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SSÆ - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-12-2019
Godkendt
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SSÆ - Orienteringssager - december
00.22.04.G01

18/13721

Åben sag

Resumé
A. Status vedr. ventelister til plejeboliger
Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune – opgjort den 14.
november 2019.
B. Visiterede timer privat og kommunal leverandør af hjemmepleje
Oversigter november 2019 er vedlagt.
C. Økonomi på pleje og Frit Valg området
Oversigt ultimo oktober 2019 er vedlagt.
D. Referat Ældreråd 12. november 2019
Vedlagt
E. Ophævelse af påbud – sundhedsfagligt tilsyn i Sygeplejen – Distrikt
Bøgebakken 2019
Den 20. maj 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn i Sygeplejen Distrikt Bøgebakken. Styrelsen konstaterede ved tilsynet, at 9 ud af 14 målepunkter ikke
var opfyldt og udstedte et påbud om, at sygeplejen skulle opfylde nogle fastsatte krav før
påbuddet kunne ophæves. Sygeplejen har arbejdet målrettet på at indfri styrelsens krav
og den 16. september 2019 genbesøgte styrelsen sygeplejen og konstaterede at
Sygepleje – Distrikt Bøgebakken nu er velorganiseret med gode procedurer og en høj
grad af systematik. Den 15. november 2019 modtog sygeplejen et brev med afgørelsen
om, at styrelsen har valgt at ophæve påbuddet.
F. Besøg fra Arbejdstilsynet på Plejecenter Bøgebakken
Den 4. november 2019 besøgte Arbejdstilsynet Plejecenter Bøgebakken. Arbejdstilsynet
gennemgik systematisk alle områder på Bøgebakken og både medarbejdere og ledere
blev interviewet omkring dagligdagen og arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet kom med en
vejledning, som ikke er en afgørelse men en information eller anbefaling til, hvordan et
bestemt arbejdsmiljøproblem kan forbedres. På mødet oplyste Arbejdstilsynet om, at der
er krav om at udføre en kemisk APV (den kemiske risikovurdering). Formålet med
risikovurderingen er, at kortlægge hvor og hvordan ansatte på Bøgebakken Plejecenter
kan blive udsat for farlige kemikalier. Arbejdstilsynets samlede vurdering var, at
arbejdsmiljøet på Bøgebakken er fundet i orden og Plejecenter Bøgebakken får derfor en
grøn smiley, som betyder, at der ikke er noget udestående vedrørende det
arbejdsmiljømæssige på Bøgebakken.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-12-2019
Taget til efterretning.

Bilag:
1
2
3
4

Åben
Åben
Åben
Åben

Visiterede timer, hjemmepleje november 2019.pdf
Økonomi på pleje- og frit valgs området ultimo oktober.pdf
Ophævelse af påbud i Sygeplejen - Distrikt Bøgebakken
Bilag - Ventelister på pleje- og ældreboliger fra nov 2018 - nov

94245/19
94248/19
91771/19
93108/19
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5 Åben Referat af møde i Ældrerådet 12.11.2019.pdf
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SSÆ - Handicappolitik. Godkendelse af høringsmateriale
00.01.10.P22

19/9538

Åben sag

Resumé
Lejre Kommune har udarbejdet udkast til ny handicappolitik, som skal sendes i høring.
Udkastet er blevet til på baggrund af en grundig evaluering af den forrige handicappolitik
samt en workshop i juni 2019 med aktører og interessenter inden for handicapområdet.
I denne sag skal Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkende høringsmaterialet.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udkast til handicappolitik sendes til høring i perioden 5. december 2019 – 17.
januar 2020

