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Besvarelse af 10-dages-forespørgsel fra SF om udløb af satspul-

jemidler og tidsbegrænsede bevillinger 
 
Spørgsmål 1 
Til brug for budgetforhandlingerne ønskes et overblik over hvilke økonomi-
ske bevillinger der udløber i 2020. Der ønskes både et overblik for udløb af 
budgetmidler til kommunale tilbud, indsatser og projekter samt tilskud til or-
ganisationer, foreninger og samarbejdspartnere. 
 
Svar 

Sundhed og Omsorg har 3 projekter finansieret i budgetforligene som udlø-

ber i år, samt et fælles projekt med MSB finansieret af Satspuljen i Sund-

hedsstyrelsen som udløber i år. 

 

Tabel 1: Projekter udløber i 2020 

mio. kr. 

 

2018 2019 2020 2021 

Kendt hjemmehjælper  4,4 9,0 0 

Sammen om - og sam-
menhæng i - det nære 
sundhedsvæsen 

Én samlet bevillig på 10,4 0 

Genlyd 0,55 0,56 0,58 0 

Pitstop   2,0 0 

 

Kendt hjemmehjælper 

Forligspartierne besluttede i budgetforliget for 2019, at borgere, der modta-

ger hjemmepleje i højere grad skal modtage hjælpen fra en kendt hjemme-

hjælper og teamet omkring borgeren. Forligspartierne tilførte 4,4 mio. kr. i 

2019 og 8,8 mio. kr. i 2020 til initiativet. 

 

Evalueringen af initiativet har vist, at besøgskontinuiteten har været i en po-

sitiv udvikling i hjemmeplejen – særligt i slutningen af 2019 og begyndelsen 

af 2020. Borgerne giver udtryk for i fokusgruppeinterviews, at besøgskonti-

nuitet og relationer med medarbejderne er meget vigtigt. Det bekræfter de 

tilbagemeldinger, der er fra både ledere og medarbejdere i hjemmeplejen.  

 

En fortsættelse vil kræve en ny bevillig. De eksisterende tiltag ift. besøgs-

kontinuitet vil dermed kunne fastholdes og udbygges med: 

• Fokus på mere fleksibilitet i medarbejdernes vagter, så det er muligt 

at øge besøgskontinuiteten. F.eks. at en medarbejder skal bruge en 

halv time ekstra i dagvagten en konkret dag, for at borgeren ikke får 

besøg af forskellige medarbejdere. 

• Kontaktpersonen får mulighed for ekstra tid hos borgeren ift. at 

styrke relationen og at spørge ind til borgernes behov og tilfredshed 

med den hjælp, der gives. Især den praktiske hjælp.  

SUNDHED OG OMSORG 

Aarhus Kommune 
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Økonomi: 9,25 mio. kr. årligt. (2021-p/l) 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget får på udvalgsmødet den 17. juni en gen-

nemgang af projektet. 

 

Sammen om - og sammenhæng i - det nære sundhedsvæsen 

Formålet var at mindske ulighed i sundhed gennem mere samarbejde på 

tværs og mere systematisk opsporing og sundhedsfremme blandt målgrup-

pen udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser og herunder borgere 

med samtidigt misbrug. 

I starten af 2018 blev der tildelt midler til begge projekter – i alt 10,4 mio. kr. 

fra satspuljen under Sundhedsstyrelsen. I praksis har projekterne fungeret 

som ét samlet projekt varetaget af MSO og MSB i fællesskab. 
Målgruppen har været todelt: 1) Beboere på psykiatriske bosteder bofælles-

skaber og forsorgshjem samt 2) brugere af væresteder og hjemløse.  

 
Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder, at flere opgaver på sund-

hedsområdet skal varetages i borgernes nærmiljø. Det betyder også, at bor-

gerne udskrives tidligere i forløbet efter hospitalsindlæggelse, og at der fort-

sat skal være fokus på at forebygge indlæggelser ved tidlig indsats, større 

fokus på sundhedsfremme på botilbud samt bo- og væresteder og i endnu 

højere grad arbejde for en større kobling til civilsamfund og foreningsliv. 

 

Denne udvikling ses både på det somatiske og det psykiatriske område. 

Mange borgere har udfordringer, der kalder på ydelser fra både Sundhed og 

Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det gælder særligt borgere 

med adfærd, der udfordrer, hvad end det skyldes psykiatriske problemstillin-

ger, misbrug eller demens i en tidlig alder.  

 

En styrket indsats skal forbedre sundhedstilstanden og forebyggelse af hos-

pitalsindlæggelser for borgere med psykisk sygdom og voksne borgere med 

handicap. Konkret foreslås: 

• Ansættelse af en ekstra gadesygeplejerske til den opsøgende sund-

hedsindsats overfor hjemløse og funktionelt hjemløse. Den opsø-

gende indsats sker både på gaden og på forskellige væresteder.  

• Ansættelse af en ekstra medarbejder på Rusmiddelcentret, som er i 

kontakt med ca. 300 borgere ugentligt. Opgaverne omfatter forskel-

lige sygeplejefaglige opgaver f.eks. sårskifte.  

• Ansættelse af en ekstra sygeplejerske i Akutteamet med fokus på 

sygdomsopsporing på bostedstederne, som omfatter 36 geografier 

og knap 500 borgere/beboere. Indsatsen omfatter både en indsats i 

forhold til borgerne og til det pædagogiske personale. Herudover 

døgndækker Akutteamet i forhold til akutopståede situationer i 
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forhold til den samlede målgruppe; borgere på gaden og borgere på 

bosteder. 

• Ansættelse af en medarbejder til en styrket sundhedsfaglig indsats, 

sundhedsfremme samt systematisk forebyggelse og opsporing af fy-

siske kroniske sygdomme i forhold til udsatte borgere på bosteder 

og bostedslignende steder.  

• Kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmeplejen og personalet 

i bo- og væresteder (primært socialpædagogisk) med henblik på i 

højere grad at arbejde sammen omkring borgerne og at være bevid-

ste om tidlig opsporing og sundhedsfremmende indsats hos bor-

gerne. 

 

Økonomi: 5 mio. kr. årligt 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget får på udvalgsmødet den 17. juni en gen-

nemgang af projektet. 

 

Genlyd 

Som en del af udmøntning af midler til indsatser mod ensomhed blandt æl-

dre er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til at fortsætte indsatsen om den hånd-

holdte foreningsbrobygning. 

 

Pitstop 

Rådmændene for MSB og MSO er dialog med regionsrådsformanden om 

muligheden for at fortsætte initiativet. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil 

blive orienteret om resultatet af dialogen.  

 

Tilskud til foreninger 

Sundhed og Omsorg er pt. ved at genforhandle et tilskud til Hjerneskadefor-

eningen på 0,5 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil blive orienteret 

om resultatet. Der er ikke øvrige samarbejdsaftaler, der udløber i år, som 

ikke er blevet forlænget. 

 

Investeringsmodeller 

Sundhed og Omsorg har som en del af effektiviseringskataloget Fælles om 

Nye Løsninger fået midler til investeringsmodeller for diabetes og tobak. In-

vesteringen i modellerne udløber i 2020. Byrådet fik i marts 2020 status på 

indsatserne. 

 

Kærlig hilsen 

 
Jette Skive   
Rådmand / Hosea Dutschke 
  Direktør 

 

 


