
Rådmandsindstilling: Status på Besjælingsprogrammet  

29. juni 2018, Udvikling    

Baggrund: 
Det er besluttet at der gives en fælles status på alle tre spor i besjælingsindsatsen hver 3.måned. Dette 
for at skabe sammenhæng og overblik over resultaterne af den samlede besjælingsindsats i Sundhed og 
Omsorg.  
Indstillingen indeholder en oversigt over besjælingsprogrammets projekter, herunder hvad der er gen-
nemført, hvad der er igangværende og hvad der er planlagt siden sidst (22. marts 2018)  
 - se bilag 1.   
Før og efter ark, med fotos af afsluttede hjemliggørelses-projekter siden sidst, se bilag 2 
Der er siden sidst i samarbejde med forstandere og administrative ledere gennemført screeninger af ple-
jehjem og lokalcentre, for at skabe overblik over, hvor de ekstra 6 mio. kr. til hjemliggørelse fra budget-
forlig 2018, bedst vil kunne gøre gavn. Screeningsresultater fremgår af bilag 3.  

Seneste oversigt over Besjælingsprogrammet bilag 4  

 

Beslutninger: 
Chefteamet skal beslutte:  
 

• At bilag 1 om det videre arbejde tages til efterretning. 

• Overordnede retningslinjer for hvordan de 6 mio. kr. prioriteres: 
o At indsatsen fokuseres om plejehjemmene og der maks. tildeles 1/6 del af midlerne 

til lokalcentrene 
o At der ikke tildeles midler til etablering af receptioner, da dette vil være for omkost-

ningstungt  
o At de selvejende plejehjem betragtes på lige fod med øvrige plejehjem  

• At hjemliggørelses-teamet ud fra de besluttede retningslinjer og screeningsresultaterne foreta-
ger prioriteringen af hvor de 6 mio. kr. skal anvendes og fremlægger dette oplæg til rådman-
dens godkendelse før indsatsen igangsættes.  

 

Effekt og målopfølgning: 
Besjælingsprogrammet realiserer ledetråden ”Vi er sammen med Borgeren”. Effekten er at borgeren op-
lever højere grad af hjemlighed, trivsel og personliggørelse i mødet med Sundhed og omsorg.  
Effekten måles bl.a. via tilfredshedsundersøgelse og tilsynsbesøg. Særligt spørgsmålene:  
Plejehjem: 

1. I hvilken grad føler du dig hjemme? 65 %  69 %  

2. Oplever du at personalet gør sig umage for at gøre plejehjemmet hyggeligt og hjemligt? 75 % 
3. Er hjemmehjælperen venlig overfor dig 91% - 87%  

Pårørende: 
1. Føler du dig hjemme/tilpas når du er sammen med din nærtstående på plejehjemmet? 64 %  68 %  
 

Implementering: 

Det fysiske spor: 
Alle de projekter, som blev planlagt som led i etape 1 er gennemført eller i gang, de sidste færdiggørel-
ser sker efterår 2018 grundet prioritering af screeningerne. Når prioritering af etape 2 er godkendt, 
igangsættes implementeringen i samarbejde med de lokale. Det forventes at etape 2 vil være færdig me-
dio 2020. Der afrapporteres løbende om fremdriften på RM-møder. 

  Kultursporet:  
Arbejdet fortsætter som planlagt (Bilag 1)  
Under det fysiske spor og kultursporret tilføjes en særlig indsats omkring akustik/lyd/musik samt dufte/lugt” 
 
Det grønne spor: 
Plant Liv bringer naturen tættere på beboeren og skaber rehabilitering i det fri. Ved at etablere kontakter 
mellem plejehjemmene og frivillige som spejdere, gartnerforeninger og daginstitutioner skabes der fælles-
skaber og generationsmøder i det fælles arbejde om aktiviteter og om at få udelivet til at vokse. 

 
  

Kommunikation: 
Besjælingsprogrammet gennemføres som planlagt.  
 
Der er udarbejdet en særskilt side på portalen med besjæling – se link http://www.sundhedogom-
sorg.dk/da/aktuelt1/besjaeling.aspx 
 
Der orienteres løbende i Chefteamets 5 min. Og det faglige hjørne om de forskellige projekter i besjælings-
programmet. Herunder Design af besjæling på plejehjemmene i 2017/18 og besjæling i hjemmeplejen 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med: Bygningsafdelingen – Marianne Weberg, 
Lene Offersen – ansvarlig for plantliv,  

    

Ansvarlig/Navn: Benedicte Schulin 

Deltager på mødet: (navn + mobil) Benedicte Schulin, 41 85 78 27  
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  
 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
 2017 2018 2019 

Der er ingen økonomi forbundet med denne status 

 

 29. juni 2018  28. september 2018   14. december 2018  Marts 2019  Juni 2019 

    
Forud for CT-indstilling RM-møde med status  RM-møde med status  RM med Status  RM med status   RM med status 

 

http://www.sundhedogomsorg.dk/da/aktuelt1/besjaeling.aspx
http://www.sundhedogomsorg.dk/da/aktuelt1/besjaeling.aspx


Referat: 

Chefteamet besluttede:  

• At bilag 1 om det videre arbejde tages til efterretning. 

• Overordnede retningslinjer for hvordan de 6 mio. kr. prioriteres: 

o At indsatsen fokuseres om plejehjemmene og der maks. tildeles 1/6 del af midlerne til lokalcentrene. På plejehjemmene anvendes midlerne 

primært i forhold til områder, hvor beboerne opholder sig indendørs (gange / opholdsarealer). På lokalcentrene anvendes midlerne primært i 

forhold til indgangspartier og caféer mv. således at det gøres indbydende og inddragende i forhold til  lokalområdet. 

o At der ikke tildeles midler til etablering af receptioner fra hjemliggørelsespuljen. 

o At de selvejende plejehjem betragtes på lige fod med øvrige plejehjem  

• At hjemliggørelses-teamet ud fra de besluttede retningslinjer og screeningsresultaterne foretager prioriteringen af hvor de 6 mio. kr. skal anvendes og 

fremlægger dette oplæg til rådmandens godkendelse før indsatsen igangsættes.  

 

Øvrige bemærkninger: 

Video tilrettes, således at de fysiske forandringers betydning for besjælingen kommer til at står stærkere. 

Vigtigt fortsat at have fokus på at fysiske forhold betyder noget for hvor attraktivt et plejehjem er. Vigtigt at fastholde at besjæling fortsat skal dagsordensæt-

tes.  

 

Sættes på udvalgsmødet den 29.8.2018. 

 


