SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET
Sundheds- og Omsorgsudvalget har følgende ansvarsområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmepleje, hjemmesygepleje, omsorgsydelser, plejeboliger og madordninger
Rehabilitering og akutindsatser
Hjælpemidler
Genoptræning
Borger- og patientrettet forebyggelse
Forebyggende hjemmebesøg hos ældre borgere
Tilbud til børn og unge om tand- og sundhedspleje
Frivilligt socialt arbejde
Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
Betaling for ophold på hospice samt liggedage for færdigbehandlede patienter

Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om social service, retssikkerhedsloven, sundhedsloven samt lov om regionernes finansiering.

OPGAVER OG ØKONOMI
I m io. kr.
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Pleje og træning
Sundhed og forebyggelse
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Frivilligmidler m.v.
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UDVIKLINGSTENDENSER
Ældre
Fast tilknyttede læger på plejecentrene
Roskilde Kommune indførte i 2017 fast tilknyttede læger på alle plejecentre i kommunen,
både kommunale og private.
Ordningen er en del af satspuljeaftalen for 2016-2019 på sundhedsområdet. Formålet med
ordningen er at sikre bedre behandling og pleje, færre forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser samt bedre medicinhåndtering på plejecentre. Ordningen indebærer, at beboere på
plejecentre har mulighed for at vælge den praktiserende læge, der er fast tilknyttet det enkelte
plejecenter. Lægerne yder desuden generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentrene.
Roskilde Kommune har indgået aftaler med en række praktiserende læger i Roskilde, så alle
plejecentre i kommunen har tilknyttet faste læger. Tilslutningen til ordningen blandt beboere
på plejecentrene er høj og ved ordningens opstart valgte mellem 70 og 80 % at skifte til den
fast tilknyttede læge. Ordningen styrker samarbejdet mellem medarbejdere på plejecentre og
almen praksis omkring den samlede behandling af borgerens helbredsproblematikker.
Roskilde Kommunes medlemskab af Demensalliancen
I 2017 blev Roskilde Kommune medlem af Demensalliancen. I Demensalliancen arbejder
demensvenlige kommuner efter seks ambitiøse mål: 1) det bedste sygdomsforløb for personer med demens, 2) den bedste støtte til pårørende, 3) kompetenceløft til alt personale, 4)

tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund, 5) demensvenlige boliger og 6) anvend forskning
og vidensdel aktivt.
For at opnå disse mål har en arbejdsgruppe i kommunen deltaget i 5 temadage i Demensalliancens Demensrum sammen med tre andre kommuner. Her har arbejdsgruppen fået sparring
fra nationale eksperter til, hvordan der arbejdes videre med de 6 mål. Fra 2017-2019 er Roskilde Kommune medlem af Det Nationale Demensrum under Demensalliancen. Som medlem
af dette netværk får kommunen mulighed for at nytænke, videndele og sparre med andre
kommuner, sektorer og faggrupper omkring demensindsatser.
Seniorhøjskole
Seniorhøjskolen er etableret i forbindelse med udmøntningen af midler til realiseringen af
Roskilde Kommunes værdighedspolitik. Formålet er at fremme borgernes egne ressourcer og
aktive deltagelse i lokalsamfundet samt understøtte et selvstændigt og meningsfuldt liv med
udgangspunkt i en rehabiliterende indsats. Borgerne har frit valg imellem en række aktiviteter,
der planlægges i samarbejde med kulturelle institutioner og frivillige sociale foreninger. Målgruppen er borgere, der kommer i kommunens lokalcentre, daghjem og beboere på plejecentre.
Seniorhøjskolen begyndte de første aktiviteter i marts 2017. Primo september rundede deltagerantallet på de forskellige aktiviteter 900.
De første erfaringer viser, at deltagerne er meget glade for aktiviteterne. At komme ud i andre
omgivelser, som fx Boserup Skov, påvirker funktionsniveauet i positiv retning. Vi har også
eksempler på, at borgere med demens har haft det bedre umiddelbart efter at have deltaget i
aktiviteter på Seniorhøjskolen.
Sundhed
Roskilde Kommune som partner i Røgfri Fremtid
Af de politiske visioner for Roskilde Kommunes sundhedspolitik fremgår det, at borgerne i
Roskilde Kommune skal leve længere og have flere gode leveår både fysisk, psykisk og socialt. Partnerskabet om en Røgfri Fremtid er et led i Roskilde Kommunes implementering af
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for tobak. I Danmark er Kræftens Bekæmpelse og
Trygfonden gået sammen om at danne partnerskabet Røgfri Fremtid. Der er på nuværende
tidspunkt over 45 partnere, som skal bane nye veje for arbejdet med tobaksforebyggelse.
Blandt de 45 partnere er Sundhedsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Børns Vilkår, ZBC Roskilde, patientforeninger og flere andre kommuner.
Tidlig opsporing i sundhedsplejen
Sundhedsplejersken er gennem hjemmebesøg ofte den første fagperson, der kommer i kontakt med familien, og de kan derfor meget tidligt i barnets liv opspore, hvor der er behov for
ekstra hjælp og vejledning. Den tidlige opsporing skal sikre en bedre overgang fra hjem til
dagtilbud for sårbare og udsatte børn og familier. Et tættere samarbejde mellem sundhedsplejersken og daginstitutionen kan samtidig styrke overgangen fra hjem til dagtilbud.

