
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sundheds- og Psykiatriudvalget 
 
Sundheds- og Psykiatriudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på 

sundheds- og psykiatriområdet, herunder opgaver som 

sundhedsfremme og forebyggelse. Sundheds

ansvarlig for hjælpemiddelområdet, diverse rådgivning og specialpædagogiske 

ydelser samt psykiatriområdet.

 
 
 
Brugernes oplevelse og tilfredshed med Næstve

Personalet i Næstved Kommunes Tandpleje fik mange rosende ord med på vejen, da 
de i oktober og november måned 2016 gennemførte en 
brugertilfredshedsundersøgelse. 
mellemtrinnet (4.-6. klasse) og dels
undersøgelsen viser en meget høj grad af tilfredshed bl.a. med personalet og den 
kommunikation, der føres. Samtidig viser undersøgelsen, at både elever og forældre 
har en særdeles stor tillid til, at tandplejen y
behandling. 
Af de 718 elever, der deltog i undersøgelsen, mente langt hovedparten bl.a
• at tandlægerne på klinikken er søde og venlige (99 %). 
• at tandlægerne fortæller på en god måde, hvad de gør ved børnenes tænder 

(93 %)  
• at de (eleverne) får den behandling fra tandlægerne, som de har brug for 

(93 %) 

113 forældre deltog ligeledes i brugertilfreds
for at:  
• personalet i receptionen og klinikken er imødekommende og venlige (99/98 %) 
• forældrene har tillid til, at tandplejen giver deres børn den rette undersøgelse og 

behandling (97 %)  
• personalet undervejs fortæller barnet om, hvad tandplejen gø

barnet kan forstå det (97 %)  
• at personalet har tid nok til forældre og barn ved besøget i klinikken (95 %).

 

 

Årsberetning 2016

og Psykiatriudvalget  

og Psykiatriudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på 

og psykiatriområdet, herunder opgaver som tandpleje, genoptræning, 

sundhedsfremme og forebyggelse. Sundheds- og psykiatriudvalget er endvidere 

ansvarlig for hjælpemiddelområdet, diverse rådgivning og specialpædagogiske 

ydelser samt psykiatriområdet. 

Brugernes oplevelse og tilfredshed med Næstved Tandpleje  

Personalet i Næstved Kommunes Tandpleje fik mange rosende ord med på vejen, da 
de i oktober og november måned 2016 gennemførte en 
brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen rettede sig dels mod elever på 

6. klasse) og dels mod forældre til 5 års børn. Resultatet af 
undersøgelsen viser en meget høj grad af tilfredshed bl.a. med personalet og den 
kommunikation, der føres. Samtidig viser undersøgelsen, at både elever og forældre 
har en særdeles stor tillid til, at tandplejen yder børnene den rette undersøgelse og 

Af de 718 elever, der deltog i undersøgelsen, mente langt hovedparten bl.a
at tandlægerne på klinikken er søde og venlige (99 %).  
at tandlægerne fortæller på en god måde, hvad de gør ved børnenes tænder 

at de (eleverne) får den behandling fra tandlægerne, som de har brug for 

deltog ligeledes i brugertilfredsundersøgelsen, hvor de bl.a. 

personalet i receptionen og klinikken er imødekommende og venlige (99/98 %) 
forældrene har tillid til, at tandplejen giver deres børn den rette undersøgelse og 

personalet undervejs fortæller barnet om, hvad tandplejen gør, på en måde så 
barnet kan forstå det (97 %)   
at personalet har tid nok til forældre og barn ved besøget i klinikken (95 %).
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og Psykiatriudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på 

tandpleje, genoptræning, 

og psykiatriudvalget er endvidere 

ansvarlig for hjælpemiddelområdet, diverse rådgivning og specialpædagogiske 

 

Personalet i Næstved Kommunes Tandpleje fik mange rosende ord med på vejen, da 

Undersøgelsen rettede sig dels mod elever på 
mod forældre til 5 års børn. Resultatet af 

undersøgelsen viser en meget høj grad af tilfredshed bl.a. med personalet og den 
kommunikation, der føres. Samtidig viser undersøgelsen, at både elever og forældre 

der børnene den rette undersøgelse og 

Af de 718 elever, der deltog i undersøgelsen, mente langt hovedparten bl.a.:  

at tandlægerne fortæller på en god måde, hvad de gør ved børnenes tænder  

at de (eleverne) får den behandling fra tandlægerne, som de har brug for  

, hvor de bl.a. gav udtryk 

personalet i receptionen og klinikken er imødekommende og venlige (99/98 %)  
forældrene har tillid til, at tandplejen giver deres børn den rette undersøgelse og 

r, på en måde så 

at personalet har tid nok til forældre og barn ved besøget i klinikken (95 %). 
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Udvidelse af Kvikservice – Hjælpemiddeldepot  

Sundhedsområdet har i slutningen af 2016 indledt det forberedende arbejde i 
forhold til en udvidelse af den eksisterende Kvikservicefunktion på 
Hjælpemiddeldepotet. 
Hensigten er, at Kvikservice skal udbygges med en øget åbningstid, hvor der vil 
være fagpersonale / visitator til stede. Det vil betyde, at borgere på sigt kan 
henvende sig direkte på Hjælpemiddeldepotet ved behov for udvalgte hjælpemidler. 
Kvikservice vil foretage den nødvendige vurdering, afprøvning og eventuelle 
bevilling, så hjælpemidlet kan udleveres samme dag.  
 
