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Forslag fra Dansk Folkeparti:
Omsorgspleje
Sundhed og Omsorg
Et gennemgående tema blandt de bekymringer, som pårørende rejser af plejen af
deres kære på plejehjem såvel som i hjemmeplejen er manglende tid til omsorg og
nærvær. Der berettes eksempelvis om manglende hånd- og neglehygiejne på de
ældre, manglende hårpleje efter bad og lignende. For Dansk Folkeparti er dette et
udtryk for, at mange års besparelser på området har medført, at den basale omsorg
er skåret væk til fordel for minuttyranni og stramme tidsplaner. Dermed leves der
måske nok leves der op til den grundlæggende pleje, som skal leveres, men der er
ikke tid og plads til decideret omsorgspleje. Det er uanstændigt.
Dansk Folkeparti foreslår derfor, at der afsættes midler til at operere med
omsorgspleje. Vi skal tilbyde vores ældre den pleje og nærvær, som de fortjener, og
heri ligger en forventning om, at omsorg skal være udgangspunktet. Det skal derfor i
højere grad være en del af de daglige opgaver for medarbejdere på plejehjem såvel
som i hjemmeplejen at have tid til den nødvendige ekstra omsorg til at være
nærværende, lægge en hånd på den ældres, hvis der er behov for det, klippe
neglene eller sætte håret efter et bad. På den måde kan vi skabe den omsorgsfulde
alderdom, som vores ældre fortjener.
Forventet årlig udgift er 30 millioner kroner.
Kontaktperson: Jette Skive

Forslag fra Dansk Folkeparti:
Opnormering på plejehjem om aftenen og i weekenden
Sundhed og Omsorg
Der er kort og godt brug for flere varme hænder på plejehjemmene. Især om aftenen
og i weekenderne kan det knibe. Dansk Folkeparti ønsker derfor en opnormering,
som skal skabe mere tid til nærvær og tryghed hos den enkelte borger. Konkret skal
det ske med ekstra sosu-medarbejdere i de dele af aften- og weekendvagterne, hvor
forstanderen vurderer, at der er det største behov på lige netop deres plejehjem.
Opnormeringen skal øge borgernes mulighed for individuelt tilrettelagt pleje og
hjælp. Derudover skal de ekstra varme hænder skabe mere liv og aktivitet i
aftentimerne for borgerne og give bedre mulighed for, at plejen gives på en måde,
der er i overensstemmelse med beboernes sociale liv, sundhed og værdighed.
Opnormeringen skal eksempelvis give bedre mulighed for at skabe aftensmåltider,
der er rolige, hjemlige og hyggelige, men også ekstra hænder til at skabe en mere
værdig aftenpleje og behagelig sengetid.
Midlerne til øget bemanding tildeles den enkelte forstander med henblik på, at
aktiviteten og omsorgen øges i tidsrummet fra sen eftermiddag til slutaftenvagt samt
de tidspunkter i weekenden, hvor den enkelte forstander vurderer, at der er det
største behov. Det varierer fra plejehjem til plejehjem hvilket tidspunkt i aftenvagten,
det vil give mest værdi for beboerne. Derfor lægges der op til, at det bliver den
enkelte forstander, der vurderer, hvordan opnormeringen skal bruges, så midlerne
får bedst mulig anvendelse.
Forventet årlig udgift er 20 millioner kroner.
Kontaktperson: Jette Skive