POLITISKE MÅL
Ældrepolitik
Roskilde Kommunes ældrepolitik (se den her) er vedtaget den 25. november 2015. Der er
fokus på, at den ældre borger, som visiteres til ydelser indenfor hjemmeplejen eller til en plejebolig, skal opleve en respektfuld og værdig pleje af høj kvalitet. Det er ligeledes en del af
politikken, at borgerne skal opleve, at der er sammenhæng i de ydelser de modtager. Visionen følges op af følgende konkrete politiske mål:
• Alle borgere på plejecentre og i hjemmeplejen skal have en tværfaglig rehabiliteringsplan
• Alle borgere med demens og deres pårørende skal opleve, at de har fuld adgang til
Roskilde Kommunes specialviden indenfor demensområdet

•

Roskilde Kommune skal være modelkommune i forhold til tværsektorielle løsninger,
så borgeren opnår den mest optimale pleje i eget hjem, på sundheds- og omsorgscentrene eller på et af kommunes midlertidige tilbud

Værdighedspolitik
Roskilde Kommunes værdighedspolitik (se den her) er besluttet af Byrådet den 27. april 2016.
Værdighedspolitikken udgør et supplement til ældrepolitikken, og forholder sig til fem temaer.
De fem temaer er
• Livskvalitet
• Selvbestemmelse
• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
• Mad og ernæring
• En værdig død
Pårørendepolitik
Byrådet vedtog i juni 2017 en pårørendepolitik (se den her). Pårørendepolitikken skal sikre, at
de pårørende til borgere med f.eks. handicap, psykiske problemer, sygdom og aldersbetingede funktionsnedsættelser bliver hørt og inddraget, for at skabe en så god livskvalitet for borgerne som muligt.
Pårørende ses som en bred kreds af mennesker, der kan have forskellige relationer og roller
til en borger med fx handicap, psykiske problemer, sygdom eller aldersbetinget funktionsnedsættelse. Pårørende-politikken omfatter både det at være pårørende og den støtte, en pårørende kan være for borgeren.
Byrådets vision er, at pårørende:
• oplever at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe så god livskvalitet og trivsel som
muligt for borgeren
• oplever at der er opmærksomhed og støtte til pårørende, som selv kan være berørte og
belastede af situationen
• oplever et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.
Sundhedspolitik
Roskilde Kommunes sundhedspolitik (se den her) er vedtaget 2. september 2015. Der er
fokus på, at borgere i Roskilde Kommune skal leve længere og have flere gode leveår både
fysisk, psykisk og socialt. Desuden vil Roskilde Kommune vil skabe de bedst mulige rammer
og omgivelser for borgere i alle aldre, således at der er mulighed for alle til at leve gode, sunde liv både fysisk, psykisk og socialt. Roskilde Kommune fokuserer på følgende konkrete
politiske mål:
• Reduktion af andelen af overvægtige børn
• Ulighed i sundhed skal reduceres
• Implementering af Sundhedsaftalen med konkrete aftaler imellem Roskilde kommune
og samarbejdshospitaler, der giver værdi for borgerne og sømfri forløb
Frivilligpolitik
Roskilde Kommunes frivilligpolitik (se den her) er vedtaget 17. juni 2015. Der er fokus på, at
Roskilde Kommune bidrager til at skabe gode rammer og synlighed omkring en mangfoldig
frivillig social indsats, der fremmer det aktive medborgerskab og styrker borgernes sociale liv,
sundhed og trivsel. De konkrete politiske mål er:
• Synliggørelse af det frivillige sociale engagement blandt borgere i Roskilde Kommune
• Kendskab til aktiviteter i de frivillige sociale foreninger blandt medarbejdere i Roskilde
Kommune
• Samarbejde og mangfoldighed i de sociale foreninger

