
Ændringsforslag 

 

SEN-S-04 – Reduktion af smittespredning på plejehjem 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Seniorpolitik 

Vedtaget:  ............................... Seniorudvalget den 6. maj 2021, sag nr. 3   

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ...................................... Annette Lund 

Tlf. nr.:  .................................... 29251940 

E-mail: ..................................... anlup@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 2.650 2.650 2.650 2.650 

I alt kassefinansieret 2.650 2.650 2.650 2.650 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Reduktion af smittespredning på plejehjem er en afgørende indsats til at modvirke ikke bare 

covid-19, men også andre infektionssygdomme hos både borgere og plejepersonalet. De fore-

løbige opgørelser af sygefravær blandt plejepersonalet på plejehjemmene viser en markant 

nedgang i april og maj 2020. Reduktionen af smittespredning på plejehjemmene sker bl.a. 

gennem zoneopdeling, hyppig rengøring og afspritning af kontaktflader. 

Der er desuden behov for hurtigt at kunne opspore og identificere potentielt smittede beboere 

gennem podning med henblik på isolation. Denne opgave koordineres også af plejepersonalet 

på plejehjemmene.  

Samlet set betyder det, at en større del af plejepersonalets tid går med sikring af god hygi-

ejne, forhindring af smittespredning og evt. podning og opsporing af potentielt smittede bebo-

ere – tid som derved går fra den primære pleje og kontakt med borgerne. Den lejlighedsvise 

zoneopdeling af plejehjem sætter også nogle begrænsninger på smidig anvendelse af plejeper-

sonalet, som øger behovet for ressourcer. 

For at fastholde en delvis øget daglig rengøring foreslås afsat 2,65 mio. kr. årligt – svarende til 

en gennemsnitlig forøgelse af normeringen på alle plejehjem med ca. 0,5 fuldtidsstilling. En 

fuld opretholdelse af niveauet for rengøring og afspritning vurderes at koste ca. 4,8 mio. kr. 

årligt. 

Vedtages forslaget ikke vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 

midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget. 