Forslag fra Dansk Folkeparti:
Mere tid i hjemmeplejen om aftenen og i weekenderne
Sundhed og Omsorg
På foranledning af Dansk Folkeparti besluttede byrådet i forbindelse med
budgetforliget for 2020 at skabe bedre muligheder for, at plejepersonalet i
hjemmeplejen kan drage omsorg for borgerne eller håndtere de akutte opgaver og
udfordringer, der opstår omkring de enkelte borgere i løbet af dagen. Det var en
vigtig prioritering, for nye og komplekse opgaver sammenholdt med en presset
økonomi har gjort, at der simpelthen ikke har været tid nok til den nødvendige pleje
og praktiske hjælp. Beboere i hjemmeplejen og deres pårørende oplever, at
plejepersonalet må prioritere hårdt i opgaverne.
Helt konkret besluttede byrådet sidste år, at der skulle lægges en ekstra blok af tid
ind i vagtplanerne i dag- og aftenvagter. Byrådet bevilligede 8 mio. kr. årligt fra 2020
og frem til at sikre ”Mere tid i hjemmeplejen”. Sundhed og Omsorg fandt derudover
2,3 mio. kr. til indsatsen. I alt blev det muligt at skabe 10 minutters ekstra tid i
dagvagterne og 5 minutter i aftenvagterne på hverdage.
Erfaringen er, at medarbejderne har taget rigtig godt imod den ekstra tid. Det giver
en større fleksibilitet i de daglige opgaver hos borgerne, og kan medvirke til et bedre
arbejdsmiljø, da der er kommet mere luft i ruteplanerne. Medarbejderne har dog et
ønske om, at der også afsættes 10 minutters omsorgstid i aftenvagterne, og at der
planlægges med omsorgstid i weekenderne – både i dag- og aftenvagten.
Dansk Folkeparti ønsker at lytte til medarbejderne, og derfor foreslår vi, at der
afsættes midler til mere tid i aftenvagterne og i weekenderne i hjemmeplejen.
Forventet årlig udgift er 5 millioner kroner.
Kontaktperson: Jette Skive

Forslag fra Dansk Folkeparti:
Fortsættelse af Kendt hjemmehjælper
Sundhed og Omsorg
På foranledning af Dansk Folkeparti besluttede byrådet i forbindelse med
budgetforliget for 2019 at skabe bedre muligheder for, at borgere, der modtager
hjemmepleje, i højere grad skal modtage hjælpen fra et lille team af kendte hjælpere
frem for mange forskellige. Formålet var at sikre, at borgere der modtager hjælp, er
trygge ved de personer, der kommer i deres hjem. Derfor ønskede Dansk Folkeparti,
at borgere i hjemmeplejen i højere grad kunne få hjælp af den samme hjælper.
Forligspartierne tilførte 4,4 mio. kr. i 2019 og 8,8 mio. kr. i 2020 til initiativet. Konkret
skulle det udmøntes til, at der i forbindelse med planlægningen af besøg i
hjemmeplejen ikke kun tages udgangspunkt i den mest rationelle køreplan, men
også med udgangspunkt i, at den enkelte hjælper, i højere grad tager ud til den
samme gruppe af borgere.
Evalueringen af initiativet har vist, at besøgskontinuiteten har været i en positiv
udvikling i hjemmeplejen – særligt i slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020. I
fokusgruppeinterviews giver borgere udtryk for, at besøgskontinuitet og relationer
med medarbejderne er meget vigtigt. Det bekræfter de tilbagemeldinger, der er fra
både ledere og medarbejdere i hjemmeplejen.
Dansk Folkeparti ønsker derfor, at de eksisterende tiltag i forhold til
besøgskontinuitet fastholdes og udbygges med fokus på mere fleksibilitet i
medarbejdernes vagter, så det er muligt at øge besøgskontinuiteten samt at
kontaktpersonen får mulighed for ekstra tid hos borgeren med henblik på at styrke
relationen og at spørge ind til borgernes behov og tilfredshed med den hjælp, der
gives.
Forventet årlig udgift er 9,25 millioner kroner.
Kontaktperson: Jette Skive

Forslag fra Dansk Folkeparti:
To årlige hovedrengøringer
Sundhed og Omsorg
Hovedrengøring hører med til ethvert hjem. Derfor mener Dansk Folkeparti også, at
borgere som ikke selv kan stå for rengøringen, og som derfor modtager den af
kommunen, skal have tilbuddet om hovedrengøring.
Konkret foreslår Dansk Folkeparti, at modtagere af rengøring får mulighed for to
timers ekstra rengøring to gange om året, oveni den rengøring de normalt modtager
hver 14. dag. Den ekstra rengøring vil gøre det muligt at sikre en mere grundig
rengøring end normalt. Borgerne kan selv kunne bestemme, hvornår de ønsker den
ekstra rengøring samt hvad der skal være fokus på i forbindelse med den ekstra
rengøring.
En analyse af tilfredsheden i hjemmeplejen viser, at borgerne ikke er tilfredse nok
med rengøringen i hjemmeplejen. Samtidig viser analysen, at borgernes tilfredshed
med rengøring er vigtig i forhold til den samlede tilfredshed med hjemmehjælpen.
Med de to årlige rengøringer vil vi dermed kunne bidrage til, at borgerne opnår et
mere rent og indbydende hjem, der giver bedre mulighed for at invitere venner og
pårørende på besøg, hvilket i sidste ende kan være med til at øge tilfredsheden med
hjemmeplejen.
Forventet årlig udgift er 8 millioner kroner.
Kontaktperson: Jette Skive

