Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver
på sundheds- og psykiatriområdet, voksne på ældre-, handicap-, stofmisbrugs-,
bolig-, frivilligheds- samt socialområdet i øvrigt, herunder opgaver vedrørende
tandpleje, genoptræning, hjælpemidler, hjemmepleje, hjemmesygepleje,
ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende ydelser, beskyttet
beskæftigelse og handicapkørsel.

Genoptræning efter sygehusophold
I 2019 har Genoptræningsenheden på Næstved Sundhedscenter varetaget
genoptræningen for 3.259 borgere – det er 337 flere end i 2018.
Det er kommunernes ansvar at varetage genoptræning for borgere, der er
udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan. I Næstved Kommune varetages
størstedelen af disse genoptræninger på Næstved Sundhedscenter. For nogle
borgere er det dog mest hensigtsmæssigt, at genoptræningen sker på et
plejecenter, hvor borgeren i forvejen er tilknyttet, eller i Hjerneskadecenter
Næstved, når der er tale om erhvervet hjerneskade. I disse tilfælde sikrer Næstved
Sundhedscenter at genoptræningen overgår til det rette sted.
Antallet af genoptræningsplaner har været hastigt stigende, siden opgaven overgik
til kommunerne ved kommunalreformen i 2007. Det samlede antal
genoptræningsplaner, som Næstved kommune varetager, er steget fra 1.166 i 2007
til 4.586 i 2019 – en stigning på 293%.
Hjælp til at huske medicinen
Medicin er en fast del af hverdagen hos en del ældre borgere i Næstved Kommune,
og nogle har brug for hjælp fra ældreområdets medarbejdere til at huske at tage
medicinen på faste tidspunkter i løbet af dagen. I 2019 er ældreområdet begyndt at
indføre medicinhuskere hos de borgere, der selv kan tage deres medicin, hvis de
blot bliver mindet om det. Så i stedet for et besøg fra en medarbejder, minder en
medicinhusker nu borgeren om, at medicinen skal tages.
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Medicinhuskeren er en lille boks, der hvori medicin opbevares. Boksen afgiver
alarm, når borgeren skal tage sin medicin, og elektronikken registrerer, om
borgeren slår alarmen fra. Hvis borgeren ikke reagerer på alarmen og ikke slår den
fra, går der en besked til medarbejderne, som kan følge op hos borgeren enten med
et besøg eller ringe til borgeren.
Borgere, der kan anvende denne teknologi, oplever en selvstændighed ved at selv
tage deres medicin og ikke vente på et besøg fra en medarbejder. Det giver
borgeren en frihed i forhold planlægning af sin hverdag.
Jens ’Krøl’ – frivillig i foreningen Vejen Frem
Jens havde været involveret i en trafikulykke, hvor han blandt andet fik skadet sin
ryg. Jens har diagnosen ADHD og OCD i mildere grad og samtidig lider han af
ordblindhed. Efter ulykken og mange nederlag med jobs og manglende kontakt til
familien, endte han i depression, blev mere menneskesky. Jens havde godt hørt om
værestedet Fortuna Grimstrupvej i Næstved, men det tog næsten 2 år, før han fik
ringet til dem angående et besøg. Jens begyndte at komme fast og en dag begyndte
personalet at snakke om, at de ville tage til badminton gennem foreningen Vejen
Frem. Jens tog med og blev så glad for at deltage i badminton, at han ønskede
mere end en ugentlig træning. Det havde foreningen dog ikke instruktører til, så
Jens tilbød at være instruktør for det ekstra ugentlige hold. Det turde han kun fordi,
han gennem den tid han havde været medlem, havde fået den selvtillid og selvværd
der skulle til; ’Det var dejligt at få lov til at få ansvaret for et hold badminton. Jeg
fik det psykisk bedre efter hver gang jeg havde været afsted’ fortæller Jens og
fortsætter: ’Og mit selvværd blev yderligere styrket ved at få ansvar og blive rost
for min indsats. Desuden gav det mig mulighed for at være social og dermed en
bedre livskvalitet.’
Gennem badminton deltog Jens i et stævne på Sjælland. Det blev en oplevelse han
aldrig glemmer. Stævnet blev en kæmpe succes og han kom i finalen. Det fik
virkelig styrket hans selvtillid og troen på sig selv. Han ønsker at tage
instruktøruddannelsen via Vejen Frem. Desuden er han også begyndt at være
frivillig andre steder, som giver ham nye og spændende oplevelser. Han arbejder på
at blive en del af sin familie igen og deltager i familiære arrangementer og hjælper,
hvis der skulle være behov for dette.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets økonomi
På Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område administreres økonomien
vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning,
tandpleje, madservice til ældre, hjælpemidler, udgifter til ældrepleje, hjemmepleje
samt udgifter til hele handicap- og psykiatriområdet.
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Drift
Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Omsorgs- og
Forebyggelsesudvalgets politikområder.
Negative tal er indtægter,
positive tal er udgifter,
1.000 kroner