Beslutningskompetence
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-12-2019
Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling
Baggrund
I 2017 blev Lejre Kommunes handicappolitik evalueret. Evalueringen fremhævede tre
områder med et ønske om:
1. Forbedret sagsbehandling, herunder styrke rådgivernes kommunikation og
relationsarbejde med borgerne
2. Øget fokus på tilgængelighed til offentlige bygninger/steder og naturen m.v.
3. Bedre koordinering på tværs af fagcentre og internt mellem afdelinger
Lejre Kommune har i kølvandet på denne evaluering bl.a. igangsat følgende initiativer,
der skal imødese disse ønsker:
4. Ansatte på tværs af Lejre Kommune har deltaget i kurser om den gode samtale –
som et supplement til de eksisterende kurser i god skriftlig kommunikation.
Administrationen er endvidere ved at udrulle et kompetenceudviklingsforløb, som
skal styrke de ansatte i at holde tværfaglige møder, hvor også borgerne deltager
5. Handicaprådet har pr. 2019 fået ansvaret for tilgængelighedspuljen og er således
med til at pege på hvilke bygninger, der skal opgraderes ift. tilgængelighed.
Endvidere er der lavet nye retningslinjer for inddragelse af Handicaprådet i
forbindelse med bl.a. anlægsprojekter
6. Der er igangsat to forløb, ”Din indgang” og ”Fælles om familierne”, der begge har
det formål at skabe koordination og sammenhængende forløb i borgersager med
stor kompleksitet
Evalueringen pegede endvidere på, at der skal træffes beslutning om, hvorvidt
dagsordenspunktet ”Handicappolitik” fortsat skal fremgå af de politiske
sagsfremstillinger.
Ny handicappolitik
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På baggrund af evalueringen og en temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen inviterede
Handicaprådet, DH-Lejre og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre til en workshop den
24. juni 2019. På workshoppen deltog, ud over de nævnte parter, Ældrerådet, diverse
bruger- og pårørenderåd fra de sociale tilbud til borgere med fysisk og psykisk handicap
samt repræsentanter fra administrationen.
Workshoppen var bygget op over de otte principper i FNs handicapkonvention og
deltagerne blev bedt om at komme med bidrag til den kommende handicappolitik med
udgangspunkt i disse principper.
Det Centrale Handicapråd deltog under workshoppen med et oplæg om fremtidens
kommunale handicappolitik
Udkast til ny handicappolitik
Administrationen har med dette afsæt udarbejdet et udkast til en handicappolitik (se
bilag);
 som bygger på FNs handicapkonvention og de danske handicappolitiske
grundprincipper
 som gennem fire værdier sætter retning for konkrete handlinger og adfærd
 guider til og kommer med eksempler på, hvordan værdierne kan udleves
De fire værdier er:
 Respekt for det enkelte menneske
 Lige muligheder
 Tilgængelighed
 Gode livsvilkår for børn og unge
Det har igennem hele tilblivelsen af politikken stået klart, at Lejre Kommunes
handicappolitik skal kunne omsættes til konkrete handlinger, hvor der er sammenhæng
mellem behov og indsatser. Målet er, at den enkelte borger skal kunne udfolde sit liv i
overensstemmelse med egne evner og muligheder.
Høring og tidsplan
Administrationen vil sende udkastet i høring til følgende parter
 Handicaprådet
 DH-Lejre
 Ældrerådet
 Bruger- og pårørenderåd (for de sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning
og de sociale tilbud til borgere m. psykisk handicap)
 Lejre Kommunes borgerrådgiver
Høringsmaterialet udsendes alene som tekstdokument og ikke i sit færdige layout.
Politikken vil få sit endelige format med billeder, grafik, etc. efter høringsperioden.
Dato
4. december 2019
5. december 2019 –
17. januar 2020
3.- 5. februar 2020

12. februar 2020
25. februar 2020

Aktivitet
Behandling i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Godkendelse af høringsmateriale
Høring
Fagudvalgsbehandling i
 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
 Udvalget for Børn & Ungdom
 Udvalget for Job & Arbejdsmarked
 Udvalget for Teknik & Miljø
 Udvalget for Kultur & Fritid
Behandling i Økonomiudvalget
Endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen
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Bilag:
1 Åben Udkast til handicappolitik