Der vil samtidig være øget mulighed for, at borgere/pårørende selv kan afhente 
andre hjælpemidler (bevilget af visitationen i Rådmandshaven) i Kvikservice samt 
returnere hjælpemidler, der ikke længere benyttes.   
 

 

Sundheds- og Psykiatriudvalgets økonomi 
På Sundheds- og Psykiatriudvalgets område administreres økonomien vedrørende 
aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning, tandpleje, 
madservice til ældre, hjælpemidler, specialpædagogisk bistand til voksne, øvrige 
sundhedsudgifter samt udgifter til psykiatriområdet. 
 

Drift 

Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Sundheds- og Psykiatriudvalgets 
politikområde. 
 
Negative tal er indtægter, 
positive tal er udgifter,  
1.000 kroner 

Oprindeligt 
budget 2016 

Korrigeret 
budget 2016 

Regnskab 
2016 

Afvigelse i forhold til 
korrigeret budget 

+ =underskud  
- =overskud 

Psykiatri 64.987 65.598 65.608 10 

Sundhed 471.168 486.808 469.311 -17.497 

 
Der var i 2016 budgetteret med nettodriftsudgifter på 552,4 millioner kroner. 
Forbruget i 2016 blev samlet 534,9 millioner kroner og dermed et overskud på 17,5 
millioner kroner. Resultatet skyldes primært et overskud på aktivitetsbestemt 
medfinansiering på 16,2 millioner kroner samt et overskud på 
selvforvaltningsvirksomheder på sundhedsområdet. Resultatet på aktivitetsbestemt 
medfinansiering overføres ikke til næste år uanset, om det er over- eller underskud.  
 
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er med et budget i 2016 på 
338,0 millioner kroner og et forbrug i 2016 på 321,8 millioner kroner klart den 
største udgiftspost på Sundheds- og Psykiatriudvalgets budget. Det dækker den 
kommunale del af udgifter forbundet med kommunens borgeres indlæggelser på 
sygehus, besøg hos praktiserende læge/speciallæge, genoptræning i forbindelse 
med indlæggelse mv.  



 

Sådan fordelte udgifterne sig på Sundheds

2016, 1.000 kroner 

 

Anlæg 

Der har i 2016 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 1,
på Sundheds- og Psykiatriudvalgets område. Beløbet er anvend
klinikudstyr på tandplejen med 0,5 millioner kroner samt udskiftning af 
køkkeninventar på Næstved Madservice med 0,
 
Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle 
bemærkninger, som kan f

 

 

Kommunal 

genoptræning og 

vederlagsfri 

fysioterapi; 32.573

Hjælpemidler; 

49.203

Tandpleje; 

27.529

Specialpædagogisk 

bistand til voksne; 

9.025

Tilbud til voksne 

med særlige 

behov; 55.927

sundhedsudgifter; 

Årsberetning 2016

ådan fordelte udgifterne sig på Sundheds- og Psykiatriudvalgets område i 

været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 1,0 millioner kroner 
og Psykiatriudvalgets område. Beløbet er anvendt til udskiftning af 

klinikudstyr på tandplejen med 0,5 millioner kroner samt udskiftning af 
køkkeninventar på Næstved Madservice med 0,5 millioner kroner. 

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle 
bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk.

 

Øvrige 

sundhedsudgifter; 

14.429

Forebyggende 

indsats for ældre og 

handicappede; 

14.868

Pleje og omsorg, 

madservice; 9.529
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og Psykiatriudvalgets område i 

 

millioner kroner 
t til udskiftning af 

klinikudstyr på tandplejen med 0,5 millioner kroner samt udskiftning af 

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle 
indes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. 

Aktivitetsbestemt 

medfinansiering; 

321.835

Pleje og omsorg, 

madservice; 9.529
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Nøgletal på Sundheds- og Psykiatriudvalgets område 
 
 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 

Antal genoptræningsforløb:     

- antal almene 
genoptræningsforløb på 
Sundhedscentret 

2.561 2.754 3.049 
 

3.183 

- antal specialiserede 
genoptræningsforløb 432 420 497 

 
418 

 

Antal 

tandplejebehandlinger, 

børnetandplejen: 
   

 

- antal børn og unge 
tilknyttet Tandplejen 17.629 17.798 17.783 

 
17.373 

 

- antal børn og unge i 
tandregulering 876 1.013 1.078 

 
999 

 

Antal borgere i behandling 

for misbrug af alkohol 179 280 332 
 

341 
 

 
 

  