NØGLETAL
Nøgletalsbeskrivelse
Hjemmepleje og ældre
Visiterede timer pr. uge til hjemmeboende (pr. 65+ årig)
1
Plejehjemspladser (pr. 65+ årig)
Andel selvhjulpne 75+ årige
Hjælpemidler
Bevilgede biler (pr. 1.000 borgere)
Genbrugsrate for senge
Træning
Træningsforløb (pr. 1.000 borgere)
Sundhedspleje
Hjemmebesøg småbørn (pr. 0-4 årig)
Andel overvægtige børn (v. indskoling)
Tandpleje
2
Huller i tænderne
Tandreguleringer (pr. 15 årig)

Regnskab
2016

Budget
2017

Budget
2018

0,44
0,03
72,6 %

0,5
0,03
> 70,0 %

0,5
0,03
> 70,0 %

0,4
84

0,4
85

0,4
85

43

43

43

1,6
11,0 %

1,7
<12,0 %

1,7
<11,0 %

1,04
0,3

1,40
0,3

1,20
0,3

1) Inkl. rehabiliteringspladser.
2) Defineret som gns. antal skadede tandflader hos de 15-årige.

NYT I BUDGET 2018
Nye tiltag/budgetudvidelser
Aktivitetsmedarbejdere plejecentre
På baggrund af lavere udgifter som følge af sund aldring er der muligheder for inden for de
midler, som er på ældreområdet, at anvende 2 mio. kr. årligt til at ansætte aktivitetsmedarbejdere. De skal være med til at skabe målrettede aktiviteter til beboerne på kommunens plejehjem for derved at øge livskvaliteten for beboerne.
Sundhedsplejen - tidlig indsats
Der afsættes 0,5 mio. kr. til sundhedsplejen for at styrke et øget samarbejde mellem dagtilbud
og sundhedspleje.

De væsentligste anlægsprojekter
Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger, 60 rehabiliteringspladser og 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede.
Der forventes en stigning på knap 22 procent i antallet af +80 årige i perioden 2017 - 2021.
For at tilpasse kapaciteten i forhold til behovet, og for at kunne opfylde plejeboliggarantien,
etableres et nyt plejecenter. Plejecentret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet på 60 rehabiliteringspladser. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede. I alt etableres 104 boliger.
Anlægsudgiften er i alt 79,6 mio. kr., hvor 1 mio. kr. er frigivet i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og
5,5 mio. kr. i 2017. De resterende midler foreslås afsat med 16,2 mio. kr. i 2018, 42 mio. kr. i
2019 og 11,4 mio. kr. i 2020. Den samlede afledte drift udgør 10,1 mio. kr. i 2019, 9,8 mio. kr.
i 2020 og 7,8 mio. kr. fra 2021 og frem.

Mobilt laboratorium - anskaffelse af bus
Roskilde kommune har de seneste par år intensiveret indsatsen omkring tidlig opsporing af
begyndende sygdomstegn og faldende funktionsevne hos kommunens ældre borgere. Dette
med henblik på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, der kan betyde en kraftig reduktion
af borgerens livskvalitet og mulighed for at blive i eget hjem.
Kommunens specialiserede sygeplejeteams kan komme langt i borgerens sygdomsforløb - i
samarbejde med praktiserende læge eller vagtlæge - ved selv at foretage en række faglige
screeninger og handlinger. Dog ender stadig alt for mange borgere med at blive korttidsindlagt, fordi der ikke er mulighed for at tage laboratorieprøver hos borgeren, og iværksætte
behandling på baggrund af laboratoriesvar.
På den baggrund inviteres Region Sjælland og de praktiserende læger til at samarbejde om
en mobil laboratorieenhed, som kan gøre det muligt, at borgeren kan udredes og behandles i
eget hjem og forebygge især de korte indlæggelser.
Det afsættes 0,7 mio. kr. til initiativet i 2018 samt 300.000 kr. årligt fra 2018 til afledt drift.