Forslag fra Dansk Folkeparti:
Bedre budgettildeling på ældreområdet
Sundhed og Omsorg
Ældreområdet får stadig større og større økonomiske problemer idet budgettet bliver
udhulet år for år. Byrådets tidligere forventning om, at fremtidens ældre ville være
sundere - og dermed langt billigere i hjælp og pleje, har vist sig ikke at holde stik.
En opbremsning i den sunde aldring gør det vanskeligt for Sundhed og Omsorg at
opretholde en økonomi i balance, fordi det er forudsat og indregnet i
budgetmodellerne, at nye ældre er sundere og dermed billigere end ældre fra
tidligere generationer.
Hidtil har Sundhed og Omsorg været i stand til at fastholde en økonomi i balance
ved at fokusere på at anvende velfærdsteknologi, rehabilitering samt inddragelse af
pårørende og frivillige. Det har bl.a. givet sig til udtryk ved, at Aarhus Kommune
bruger 18.000 kr. mindre pr. ældre i 2018 sammenlignet med 2009. Det er et fald på
28%, hvilket er det største fald blandt alle 6-byerne.
Med en opbremsning i den sunde aldring forventes det ikke at være muligt at
begrænse udgiften pr. borger yderligere. Udfordringen er særligt stor, da antallet af
ældre forventes at stige kraftigt de kommende år.
Dansk Folkeparti foreslår derfor, at budgetmodellerne ændres, så der fremadrettet
ikke indregnes Sund Aldring.
Forventet årlig udgift er 20 millioner kroner (fordobles årligt).
Kontaktperson: Jette Skive

Forslag fra Dansk Folkeparti:
Understøttelse af flere ældre med handicap
Sundhed og Omsorg
Ældre med handicap lever længere - ligesom den øvrige del af befolkning, og det er
kun dejligt. Denne forlængelse af levetiden betyder imidlertid, at ældreområdet
udfordres rent økonomisk.
Sundhed og Omsorg har allerede og får de kommende år en stigende udgift til
området og det er en udgift, som den nuværende budgetramme ikke tager højde for.
Dansk Folkeparti foreslår derfor, at enhedsbeløbet vedr. ældre med handicap
forhøjes. Hvis dette ikke sker vil Sundhed og Omsorg være nødsaget til at spare på
det øvrige ældreområde, hvilket vil medføre serviceforringelser.
Forventet årlig udgift er 30 millioner kroner og stigende.
Kontaktperson: Jette Skive

Forslag fra Dansk Folkeparti:
Kommunalt kræftcenter - Senfølger efter kræft
Sundhed og Omsorg
Hvert år får ca. 44.000 danskere konstateret kræft, og godt og vel 340.000 lever med
en kræftdiagnose.
Grundet hurtigere udredning og optimerede behandlingsmuligheder overlever flere
og flere en kræftsygdom, og i dag er over 60 % af danske kræftpatienter i live fem år
efter, at diagnosen er stillet mod 48 % i 2000. Både sygdom og behandling medfører
dog ofte bivirkning og senfølger som fx kronisk træthed, smerter, kognitive problemer
samt spise- og synkebesvær, og undersøgelser tyder på, at over 50 % oplever
senfølger i forbindelse med kræft. Senfølgerne kan opstå både under og flere år
efter et behandlingsforløb, og kan have stor indvirkning på krop og sjæl og bevirke,
at man kan have svært ved at vende tilbage til et normalt hverdags- og arbejdsliv.
Derfor er det helt essentielt, at borgerne informeres om/tilbydes et
rehabiliteringstilbud i forbindelse med et sygdomsforløb.
I Århus Kommune varetages kræftrehabiliteringen af Folkesundhed Aarhus Midt, og
her er antallet af kræftforløb næsten fordoblet fra 255 i 2017 til 473 i 2019. Dog ses
der en skævvridning ift. hvem der henvises til kræftrehabilitering. Fx er kun 30 % i
rehabiliteringen mænd, over halvdelen af borgerne befinder sig i sociogruppe 1 og 2,
og kun 10 % har en anden etnisk baggrund end dansk.
I Københavns Kommune har man investeret i kræftcentret; Center for Kræft og
Sundhed. Centrets kerne består i et tæt samarbejde mellem Kommunen og
Kræftens Bekæmpelse, der i fællesskab varetager rehabiliteringen af Kommunens
borgere. Center for Kræft og Sundhed har desuden et tæt samarbejde med
omkringliggende hospitaler, og er på baggrund heraf lykkes med at få henvist mere
end 1000 borgere om året, og har de seneste år desuden øget antallet af mænd i
rehabiliteringen. Centret er et samlingssted for både kræftramte og deres pårørende
hvor tværsektorielt samarbejde går op i en højere enhed til stor gavn for borgerne
rehabilitering og forebyggelse af senfølger.

