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Beskriv nuværende situation inden ændring
BDO har lavet en større analyse af CSP’s område, og har på den baggrund beregnet et estimat for 
driftsoptimering på plejecentrene, i hjemmeplejen, i sygeplejen og på træningsområdet. 
På plejecenterområdet er der pt. ansat en række medarbejdere, som finansieres af puljemidler. 
Det forbedrer BDO’s billede af bemandingen på plejecentrene, men ansættelserne beror på et 
usikkert finansieringsgrundlag, som Faxe Kommune kun delvist har indflydelse på.

Hvori består ændringen? 
Plejecentrene: 
BDO har foretaget en tidsregistreringsmåling over 14 dage på 4 plejecentre. Målingen viser, at 61 % 
af medarbejdernes fremmødetid går til direkte tid med borgeren (den såkaldte ATA-tid). I andre 
kommuner, hvor der er lavet lignende målinger er der både eksempler på kommuner, som ligger 
godt over 70 % og godt under 60 %. Overordnet set ligger Faxe Kommune med 61 % i den lave 
ende. Forslaget går på at have en målsætning om at hæve ATA-tiden med 6 procentpoint til 67 % 
og skære i plejecentrenes budgetter tilsvarende. Dette vurderes af BDO realistisk, når der både 
tages højde for usikkerhed i BDO’s målinger, og den realiserede ATA-tid på over 70 % i flere andre 
kommuner. Bl.a. ser BDO et stort potentiale i at nedjustere bemandingen i ydertimerne af 
dagvagten og aftenvagten, hvor der typisk er færre opgaver. Dertil er der et potentiale i at se på 
nødvendigheden af morgenmøder og deltagerkredsen heri. 

Hjemmeplejen: 
BDO har foretaget en tidsregistreringsmåling over 14 dage hos hjemmeplejen i Faxe Øst og Faxe 
Vest. Målingen viser, at 60 % af medarbejdernes fremmødetid går til direkte tid med borgeren (den 
såkaldte ATA-tid). I andre kommuner, hvor der er lavet lignende målinger er der både eksempler 
på kommuner, som ligger på maks. 63 % og minimum 52 %. Overordnet set ligger Faxe Kommune 
sig med 60 % lidt over gennemsnittet. Forslaget går på, at have en målsætning om at hæve ATA-
tiden med 2 procentpoint til 62 % og skære i hjemmeplejens budgetter tilsvarende.
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Sygeplejen: 
BDO har foretaget en tidsregistreringsmåling over 14 dage hos sygeplejen i Faxe Øst og Faxe Vest. 
Målingen viser, at 40 % af medarbejdernes fremmødetid går til direkte tid med borgeren (den 
såkaldte ATA-tid). I andre kommuner, hvor der er lavet lignende målinger er der både eksempler 
på kommuner, som ligger på maks. 43 % og minimum 30 %. Overordnet set ligger Faxe Kommune 
sig i den øvre del af sammenlignelige kommuner. Forslaget går på, at have en målsætning om at 
hæve ATA-tiden med 1 procentpoint til 41 % og skære i sygeplejens budgetter tilsvarende. 
BDO har desuden vurderet det realistisk at reducere 2 % i de udmålte sygeplejeydelser og skære i 
budgetterne tilsvarende. Da hjemmeplejen står for leveringen af 65 % af sygeplejeydelserne vil de 
skulle reduceres svarende til deres forholdsmæssige andel heri. Den samlede besparelse er på 
420.000 kr., hvor 273.000 (65 %) skal reduceres i hjemmeplejens budgetter og 147.000 kr. (35 %) skal 
reduceres i sygeplejens budgetter.

Træningsområdet:
BDO har estimeret, at der er et effektiviseringspotentiale i at flytte 0,5 individuelle træningertil 
holdtræning pr. genoptræningsplan. En genoptræningsplan består i gennemsnit af 11,5 træninger, 
hvor 7,7 er individuelle træninger og 3,8 er holdtræninger. Forslaget er således at arbejde for at 
ændre sammensætningen, så der i gennemsnit er 7,2 individuelle træninger og 4,3 holdtræninger 
pr. genopretningsplan. Samlet set vil det frigøre 386 træningstimer svarende til 0,6 fuldtidsstilling, 
som reduceres i budgettet. Reduktionen vil svare til en 3 % reduktion i budgettet. 

