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Lb. Nr. SSU-F-10

Sæt kryds (___X___) (_______)

Reduktion: 1 sygeplejerske i hjemmesygeplejen

Udvalg: Senior & Sundhedsudvalget
Center: Center for Sundhed & Pleje
Funktion: 05.30.28

Beskriv nuværende situation inden ændring
Sygeplejerskerne arbejder i to enheder i Faxe Øst og Faxe Vest, og varetager en række forskellige 
funktioner. Dels udfører de en lang række sygeplejefaglige ydelser overfor borgerne. Dels står de 
for opfølgning på og sparring med andre kollegaer /samarbejdspartnere i komplekse borgersager, 
og sikrer sygeplejefaglig undervisning af medarbejdere i hjemmeplejen. 

Hvori består ændringen? 
Ændringen består i at reducere området med en sygeplejerske.
 
Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
Budgetreduktionen svarer til at budgettet beskæres svarende til 1 fuldtidsstilling. Reduktionen er 
beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitsløn og et gennemsnitligt opsigelsesvarsel. 

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

- : Merindtægt/mindreudgift
+ : Mindreindtægt/merudgift

2020 2021 2022 2023
Serviceramme:
Udgift -308 -410 -410 -410
Indtægt 0 0 0 0
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -308 -410 -410 -410

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
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2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning

410 410 410 410

Kommunerne skal i stigende grad varetage flere sygeplejefaglige opgaver, og der opleves en 
stigende kompleksitet i borgersagerne.  Konsekvensen af forslaget vil udover et øget pres på 
resten af sygeplejeenhederne medføre en lavere kvalitet af sygeplejefagligheden i Center for 
Sundhed og Pleje. Det kan både have negative konsekvenser for håndteringen af komplekse 
borgersager, samt negative konsekvenser for den sygeplejefaglige opkvalificering af 
medarbejdere i hjemmeplejen. Konsekvenserne af dette forslag skal ses i sammenhæng med 
forslag vedr. Resultater pba. BDO Rapport, hvor der er forslag om at reducere budgettet 
svarende til ½ sygeplejerskestilling. Vedtages begge forslag vil det betyde at områdets budget 
reduceres svarende til 1½ sygeplejerskestilling.

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?
Nej

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?
Nej

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER
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