Dansk Folkeparti foreslår derfor, at den kommunale kræftrehabilitering i Århus
styrkes ved at yde midler til et tværsektorielt kræftcenter i Århus, der kan optimere
følgende:
-

Et tværsektorielt samarbejde om/ indsatser til sårbare/udsatte borgere
Et tværsektorielt samarbejde om/indsatser til mænd
Et tværsektorielt samarbejde om borgere der oplever senfølger flere år efter
endt behandling

Forventet årlig udgift er 2 millioner kroner.
Kontaktperson: Jette Skive

Forslag fra Dansk Folkeparti:
Flere sygeplejersker på plejehjemmene
Sundhed og Omsorg
Både KL og Ældrekommissionen har peget på, at de sundhedsfaglige kompetencer
bør styrkes på landets plejehjem. På plejehjemmene i Aarhus Kommune er der i dag
allerede ansat sygeplejersker, som arbejder med at opspore sygdom tidligt og
dermed forebygge indlæggelser, koordinere borgerforløb mellem hospital og egen
læge og være med til at sikre korrekt medicinhåndtering. Det er også
sygeplejerskerne, der har fagligheden til at følge op på utilsigtede hændelser og yde
sygepleje til beboere med komplekse problemstillinger og kvalitetssikre
dokumentationen på plejehjemmet.
Dansk Folkeparti ønsker at opnormere den
plejehjemmene med flere kvalitetssygeplejersker.

sygeplejefaglige

indsats

på

Med en opnormering vil de nævnte indsatser kunne få øget fokus ligesom det vil give
forstanderen mere tid til at fokusere på personale- og kulturledelse samt
samarbejdet med de pårørende.
Forventet årlig udgift er 13 millioner kroner.
Kontaktperson: Jette Skive

Forslag fra Dansk Folkeparti:
Exo-skeletter til træningsbrug og til brug i eget hjem
Sundhed og Omsorg
I 2018 købte Sundhed og Omsorg to sæt exo-skeletter, der skulle bruges som
træningsben under supervision af specialuddannede fysioterapeuter. Den type
exo-skellet der blev købt, kan anvendes til træning af en bredere målgruppe, end de
exo-skeletter der er egnet til personligt brug. Erfaringer viser, at nogle borgere med
eksempelvis Apopleksi, Multiple Sklerose og Guillian Barrè syndrom kan have stor
gavn af træning med exo-skeletter. Det kræver specialiserede kompetencer at kunne
forestå træningen med exo-skeletterne. I dag er der uddannet fire fysioterapeuter i
Aarhus Kommune, to fra Neurocentret og to fra Vikærgården, som er i stand til at
forestå træningen af borgere med exo-skeletter. Der skal dog være to terapeuter til
stede samtidig under hver træningssession, hvilket ekstra ressourcer, da der
sædvanligvis kun er én terapeut pr. træningssession. Der er i dag ét exo-skelet til
rådighed på Neurocentret og ét på Vikærgården, men exo-skeletterne bruges ikke i
træningen på nuværende tidspunkt på grund af de manglende ressourcer.
Dansk Folkeparti foreslår derfor, at der afsættes 250.000 kr. årligt, således at det
bliver muligt at få bedre udnyttelse af de to exo-skeletter til gavn for borgerne.
Derudover har Sundhed og Omsorg afprøvet exo-skeletter til borgeres personlige
brug i eget hjem. Afprøvningen var med i Fælles om nye løsninger, fordi det var
forventningen, at exo-skeletterne ligesom i træningsøjemed ville være en effektiv
måde at forbedre funktionsevne og almentilstand hos de borgere, der har mistet
gang og ståfunktionen. Afprøvningen er stoppet i regi af Fælles om nye løsninger, da
det ikke har været muligt på den korte bane at fastlægge konkrete
effektiviseringsgevinster ved de involverede borgere.
Sundhed og Omsorg forventer dog fortsat, at exo-skeletter til borgeres personlige
brug i eget hjem vil have gavnlige effekter på den længere bane. Borgere der har
mistet gang og ståfunktionen oplever stort set alle komplikationer som følge af den
manglende ståfunktion og bevægelse. Disse komplikationer kan afhjælpes med
exo-skeletter til personlig brug ligesom det er en stor forbedring af den enkeltes
livskvalitet.