Oprindeligt
budget 2019

Korrigeret
budget 2019

Regnskab 2019

Afvigelse i
forhold til
korrigeret
budget
+ =underskud
- =overskud

Ældre

598.640

582.965

585.275

2.309

Handicap

315.508

324.778

326.287

1.510

Psykiatri

79.890

82.393

82.209

-184

Sundhed

530.647

536.345

485.540

-50.805

1.524.685

1.526.481

1.479.311

-47.170

Omsorgs- og
Forebyggelsesudvalget i alt

Der var i 2019 budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.526,5 millioner kroner.
Forbruget i 2019 blev samlet 1.479,3 millioner kroner og dermed et overskud på
47,2 millioner kroner. Resultatet skyldes primært et overskud på aktivitetsbestemt
medfinansiering på 49,2 millioner kroner. 22,4 millioner kroner heraf vedrører
efterregulering af KMF, som er betalt på politikområde Finansiering, hvor det jf.
reglerne skal bogføres. Efterreguleringen er meldt så sent ud, at det ikke har været
muligt at flytte budgettet mellem politikområderne. Restbeløbet på 26,8 millioner
kroner overføres ekstraordinært til 2020, da det i budgettet for 2020 er forudsat, at
beløbet overføres til delvis dækning af efterslæbet på afregningen for 2019, der
først skal betales i 2020.
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er med et budget på 351,6
millioner kroner og et forbrug på 319,8 millioner kroner en af de store udgiftsposter
på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets 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.
I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev handicap-, psykiatri- og
sundhedsområdet samlet tilført 21,4 millioner kroner årligt. Derudover gav
budgetforliget 6,0 millioner kroner til frit valg ordningen på ældreområdet. Beløbene
ligger ud over de beløb udvalget årligt får til demografi på henholdsvis ældre- og
handicapområdet og som i 2019 samlet har udgjort 15,3 millioner kroner.
Det blev desuden besluttet at eftergive underskud på ovenstående områder ved
udgangen af 2018, så områderne ikke startede op med et efterslæb fra tidligere år.
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Sådan fordelte udgifterne sig på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets
område i 2019, 1.000 kroner
Madservice, 9.768
Tandpleje,
29.962
Forebyggende
indsatser, 16.264
Hjælpemidler, 59.504
Fysioterapi,
genoptræning, mv.,
36.622
Aktivitetsbestemt
medfinansiering,
319.751

Øvrige handicap- og
psykiatriudgifter,
31.705
§85 handicap- og
psykiatriområdet,
35.624
Egne virksomheder
handicap- og
psykiatriområdet,
131.831

Specialundervisning
af
Øvrige
voksne, 9.665
sundhedsudgifter,
4.004

Ældrepleje og omsorg,
585.275

Køb eksterne pladser
handicap- og
psykiatriområdet,
209.337

Anlæg
Der har i 2019 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 3,3 millioner kroner
på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område. Der har i 2019 været afholdt
anlægsudgifter for samlet 2,3 millioner kroner. Beløbet er anvendt til nyt
vaskeanlæg på hjælpemiddeldepotet og forbedring af de fysiske rammer på
handicap- og psykiatriområdet. Det uforbrugte beløb på 1,0 million kroner er
overført til 2020.
Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle
bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk.
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Nøgletal på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område
Regnskab
2015

Regnskab
2016

Regnskab
2017

Regnskab
2018

Regnskab
2019

3.183

3.421

3.680

4.178

418

458

396

408

17.373

17.254

16.390

16.210

999

1.272

1.167

1.214

341

305

220

179

1.091

1.103

1.018

933

1.562

1.582

1.532

1.521

3,9

5,1

5,5

4,9

0,9

1,4

1,0

1,0

486

486

480

486

184

199

194

183

195

210

525

576

584

SUNDHEDSOMRÅDET
Antal
genoptræningsforløb:
-

-

antal almene
genoptræningsforløb på
Sundhedscentret inkl.
Hjerneskadecenter fra
1. maj 2015
antal specialiserede
genoptræningsforløb

3.049

497

Antal
tandplejebehandlinger,
børnetandplejen:
-

antal børn og unge
tilknyttet Tandplejen

17.783

antal børn og unge i
tandregulering

1.078

Antal borgere i
behandling for misbrug af
alkohol

332

ÆLDREOMRÅDET
Antal borgere i eget hjem,
der modtager:
- personlig pleje
- praktisk bistand

1.075
1.594

Gennemsnitligt antal
timer pr. modtager/pr.
uge:
- personlig pleje
- praktisk bistand
Antal plejeboliger

4,7
0,9
486

HANDICAPOMRÅDET
Egne pladser, egne
borgere, døgntilbud1

183

182

Andre kommuner,
døgntilbud1

153

175

Antal modtagere af støtte
i egen bolig (§ 85)

511

484

Note 1: Opgørelse indeholder døgnpladser, Servicelovens §§ 107-110 og Lov om alment nyttige boliger §115 stk. 4
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