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
Budgetreduktionspotentialerne bygger på tal fra BDO’s rapport. Dog er der indregnet en mindre-
effekt i 2020 grundet implementering og opsigelsesvarsler
Plejecentrene. 4,27 mio. kr. i 2020 og 6,4 mio. kr. i årene fremover 
Hjemmeplejen. 1,05 mio. kr. i 2020 og 1,57 mio. kr. i årene fremover
Sygeplejen. 0,18 mio. kr. i 2020 og 0,27 mio. kr. i årene fremover
Træningsområdet. 0,16 mio. kr. i 2020 og 0,24 mio. kr. i årene fremover

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 -5.660 -8.480 -8.480 -8.480
Indtægt 0 0 0 0
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -5.660 -8.480 -8.480 -8.480

ØKONOMI
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2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning *)

113.116 113.116 113.116 113.116

*): Samlet budget for plejecentre, hjemmepleje, sygepleje og træning (2019 – niveau)

Plejecentrene. Overordnet set kan et snævert fokus på en høj ATA-tid medvirke til at der ikke 
skabes tid og rum til at styrke fagligheden på en lang række områder til glæde for borgere og 
medarbejdere. God pleje handler ikke kun om den målte tid hos borgeren, men i lige så høj grad 
om den faglige kvalitet, som personalet møder borgeren med.  Det, som BDO har registreret som 
”øvrig tid”, bruges. bl.a. til

1. Beboerkonferencer, hvor faglig sparring omkring udfordringer med konkrete beboere 
opkvalificerer medarbejderne til at møde beboernes individuelle behov.  

2. Kompetenceafklaring, hvor f.eks. sygeplejersker opkvalificerer SSA’er til at varetage en 
række nye opgaver, og hvor SSA’er opkvalificerer SSH’er til at varetage nogle nye opgaver. 

3. Projekter vedrørende generelle problemstillinger som f.eks. dysfagi, magtanvendelse, 
demens, faldudredning mv. For at personalet kan blive fagligt dygtigere til at håndtere 
nogle generelle problemstillinger er det nødvendigt at afsætte tid til at kortlægge nogle 
konkrete områder. Herunder nedsætte projekter som arbejder med en problemstilling over 
længere tid – f.eks. dysfagi, hvor bl.a. lungebetændelse kan forebygges gennem fokus på 
konsistens af kost, siddestillinger og spisemiljø mv.  

Bemandingen på plejecentrene er pt. begunstiget af, at der er afsat forskellige puljemidler til bl.a. 
bedre bemanding og klippekortsordning. Den lave ATA-tid i Faxe Kommune vurderes at hænge 
sammen med at der har været puljemidler til ekstra ansættelser, som har betydet at det faste 
personale har kunnet prioritere tid til faglig opkvalificering også. Ved gennemførelse af forslaget 
bliver plejecenterområdet derfor ekstra sårbar i forhold til at opretholde et højt fagligt niveau, som i 
et vist omfang kun vil være muliggjort af en usikker finansieringskilde fra puljerne. 
Konsekvenserne af dette forslag skal derfor ses i sammenhæng med forslag CF-45 Afskaffelse af 
Værdighedsmilliarden og WS-130. Afskaffelse af klippekortsordning, hvor det foreslås at spare på 
aktivitetsmedarbejderne på plejecentrene og klippekortsordningen på plejecentrene. Vedtages 
disse 2 forslag vil det væsentligt forstærke de negative konsekvenser, som er beskrevet ovenfor, 
hvor det vurderes at ATA-tiden vil stige, hvis bl.a. aktivitetsmedarbejdere og midler til klippekort 
spares væk. 

Hjemmeplejen. BDO’s analyse viser, at Faxe Kommune har en ATA-tid over gennemsnittet, og at det er 
små procentpoint, som adskiller Faxe Kommune fra de højeste i målingen. Da der er metodemæssige 
usikkerheder i BDO’s måling vil man ikke statistisk kunne konkludere, at Faxe Kommune ligger lavere 
end de højeste kommuner i målingen. Hjemmeplejen har i 2019 gennemgået større forandringer, og 
konsekvensen af forslaget kan være, at man unødigt presser et område, som er ved at finde en sund 
balance i driften. En højere ATA-tid kan gå udover fagligheden, da der vil være mindre tid til faglig 
sparring, og da man ikke statistisk kan konkludere at Faxe Kommune ligger lavere en de kommuner 
med højest ATA-tid, er der væsentlige risici ved gennemførelse af forslaget.

Sygeplejen. BDO’s analyse viser, at Faxe Kommune har en ATA-tid over gennemsnittet, og at det er 
små procentpoint, som adskiller Faxe Kommune fra de højeste i målingen. Da der er metodemæssige 
usikkerheder i BDO’s måling vil man ikke statistisk kunne konkludere, at Faxe Kommune ligger lavere 
end de højeste kommuner i målingen. En af konsekvenserne ved forslaget vil være, at der skal tages 
tid fra dokumentation og faglige sparring, og det kan derved blive endnu sværere at opprioritere 
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dette. Konsekvenserne af dette forslag skal i øvrigt ses i sammenhæng med forslag DIR Forslag1c 
Reduktion 1 sygeplejerske i hjemmesygeplejen, hvor der er forslag om at skære i budgettet svarende til 
en hel sygeplejerskestilling. Vedtages begge forslag vil det betyde at områdets budget reduceres 
svarende til 1½ sygeplejerskestilling.

Træningsområdet. Træningsområdet beskrives af BDO som veldrevet og de har den næsthøjeste ATA-
tid i målingen. Da der dertil allerede arbejdes med fokus på holdtræninger, vurderes det at være 
svært at implementere målsætningen uden at beskære på andre områder i træningsenheden.

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

FORUDSÆTNINGER