Dansk Folkeparti foreslår derfor, at Århus Kommune øger serviceniveauet, så der
fremover kan tilbydes personlige robotben til ny-skadede borgere. Hvis fremtidige
borgere med rygmarvskade skal have tilbud om personlige robotben, forudsætter
det, at der afsættes midler til indkøb og træning.
Forventet udgifter er 2,5 millioner kroner i 2021 og 1 millioner kroner årligt i de
følgende år.
Kontaktperson: Jette Skive

Beslutningsforslag: Flere varme hænder til DemensCentrum Aarhus
Aarhus’ demensplejehjem - DemensCentrum Aarhus - løser en kæmpe opgave i forhold til borgere
med svær demens.
Der bliver uden tvivl ydet en stor indsats for beboerne på demensplejehjemmet, men i den
seneste tid har en gruppe pårørende rejst en kritik, som Aarhus Byråd bliver nødt til at tage
alvorligt.
I Dansk Folkeparti har vi fuld tillid til, at ledelsen og medarbejderne på plejehjemmet gør hvad de
kan for at skabe en ordentlig sidste tid for en gruppe borgere, som desværre er forsvundet ind i
demensens mørke.
Kritikken går da heller ikke på de dygtige og omsorgsfulde medarbejdere, som yder den pleje og
omsorg, som man skal have, når man er så ramt på livet, som mange af beboerne på
DemensCentrum og deres pårørende er. Kritikken går derimod på konsekvenserne af en for lav
bemanding. Af at der er for få varme hænder til at tage sig af plejehjemmets beboere.
Der er igangsat en handlingsplan på plejehjemmet. Med denne er der taget initiativ til en
midlertidig opnormering, ligesom der sættes ind i forhold til mere rengøring og mere hjemlighed.
Men tilbage står det faktum, at der er behov for et permanent løft af det generelle serviceniveau.
Der mangler kort og godt varme hænder på plejehjemmet til at tage sig af beboerne og deres
behov for pleje og omsorg.
Der er flere og flere danskere, som bliver ramt af en demenssygdom, og samtidig med det, så lever
de heldigvis også længere. Det betyder dog også, at gruppen af de svageste mennesker med
demens bliver større. I dag er der en højere budgettildeling til borgere der bor på
demensplejehjem end til borgere, der bor på et almindeligt plejehjem, men den nuværende
situation viser, at tildelingen langt fra er god nok. Økonomien er under pres og det går ud over
serviceniveauet.
Det ønsker Dansk Folkeparti at ændre med dette beslutningsforslag.
Vi foreslår derfor, at
- der afsættes ekstra midler til at øge den nuværende normering på DemensCentrum Aarhus
På vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe
Jette Skive
Tilføjelse: MSO foreslår konkret, at der opnormeres med én ekstra dagvagt hver dag i hver af de 9 nye
boliggrupper på Skovvang, når det åbner i 2021. Det giver en ekstra årlig udgift på 8,8 mio. kr., når det er
delt mellem sygeplejersker og sosu-assistenter

Forslag fra Dansk Folkeparti:
Flere demenspladser på Skovvang
Sundhed og Omsorg
Sundhed og Omsorg driver i dag 74 specialplejeboliger til demente under
DemensCentrum Aarhus på Graham Bells Vej, men i begyndelsen af 2021 flyttes
boligerne til det nye byggeri på Skovvangsvej, hvor antallet af pladser udvides til
105.
Beboerne i specialplejeboligerne er de borgere i kommunen,
hvor demenssygdommen giver de største udfordringer med at klare dagligdagen.
Derfor har beboerne massivt behov for støtte og hjælp, hvorfor der er afsat et særligt
stort budget til disse boliger.
Antallet af borgere med demens i Aarhus vokser kraftigt i disse år, og dermed stiger
behovet for specialplejeboliger til de særligt hårdt ramte borgere med demens også,
og i dag er der allerede venteliste til de nuværende 74 specialplejeboliger. Med
åbningen af det nye byggeri på Skovvangsvej får 31 flere borgere med demens
mulighed for at få mere pleje og omsorg. Budgetmodellerne for ældreområdet
indebærer imidlertid ikke flere ressourcer i takt med, at der kommer flere borgere
med behov for en specialplejebolig. Konkret betyder dette, at der vil ske en
forhøjelse af de årlige udgifter.
Uden tildeling af ekstra midler til de nye pladser vil det være nødvendigt med
besparelser på det øvrige ældreområde for at finde midlerne til de nye boliger.
Dansk Folkeparti ønsker derfor, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne
afsættes midler til driften af de 31 ekstra boliger.
Forventet årlig udgift er 8 millioner kroner.
Kontaktperson: Jette Skive

