,00

Inddækninger ved rør i kælder

12.000,00

Pudsning af væg og nye vægfliser, samt ny lille væg 35.000,00

Ny væg med dør i gang, foran toilet   

8.000,00
Nedtagning loft

5.400,00

Nyt vandret hygiejne loft

32.000,00

Udvendig dør ændres til murværk og vindue 10.000,00

Nyt dørhul og dør i sydgavl
16.000,00

El                                                                                                            80.000,00

VVS/flytning af eks. køkkeninventar 40.000,00

Tilpasning af Emfang 25.000,00

Uforudsete udgifter 10 % 30.390,00

Bygherrerådgivning 10% 33.649,00
I alt 370.139,00

3: Nyt vindfang og indgangsparti
Nyt udvendigt vindfang i alu 3,0 x 3,0m = 9,0m2 a 15.000,00 135.000,00

Automatik på ekst og ny dør.

30.000,00

Markeringsbøjler på parkeringsplads

15.000,00
El 10.000,00

Uforudste udgifter 10% 19.000,00
Bygherrerådgivning  10% 20.900,00

I alt 229.900,00

4: Ændring af inventar i forbindelse med salgssted.
Udvidet desk med bedre mulighed for udstilling 75.000,00

Prisoverslaget er udarbejdet med baggrund i nøgletal efter dialog med brugerne.

Det skal understrages at der ikke er tale om et tilbud men udelukkende et økonomisk overslag til den videre behandling af sagen. 
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Retningslinjer for kvaliteten af Frederikshavn Kommunes dagtilbud til borgere med demens

Lovgrundlag: SEL kap. 14, § 79 - Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud 
til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. 
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper 
der kan benytte tilbuddene.

Stk.2. Afgørelser efter stk.1 kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed. 

SEL kap. 16, § 84 - Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller 
aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en 
person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

SEL kap. 16, § 85 – Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller 
støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der 
har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Målgruppe: Borgere med diagnosen demens der i vid udstrækning kan profitere af det 
konkrete tilbud.

Formål: Et dagtilbud er et tilbud om ophold i dagtimerne. 
Et dagtilbud kan: 

- Virke som aflastning for en pårørende.
- Udskyde behov for flytning til plejebolig
- Skabe mulighed for socialt samvær med andre.
- Forebygge funktionstab i dagligdagsaktiviteter
- Skabe indhold og struktur i dagligdagen
- Afholde aktiviteter særligt rettet mod målgruppen
- Rådgive pårørende samt sikre forståelse for sygdommen.
- Medvirke til rehabilitering
- Give tilbud om evidensbaseret træning med fokus på dels at 

vedligeholde kognitive og psykiske faktorer samt at forebygge fysisk 
funktionstab.

Ydelsesafgrænsning: Dagtilbuddets opgaver omfatter nedenstående ydelser:

1. ADL og fysisk træning
2. Verbal og mental træning. 
3. Social aktivitet og træning
4. Rådgivning af pårørende
5. Dokumentation

Ydelsesindhold: Specificeres under de enkelte ydelser. Se beskrivelsen i bilag 1
Ydelsesomfang: 1-5 gange ugentlig i hverdagene. Holdstørrelsen er individuel og vurderes i 

forhold til borgernes behov og de fysiske rammer. 
Pladsen bortfalder efter fire ugers fravær, medmindre andet er aftalt.

Ydelsestildeling: Borgerne visiteres til dagtilbuddetaf demenskoordinatorerne.
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Borgernes tilstand og relevansen af opholdet i dagtilbuddetvurderes løbende 
af demenskoordinatoren i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. 
Hvis en borger ikke længere profitere af tilbuddet, eller adfærden har en 
sådan karakter, at borgeren er til gene for det sociale liv i dagtilbuddet, 
visiteres denne til andet relevant tilbud i henhold til kommunens 
serviceniveau. Beslutningen tages af demenskoordinatoren efter forudgående 
drøftelse med dagtilbuddets personale.

Har lokalområdet ikke mulighed for at tilbyde et dagtilbud, kan borgeren i 
særlig tilfælde benytte sig af tilbuddene i et af kommunens andre 
lokalområder.

Praktiske forhold: Dagtilbuddethar åbent i hverdagene.
Har borgeren behov for omsorgskørsel, kan der visiteres kørsel til 
dagtilbuddet fem gange ugentlig. 

