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MÅL
Borgerne oplever, at der findes et mangfoldigt udbud af boliger til ældre,
der imødekommer ønsker, behov og efterspørgsel.
Den overordnede værdimæssige ramme findes i Værdighedspolitikken, som beskriver Byrådets
prioritering i ældreplejen. Værdighedspolitik for Slagelse Kommune

EFFEKT
 Der er mulighed for at blive boende længst muligt i eget hjem, hvor boligen får de nødvendige
tilpasninger.
 Der er boliger beliggende i lokalområderne, som ligger inden for de økonomiske rammer for
seniorer generelt.
 Der findes bofællesskaber for seniorer, hvilke er økonomisk holdbare for seniorer generelt.
 Antal midlertidige boliger justeres løbende for at opfylde borgernes behov. Målet er at
forebygge indlæggelser og genindlæggelser på sygehuset.
 Der findes en permanent løsning omkring midlertidige boliger tilpasset behovet. Samtidig skal
det fremadrettede behov for plejeboliger dækkes.
 Der findes en løsning for etablering af permanente træningsfaciliteter.
 Det er målet, at alle plejecentre kan rumme borgere med demens, med deraf opkvalificering af
medarbejdere til dette. Fremadrettet skelnes på plejecentrene ikke mellem somatiske og
demente beboere, da nye boliger indrettes demensvenlige.
 Midlertidige boliger kan med fordel tænkes sammen med Sundhedshus og genoptræning for
derved at skabe sammenhængskraft og dermed sammenhængende forløb for den enkelte
borger.
 Nærhedsprincippet er prioriteret.
 Permanent plads til genoptræning på relevante steder

Strategi om boliger for ældre er behandlet af Sundheds- og Seniorudvalget den 4. oktober 2017 og den 6. oktober 2017.
Administrativt justeret den 4. oktober 2018 ift. antal boliger i Bjergbyparken under initiativer.
Strategien skal genbehandles hvert fjerde år ind for det første år af Byrådets valgperiode.
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INITIATIVER – hvordan?
-

-

Der sker afklaring i forhold til fremtidigt behov og dermed anvendelse med tilhørende
økonomi i forhold til de 24 boliger på Blomstergården, som har været midlertidigt brugt
af Skælskør Plejecenter
Kommunen bør overveje fremadrettet, om der i kommune- og lokalplanen skal øremærkes
boligarealer til fx +60-årige, kombineret med fælles boligområder for flere aldersgrupper.
Behovet for aflastningspladser skal fortsat være i fokus. Som udgangspunkt fastholdes
én aflastningsplads i henholdsvis Korsør og Skælskør.
De 11 midlertidige boliger på Bjergbyparken kan evt. gøres permanente.
Muligheder afdækkes for etablering af en afdeling/enhed for de mest demente borgere,
som er udad-reagerende.
Der opstilles forskellige scenarier for etablering af Sundhedshus. Herunder med
tydeliggørelse af samarbejdspartnere og finansieringsmodeller.

PLAN FOR EFFEKTMÅLINGER


Effektmålinger foretages hver andet år som en integreret del af
borgertilfredshedsundersøgelsen (i lige år). Første gang i foråret 2018.

•

Resultater forelægges Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og
Seniorudvalget efter sommerferien 2018.

•

Effektmålepunkter revurderes hvert fjerde år samtidig med
genbehandling af strategien.
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MÅLEPUNKTER
-

Borgerne spørges om:
Oplever du, at der er boliger til ældre overalt i Slagelse Kommune?
Hvis du har haft behov for ophold i midlertidig bolig, eksempelvis i forbindelse
med indlæggelse/udskrivning m.m.: Oplever du, at dine ønsker og behov kunne
imødekommes?

-

Medarbejdere med borgerkontakt og ledere i Center for Sundhed og Ældre spørges
om:

-

I hvilken grad oplever du, at det er muligt at tilbyde borgerne midlertidige boliger til
forebyggelse af indlæggelse/genindlæggelse eller efter udskrivning fra sygehuset?
Oplever du, at der er sammenhængende borgerforløb sygehus/pleje/træning/m.fl.?
Oplever du, at borgernes mobilitet understøttes i de boliger til ældre, der findes i
kommunen?

-

-

Pårørende til beboere på plejecentre:
Oplever du, at personalet på plejecentret er i stand til at rumme alle typer beboere?
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