Forslag fra Dansk Folkeparti:
Finansiering af samarbejdsaftale om IV-behandling
Sundhed og Omsorg
Region Midtjylland og regionens 19 kommuner har i regi af Sundhedsaftalen
udarbejdet en samarbejdsaftale om IV-behandling i kommunalt regi.
Samarbejdsaftalen skal give mulighed for, at IV-behandlingen kan foregå tæt på
borgerens hverdag, når der ikke længere er behov for behandling på hospitalet
udover med IV. Med aftalen forventes det, at halvdelen af behandlingerne i Aarhus
Kommune vil kunne leveres i en sundhedsklinik, mens den anden halvdel skal
leveres i borgerens eget hjem. For Aarhus Kommune vil det forventede omfang være
i alt 1.000 IV-behandlinger om året.
På byrådsmødet onsdag d. 10. juni godkendte et samlet byråd, at Aarhus Kommune
tiltræder samarbejdsaftalen. Dermed kan syge og svækkede borgere fremover
modtage antibiotikabehandling direkte i blodet i eget hjem eller på en
sundhedsenhed i deres nærområde. Det betyder konkret, at borgere nu ikke skal
blive længe på hospitalet eller skal tage frem og tilbage for at få en IV-behandling.
Dette giver tryghed og er meget bedre for den enkelte borger, hvilket Dansk
Folkeparti kun kan bakke op om.
Samarbejdsaftalen har været undervejs længe. IV-behandling er en klar regional
opgave men nu er der endelig landet en aftale, hvor regionen betaler 70 procent.
Men 70 % er ikke 100 %. De 30 procent skal Aarhus Kommune betale og medfører
en årlig udgift på knap 3 mio. kr. Afsættes disse midler ikke til den samarbejdsaftale,
som byrådet har tiltrådt på kommunens vegne, så skal de 3 millioner kroner årligt
findes af ældreområdets budget, og det vil medføre serviceforringelser.
Dansk Folkeparti ønsker derfor, at finansieringen findes i forbindelse med
budgetforhandlingerne.
Helt konkret har Sundhed og Omsorg oplyst, at den årlige kommunale udgift vil være
2,9 mio. kr., som både dækker den tid personalet bruger til selve IV-behandlingen og
den pleje- og praktiske hjælp, som Sundhed og Omsorg skal levere til borgerne som
følge af, at borgeren behandles lokalt og ikke på hospitalet.
Kontaktperson: Jette Skive

Forslag fra Dansk Folkeparti:
Flere diætister
Sundhed og Omsorg
Sundhed og Omsorgs diætister yder hver dag en vigtig ernærings- og kostfaglige
opgave hvor der sættes fokus på forebyggelse af underernæring og fejlernæring i
hjemmeplejen og sundhedsenheden. Dansk Folkeparti ønsker at opprioritere denne
indsats og foreslår derfor, at der fremover skal være to diætister i hvert lokalområde
mod blot en enkelt i dag.
Med en opprioritering af indsatsen bliver der mulighed for at målrette flere indsatser,
der skal forhindre at borgerne kommer i dårlig ernæringstilstand. Derudover bliver
det muligt at sætte fokus på forebyggelse og sundhedsfremme hos målgrupper, som
Aarhus Kommune i dag ikke har et tilbud til.
Forventet årlig udgift er 3 millioner kroner.
Kontaktperson: Jette Skive

