SF: Faste teams og et generelt løft af ældreplejen i kommunerne
I de næste mange år kommer der mange flere ældre. En ordentlig ældrepleje koster ekstra penge, fordi der
kommer mange flere ældre – i 2025 vil der således være over 150.000 flere ældre end i dag.
SF foreslår derfor fire konkrete tiltag til et generelt løft af ældreplejen:
1.
2.
3.
4.

Indfør faste teams i hjemmehjælpen, så borgerne kender dem, der kommer i deres hjem.
Gør det muligt for demente m.fl. at benytte den flextrafik, som trafikselskaberne tilbyder.
Et løft af tandplejen på landets plejehjem mv.
Løft kommunernes bloktilskud i takt med at der kommer flere ældre – ellers vil den demografiske
udvikling føre til en stadig ringere service i takt med hvad vi har set de senere år.

Konkret løft i udvalgte kommunerne (se skema i vedhæftet regneark for komplet overblik):
Kommune
Løft i mio. kr. i
2018
Løft i antal
ansatte i 2018
Løft i mio. kr. i
2023
Løft i antal
ansatte i 2023

København
55 mio. kr.

Århus
44 mio. kr.

Langeland
11 mio. kr.

Køge
10 mio. kr.

Holstebro
10 mio. kr.

136 ekstra
ansatte
395 mio. Kr.

110 ekstra
ansatte
410 mio. kr.

27 ekstra
ansatte
68 mio. kr.

26 ekstra
ansatte
115 mio. kr.

26 ekstra
ansatte
94 mio. kr.

988 ekstra
1.025 ekstra
170 ekstra
287 ekstra
234 ekstra
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
ansatte
Note: Opgjort efter stigningen i antal ældre. Antal ansatte er sat til 1 mio. kr. = 2,5 ansat.

Regeringen udhuler reelt ældreplejen:
Regeringen gemmer kendsgerningerne bag abstrakte tal om det økonomiske råderum og en vækst i de
offentlige serviceudgifter på 0,3 pct. Det betyder i realiteten, at der skal spares og skæres endnu mere,
også på ældreområdet.
Figur 1: Demografisk udvikling relativt til regeringens vækst i det offentlige forbrug

Baggrund:
1. Faste teams
Mange ældre bliver forvirrede og kede af det, når der hele tiden kommer nye mennesker i deres hjem. Det
kan selvsagt ikke undgås helt fx i forbindelse, at personale holder op og nye medarbejdere starter. Men det
kan begrænses meget ved at lave faste teams – altså en gruppe af medarbejdere, der sammen hjælper en
fast kreds af borgere. Faste teams i den kommunale hjemmehjælp vil også gøre styrke det kommunale
tilbud i forhold til privat hjemmehjælp.
Nøgleordet er kapacitet. Hvis den faste bemanding er i bund, tvinges kommunen alt for ofte til rokeringer
og brug af timelønnede vikarer. Bedre kapacitet betyder, at det faste personale – opdelt i teams – kan
dække ind for sygdom og andet fravær. Ikke altid, men langt de fleste dage.
SF foreslår, at kommunerne tilføres 985 mio. kr.1 til at ansætte ekstra hjemmehjælpere mod at de etablerer
en ordning med faste teams. Det svarer til en forøgelse af timetallet på 10 pct. Forslaget kan desuden
betyde mindre stress og sygdom, og mindre administration (fx til indkaldelse af vikarer).
Der vil være dage, hvor alle M/K er på arbejde, og så vil overkapacitet kunne bruges til at give lidt ekstra
hjælp og service – som kan være hårdt tiltrængt.

