
Rådmandsindstilling: Status på besjælingsprogrammet 

Den 16. november 2018, Strategi & Udvikling  

Baggrund: 
Det er tidligere besluttet at der gives en fælles status på alle tre spor i besjælingsindsatsen hver 3.måned. 
Dette for at skabe sammenhæng og overblik over resultaterne af den samlede besjælingsindsats i Sund-
hed og Omsorg.  
Indstillingen indeholder en oversigt over besjælingsprogrammets projekter, herunder hvad der er gennem-
ført, hvad der er igangværende og hvad der er planlagt siden sidst (29. juni 2018)  
 - se bilag 1.   
Før og efter ark, med fotos af afsluttede hjemliggørelses-projekter siden sidst, se bilag 2 
Desuden fremlægges oplæg til prioritering af de ekstra 6 mio. kr. til hjemliggørelse fra budgetforlig 2018, 
se bilag 3.1. Oplægget er udarbejdet på grundlag af screeningsresultater (se bilag 3.2 og 3.3 – hvori priori-
teringer er markeret) ud fra de retningslinjer, der blev aftalt ved rådmandsmøde d. 29. juni 18:  

- 5/6 af midler til plejehjemmene 
- maks. 1/6 del af midlerne til lokalcentrene 
- På plejehjemmene anvendes midlerne primært i forhold til områder, hvor beboerne opholder sig 

indendørs (gange / opholdsarealer).  
- På lokalcentrene anvendes midlerne primært i forhold til indgangspartier og caféer mv. således 

at det gøres indbydende og inddragende i forhold til lokalområdet. 

Plant Liv vedhæfter bilag 4 til orientering om planerne for grønne fyrtårne 2019-2020.  

Beslutninger: 
• At bilag 1 om det videre arbejde tages til efterretning. 

• At bilag 3 – oplæg til prioritering af de 6 mio. kr. godkendes og igangsættes.  

• At status på rådmandsmøde fremover gives halvårligt. 

• At der etableres 2-3 grønne fyrtårne (jf. bilag 4) 
  

Effekt: 
Essensen af besjælingsprogrammet er: Mere menneske, mindre system. At møde mennesker som men-
nesker, indrette hjem som hjem, skabe skønne rammer, fællesskaber og nærvær.  
Besjælingsprogrammet realiserer ledetråden ”Vi er sammen med Borgeren”. Effekten er at borgeren ople-
ver højere grad af hjemlighed, trivsel og personliggørelse i mødet med Sundhed og omsorg.  
Effekten måles bl.a. via tilfredshedsundersøgelse og tilsynsbesøg. Der udarbejdes ifm. kursmøde særlige 
effektmål. 
 

Opfølgning: 
Oplæg til prioritering af etape 2 midler har været sendt i høring hos områdecheferne med høringsfrist d. 
13. november.  
Sundheds og omsorgsudvalget har fået status på besjælingsprogrammet samt er præsenteret for hvad der 
skal til at yderligere økonomi for at komme hele vejen rundt med programmet. Der lægges op til at udval-
get inddrages igen senest forsommer 2019.  

 

Kommunikation: 
Besjælingsprogrammet gennemføres som planlagt.  
Der er udarbejdet en særskilt side på portalen med besjæling – se link http://www.sundhedogomsorg.dk/da/ak-
tuelt1/besjaeling.aspx 
Der orienteres løbende i Chefteamets 5 min. og det faglige hjørne om de forskellige projekter i besjælings-pro-
grammet. Herunder Design af besjæling på plejehjemmene og besjæling i hjemmeplejen 

Implementering:  
Det fysiske spor: 
Alle de projekter, som blev planlagt som led i etape 1 er gennemført eller i gang, de sidste færdiggørelser sker 
ultimo 2018 grundet prioritering af screeningerne. Når prioritering af etape 2 er godkendt, igangsættes imple-
menteringen i samarbejde med de lokale. Det forventes at etape 2 vil være færdig medio 2020. Der afrapporte-
res løbende om fremdriften på RM-møder. 
 
Kultursporet:  
Arbejdet fortsætter som planlagt (Bilag 1)  
 
Det grønne spor: 
Der foretages besigtigelser af de resterende 17 plejehjem, og Plant Liv forventes at have igangsat udelivs og 
naturinitiativer på alle plejehjem juni 2019. Dog er Plant Liv en fortløbende inddragende proces med at inte-
grere brugen af naturen i plejehjemmenes hverdag. Der ønskes at etablere 2-3 grønne fyrtårne i løbet af 2019-
2020. 
Der er på det grønne spor særligt fokus på at fremme det gode hverdagsliv ved 1) at hjemliggøre haven og 
rammerne for udelivsaktiviteter og gøre naturoplevelser til en del af hverdagen 2) samskabelse med og inddra-
gelse af frivillige, pårørende, institutioner, personale mm. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Lene Offersen – ansvarlig for Plantliv 

Ansvarlig leder/afdeling: Marianne Weberg, byg-
ningschef 

Deltager på mødet: Marianne Weberg, 41 85 95 00  

 

Direkte udgifter 
2018 2019 2020 2021 

0 0 0 0 

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget x Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

Udgiften til grønne fyrtårne afholdes indenfor de allerede tilrådeværende midler. 
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Referat: 

Chefteamet besluttede, at  

• bilag 1 om det videre arbejde tages til efterretning. 

• bilag 3 oplæg til prioritering af de 6 mio. kr. godkendes og igangsættes.  

• status på rådmandsmøde fremover gives halvårligt. 

• der etableres 2-3 grønne fyrtårne (jf. bilag 4) 

 

Udvalget får tilsendt bilag 1 og 2 til orientering. 

Chefteamet drøftede herunder muligheden for at se på at opdatere Saxild Strand og udnytte stedet bedre. Marianne Weberg undersøger det nærmere.  

 