Personlig pleje: Har borgeren brug for nødvendig hjælp, der ikke kan varetages af 
dagtilbuddets personale, kan der visiteres til dette separat af 
Myndighedskontoret, såfremt borgeren allerede modtager hjælp i forvejen.

Ydelsesudførelse: Dagtilbuddet er en arbejdsplads, og der skal derfor forelægge en 
arbejdspladsvurdering. 

Ydelsesbetaling: Der er brugerbetaling på såvel dagtilbuddet som på omsorgskørselen.
Kvalitetsmål: 1. Dagtilbuddene skal være i en løbende udvikling i overensstemmelse med 

borgerens behov og kommunens aktuelle politiker.
2. Sikre at dagtilbuddet matcher de kliniske retningslinjer på området, 
således at borgen tilbydes relevant rehabilitering.
3. Der skal ske en vidensdeling på tværs af lokalområderne, med henblik på 
løbende at højne den samlede kvalitet.
4. Dagtilbuddet skal være en god oplevelse og afveksling i hverdagen for 
borgerne.
5. Tilbuddet skal medvirke til at udsætte og lette en eventuel indflytning i 
plejebolig eller benyttelse af aflastningstilbud. 
6. Dagtilbuddet skal bidrage til, at borgere med rask ægtefælle/samlever kan 
blive længere i eget hjem.
7. Eventuelle pårørende skal opleve, at dagtilbuddet er en aflastning.
8. Eventuelle pårørende skal opleve, at borgeren er glad for at komme i 
dagtilbuddet.
9. Borgere og pårørende skal opleve, at medarbejderne overholder 
Frederikshavn Kommunes værdigrundlag i mødet med borgerne.
10. Medarbejderne skal være fagligt rustet til at håndtere opgaverne.

Kvalitetsopfølgning: Demenskoordinatorerne skaber løbende mulighed for erfaringsudveksling 
gennem møder med personalet i dagtilbuddet. Møderne kan indeholde en 
dialog af den aktuelle kvalitet og bidrage til et fælles fagligt udgangspunkt 
for det daglige arbejde.

Godkendt af

Udarbejdet februar 2016
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Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk

www.frederikshavn.dk

CVR-nr. 29189498

17. maj 2016

Til Socialudvalget

Udtalelse fra Centerrådet Dagscenter Ingeborgvej vedr. tiltag på dagcenter 

Ingeborgvej

Centerrådet har holdt møde den 16/5 2016 om tiltag på Dagcenter Ingeborgvej. 

Vi er positivt indstillet over ændringerne samt modtagelsen af de nye Brugere.

Det eneste vi er bekymret over er, om de nuværende Brugere fortsat kan deltage i 

aktiviteterne i Terapien. Det vil være uhensigtsmæssigt at henvise dem til andre centre, 

da de i flere år har haft deres daglige gang på Dagcentret Ingeborgvej 

Med venlig hilsen

Centerrådet, Dagcenter Ingeborgvej

Henny Jensen

Ulla Pedersen

Erik Rosendahl Christophersen

Leif Lentz

Sagsbehandler: Louise Pedersen

Direkte telefon: +45 98 45 52 35

Mail: lupe@frederikshavn.dk
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Udtalelse fra CenterMED og LokalMED Sundhed, Træning og Aktivitet 

CenterMED er blevet bedt om at give en udtalelse til sagen om implementering af daghjemstilbud. 

Formanden og næstformanden for CenterMED har bedt mig sende følgende:

CenterMED i Center for Sundhed og Pleje støtter op om udtalelsen fra LokalMED, Sundhed, Træning og 

Aktivitet, vedr. implementering af daghjemstilbud.

Udtalelse fra LokalMED, Sundhed, Træning og Aktivitet:

LokalMED er meget positiv overfor tiltaget med at kunne gøre noget mere til de hjemmeboende demente 
på alle stadier ved at samle 3 små daghjem i et. LokalMED støtter op om, at pårørende får mulighed for 

netværksdannelse som led i det åbne miljø, som danner rammen om tilbuddet. 

Inddragelse af ikke visiterede borgere fremmer forebyggelse. Det giver rigtig god mening for 

medarbejderne at samle daghjemmene i Frederikshavn by, da det understøtter kompetencer og faglighed. 
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