Forslag fra Dansk Folkeparti:
Styrkelse af indsatsen for borgere med sygdomme og/eller skader i
hjernen
Sundhed og Omsorg og Sociale forhold og Beskæftigelse
Århus Kommune oplever et stigende pres i forhold til at kunne levere de rette
genoptrænings- eller rehabiliteringstilbud i rette tid til borgere med sygdomme
og/eller skader i hjernen. På grund af pres i det regionale sundhedsvæsen udskrives
borgerne tidligere i forløbet bl.a. fra Hammel Neurocenter. Det, at borgerne
udskrives tidligere i forløbet, betyder blandt andet, at der skal leveres
rehabiliteringstilbud af større specialiseringsgrad end tidligere. Samtidigt betyder
opstramningen i Sundhedslovens § 140, at borgeren skal kunne opstarte sit forløb
senest 7 dage efter udskrivelse. Samtidigt ses en stigning i antal borgere – særligt
unge, der oplever langvarige gener efter hjernerystelse. Generne øger risikoen for
frafald fra uddannelse og/eller beskæftigelse.
Dansk Folkeparti foreslår derfor, at Sundhed og Omsorg i samarbejde med Sociale
Forhold og Beskæftigelse påbegynder et arbejde med at udvikle og etablere
målrettede tilbud til borgere med sygdomme og/eller skader i hjernen. Konkret
foreslås samarbejdet at omfatte fælles udvikling af målrettet rehabiliteringstilbud til
borgere med erhvervet hjerneskade på Vikærgården. Tilbuddet målrettes borgere
med behov for rehabilitering på specialiseret niveau, og hvor der er behov for
specialkompetencer og indsats fra flere forskellige faggrupper. Der vil være udgifter
til kompetenceudvikling både i Sundhed og Omsorg samt Sociale forhold og
Beskæftigelse. Herudover vil der være ekstraudgifter ved drift af ekstra
døgnrehabiliteringspladser ved Vikærgården.
Forventet årlig udgift er 3 millioner kroner.
Kontaktperson: Jette Skive

Forslag fra Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti:
Hvilepladser til døende
Sundhed og Omsorg
De fleste ønsker at dø hjemme, men for nogle kan smerter og behov for pleje og sygepleje være så
stort, at det ikke er muligt at blive hjemme. Der er ældre som kommer på plejehjem kort før de
dør, og de skal derfor til at flytte ind i en ”ny” bolig kort før deres død. Det er meget
ressourcekrævende for både den ældre og dennes pårørende. Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti ønsker i stedet, at det gøres muligt for ældre og deres pårørende, at de
kan bruge tiden på at være sammen i ro og fred med den rette pleje i den sidste tid, hvor den
palliative indsats vigtig for at få en god afslutning på livet.
Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at der oprettes særlige
hvilepladser, som det er muligt at flytte ind i, i den terminale fase. Målet er, at de borgere der er i
slutningen af livet, og som ikke bor på plejehjem, kan flytte ind i en særlig bolig på et
plejehjem/lokalcenter. Her kan kommunen tilbyde ro til den ældre og familien mens der er
personale der har særlige kompetencer inden for den palliative pleje.
Økonomi: Der afsættes 2 mio. kr. årligt til indsatsen.
Kontaktperson: Jette Skive
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Forslag fra Dansk Folkeparti:
Fast lægetilknytning på plejehjemmene
Sundhed og Omsorg
Ordningen med fast lægetilknytning på plejehjem blev implementeret på de
århusianske plejehjem i 2017. Ordningen er ved at blive evalueret, men de
foreløbige resultater viser en stor tilfredshed med ordningen blandt beboere,
pårørende, medarbejdere og læger. Evalueringen tyder på, at det tættere
samarbejde mellem plejehjemspersonalet og den fasstilknyttede læge kan være med
til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Derudover kan ordningen være
med til at sikre, at plejehjemspersonalet og den fasttilknyttede læge i fællesskab kan
arbejde for mere lighed i sundhed.
Den kommende evaluering vil sandsynligvis give anledning til ændrede retningslinjer
for ordningen og brug af timerne til den sundhedsfaglige rådgivning.
Dansk Folkeparti ønsker, at der bliver afsat midler til denne ændring, så der
fremover bliver mulighed for at rykke de praktiserende læger endnu tættere på
plejehjemmene og optimere det sundhedsfaglige samarbejde i forløbene for nogle af
vores ældste og mest udsatte borgere. Næste skridt kunne også være at undersøge
muligheden for en tilsvarende ordning for borgere i ældreboliger.
Forventet årlig udgift er 0,5 millioner kroner.
Kontaktperson: Jette Skive