2. Bedre flextrafik for demente, synshandicappede etc.
Kommunerne tilbyder via trafikselskaberne flextrafik for handicappede, gangbesværede mv. For mange
fungerer ordningerne rigtig godt, men det er et problem for især demente (og deres pårørende), at man
ikke kan være sikker på, at de afhentes og afleveres på betryggende vis – fx at de bliver fulgt helt ind eller
op til den person de skal besøge. Problemet opstår blandt andet fordi betalingen til chauffører er meget
skrabet.
SF foreslår, at det for demente og andre med behov sikres, at der bliver afsat og betal for tid til at følge hele
vejen (uden yderligere brugerbetaling). Herudover ønsker SF, at ordningen i alle kommuner skal omfatte
synshandicappede. Der afsættes årligt 30 mio. kr.2

3. Tilbud om tandpleje på alle plejehjem o.lign.
Det er meget ubehageligt at have ondt i tænderne, paradentose eller andre tandsygdomme. Ældre
mennesker, herunder demente, har ofte svært ved at passe deres tænder, og det kan være en udfordring at
komme til tandlægen. De dårlige tænder kan også øge plejebehovet.
SF foreslår, at det sikre, at ældre, der bor på plejehjem o.lign. får tilbudt let adgang til tandpleje.
Kommunerne kan løse opgaven ved at ansætte tandplejere og/eller tandlæger, der dækker et eller flere
plejehjem samt sikre transport til tandlæge. Det er vigtigt at indsatsen bliver opsøgende – i samarbejde
med personale på plejehjemmene – fordi især demente ældre ofte ikke selv kan tage initiativ til at få plejet
1

Tallet er udregnet ud fra antal bevilligede hjemmehjælpstimer, gennemsnitslønnen for en kommunal ansat social- og
sundhedshjælper samt Danmarks Statistiks tal for hvor stor del af en ansats løntimer, der bruges ude hos borgerne.
Det sidste tal stammer fra 2009, og er i øvrigt usikkert.
2
I dag koster ordningerne 265 mio. kr./år incl. brugerbetaling. De 30 mio. kr. fremkommer hvis antallet af rejser øges
med 10% og 20% af rejserne tildeles 10 minutter ekstra til at hente og følge ind.

deres tænder. Tilbuddet er som udgangspunkt gratis for de ældre, men ældre med formue skal selv bidrage
til at betale for dyre behandlinger (her gives et tilskud til brugerbetaling på 3.000 kr./år).
Forslaget skønnes at koste ca. 12 mio. kr. om året3.

4. Ældregaranti
En ordentlig ældrepleje koster ekstra penge, fordi der kommer mange flere ældre – i 2025 vil der således
være over 150.000 flere ældre end i dag.
SF har foreslået, at kommunerne sikres kompensation for det stigende antal ældre, sådan at de kan
opretholde samme serviceniveau som i dag – med ovenstående forbedringer. Det var vi ene om at mene,
da vi foreslog det i Folketingssalen. Påstanden var, at der ikke var finansiering. Det holder ikke. Regeringen
har fremlagt en beregning af det økonomiske råderum, der viser at der er råde. I mellemtiden har
regeringen indgået en skrabet kommuneaftale for 2018. SF foreslår derfor nu, at der fra 2019 sikres den
nævnte kompensation.

Finansiering
Forslagene finansieres af det regeringen kalder råderummet. Regeringen udregner råderummet på
baggrund af en vækst i det offentlige forbrug på kun 0,3 pct. om året. En ordentlig ældreservice vil kræve
en dobbelt så høj vækst – fordi der kommer mange flere ældre. Det er imidlertid muligt, at finansiere bedre
ældreservice indenfor råderummet, jf. tabellen.
Mia. kr.

2018

2019

2020

2021

2022

- faste teams

0,985

0,985

0,985

0,985

0,985

- bedre handicapkørselstilbud

0,030

0,050

0,030

0,030

0,030

- bedre tandpleje

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

1,36

2,85

4,46

6,10

1,027

2,387

3,827

5,487

7,127

Råderum ifølge regeringen 1

3,4

6,8

7,5

6,3

9,7

Råderum efter ældrepakke

2,4

4,4

3,6

0,8

2,6

Løft fra og med 2018

Ældregaranti fra og med 2019
Udgift i alt

3

Der bor i dag ca. 40.000 på plejehjem og i plejeboliger. Der regnes med en udgift på 3.000 kr. pr. person. Det er et
overkantsskøn – der er en del af de ældre, der i dag har adgang til tandbehandling med begrænset brugerbetaling.

