
Rådmandsindstilling: Status på Besjælingsprogrammet  

7. december 2017, Innovation   

Baggrund: 
Det er besluttet at der gives en fælles status på besjælingsindsatsen alle tre spor hver 3.mrd. Dette for at 
skabe sammenhæng og overblik over resultaterne af den samlede besjælingsindsats i Sundhed og Om-
sorg.  
 
Indstillingen indeholder en oversigt over besjælingsprogrammets projekter, herunder hvad der er gen-
nemført, hvad der er igangværende og hvad der er planlagt siden sidst (status d. 28. august 2017) - se 
bilag 1.   
Grafisk oversigt over selve besjælingsprogrammet se bilag 2 
Før og efter ark, med fotos af afsluttede hjemliggørelses-projekter siden sidst, se bilag 3 
 
Styregruppen anbefaler, at lokalcentrene indgår i den næste runde af hjemliggørelse. Efter næste runde 
fremsendes en indstilling til chefteamet om at anvende midler fra de bevilgede 6 mio. til hjemliggørelse 
af de borgerrettede dele af lokalcentrene. 
 

Beslutninger: 
Chefteamet skal beslutte, at  

• arbejdet fortsætter, jf. Bilag 1 

• lokalcentrene skal indgå i næste runde af hjemliggørelse 

• strategi for hjemliggørelse af lokalcentre, se anbefalinger bilag 4  

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. I hvilken grad er der gode oplevelser i din hverdag?  54 %  55 % 
3. Oplever du at personalet gør sig umage for at gøre plejehjemmet hyggeligt og hjemligt? 75 % 
Pårørende: 
1. Føler du dig hjemme/tilpas når du er sammen med din nærtstående på plejehjemmet? 64 %  68 % 

Implementering: 

Hjemliggørelsesmidlerne er hidtil som udgangspunkt anvendt til hjemliggørelse på plejehjemmene jf. 
budgetforlig 2013, hvor fremgår ” … Aarhus Kommunes plejehjem gennemgår et forskønnelseseftersyn, 
så både interiør og eksteriør understøtter tanken om hjemliggørelse, sjæl og gæstfrihed.” I budgetforlig 
2018 er tildelt ekstra midler (6 mio. kr.) til ” det fortsatte arbejde med hjemliggørelse og forskønnelse 
af plejehjemmene i Aarhus Kommune.” 
For at sikre langsigtet kvalitet og æstetisk arkitektonisk faglighed anbefales at indsatsen forankres i Byg-
ningsafdelingen, der inddrager brugerråd og direktioner i løsningerne. 
 
Når hjemliggørelse under puljen fra 2013 nærmer sig sin afslutning, er det hjemliggørelsesteamets an-
befaling, at der afsættes tid til at foretage en fornyet rundgang på plejehjemmene, for at konstatere det 
opnåede niveau af både den centrale indsats og områdernes egen indsats, samt for at evaluere på ind-
satsens løsninger, herunder på hvorledes det understøttes, at hjemliggørelsen fastholdes i dagligdagen. 
 
På baggrund af rundgang og evaluering udvælges og indstilles til chefteamet, hvor de ekstra midler (6 
mio. kr.), der blev tildelt i forbindelse med budgetforlig 2017, skal anvendes. 

 

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 
 
 Se film om resultater fra Design af besjæling her: http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Aktuelt1/Besjae-
ling/Design-af-besjaeling.aspx 
 
Der orienteres løbende i Chefteamets 5 min. Og det faglige hjørne om de forskellige projekter i besjæling-
sprogrammet. Herunder Design af besjæling på plejehjemmene i 2017/18 og besjæling i hjemmeplejen  
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Referat: 

Chefteamet besluttede, at  

• arbejdet fortsætter, jf. Bilag 1 

• lokalcentrene skal indgå i næste runde af hjemliggørelse 

• strategi for hjemliggørelse af lokalcentre, se anbefalinger bilag 4 

 

Flot og overskueligt overblik. Fremadrettet er det forstanderens opgave af fortsætte arbejdet og lokalt koble med egen handleplan. 

Styregruppen har behov for en samlet oversigt over hvad vi har gennemført, som kan drøftes med områdecheferne med fokus på om der er steder vi ikke har været.  

I materialet er initiativer markeret med rødt planlagt igangsat i 2018 og drøftes 11. december 2017 med forstandere og viceforstandere. De kendes derfor ikke endnu.   

Ift. Lokalcentrene (bilag 4) skal der tænkes et andet sprog og tilgang ind end hjemliggørelse. Der tages en runde og udarbejdes et samlet grundlag inden beslutning om tilde-

ling af midler. Endelig beslutning på konkrete tiltag tages centralt.  

 