92087/19

Administrationens vurdering
Dagsordenspunktet vedr. handicappolitik
I juni 2013 fik dagsordensskabelonen til de politiske udvalg tilføjet et obligatorisk afsnit
vedrørende handicappolitikken. Formålet var at sikre stillingtagen til handicappolitiske
perspektiver i sagerne.
Evalueringen af handicappolitikken viser imidlertid, at dagsordenspunktet vedrørende
handicap ikke opfylder intentionerne med dette tiltag og har ikke haft den nødvendige
effekt. Det er lovgivningen, der er det reelle styringsredskab på området. Punktet
bidrager til en øget opmærksomhed på området, men fremmer ikke i sig selv
handicappolitikken. Evalueringen anbefalede bl.a. på denne baggrund, at afsnittet udgår.
Handicaprådets høringssvar til evalueringen bakkede op om denne anbefaling: ”I forhold
til evalueringens anbefalinger, kan Handicaprådet tilslutte sig, at dagsordenpunktet udgår
(det er i høj grad misvisende)”.
For at sikre et vedvarende fokus på at værdierne i handicappolitikken fastholdes og
udmønter sig til konkrete handlinger har udkastet til den kommende handicappolitik
beskrevet, hvordan administrationen og politikerne årligt vil følge op på
handicappolitikken. Lejre Kommunes kerneopgaver og pejlemærker står helt centralt i
denne dialog med handicappolitikkens mange interessenter og aktører.
Administrationen anbefaler på denne baggrund, at afsnittet udgår og at den endelige
stillingtagen hertil sker på Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2020 i
forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af Lejre Kommunes Handicappolitik
2020-2025.

Handicappolitik
Udkast til ny handicappolitik erstatter Lejre Kommunes tidligere handicappolitik.

Økonomi og finansiering
Ingen
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SSÆ - Magtanvendelse på voksenområdet 2018 med høringssvar
27.66.08.A00

19/7800

Åben sag

Resumé
I denne sag redegøres for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse på voksen
og ældreområdet for 2018.
På voksenområdet er der i 2018 kommet 127 indberetninger i alt, hvoraf 120
indberetninger er om ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse. Tallene på voksenområdet
har ligget stabilt de senere år og kan tilskrives én konkret borger.
På ældreområdet er der kommet 38 indberetninger i alt. 37 af disse indberetninger har
omhandlet magtanvendelse i hygiejnesituationer, hvoraf 9 af indberetningerne har været
uden forhåndsgodkendelse. Der har været én indberetning om akut fastholdelse eller
føren. På ældreområdet er der sket en stigning i antallet af indberetninger. Dette er en
positiv udvikling, da indberetningstallene på ældreområdet tidligere har ligget lavt
grundet manglende registrering.
Den 1. januar 2020 træder nye lovregler om magtanvendelse i kraft. De nye regler har til
hensigt at skabe større klarhed om, hvornår og hvordan der må benyttes magt over for
voksne med varigt nedsat psykisk funktionsevne.
Redegørelsen har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at redegørelsen vedrørende magtanvendelser i Lejre Kommune for 2018 tages til
efterretning

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-12-2019
Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2019
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Der skal udarbejdes en årlig redegørelse om magtanvendelse på voksen- og
ældreområdet efter servicelovens kapitel 24.
Redegørelsen skal forelægges kommunalbestyrelsen, jf. § 17, stk. 2 i bekendtgørelse om
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om
særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om
social service.
Kommunalbestyrelsen skal følge med i udviklingen i anvendelsen af magt og andre
indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som kommunalbestyrelsen er
ansvarlige for, med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning.
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Servicelovens kapitel 24 indeholder en udtømmende opregning af, hvilken
magtanvendelse og andre indgreb i den personlige frihed, der lovligt kan finde sted inden
for det sociale område.
Der må alene bruges magt over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk
funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand mv.,
behandling eller aktiverende tilbud efter serviceloven. Magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten skal ifølge serviceloven begrænses til det absolut nødvendige,
og indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.
Den 1. januar 2020 træder nye regler om magtanvendelse i kraft. De nye regler er
beskrevet i bilag til denne sag.
Procedure for ansøgning og registrering om magtanvendelse:
Magtanvendelse må kun ske efter en forudgående ansøgning og godkendelse fra
kommunen. Al magtanvendelse skal registreres og indberettes til kommunen mhp. en
vurdering af behovet for relevant opfølgning.
Efter de gældende regler må der alene foretages magtanvendelse uden forudgående
tilladelse ved akut fastholdelse og akut føren for at undgå personskade. Ved akut
magtanvendelse er det udfører, som i den konkrete situation træffer beslutning om brug
af magtanvendelse. Efterfølgende skal kommunens orienteres, som vurderer, hvorvidt
den akutte magtanvendelse var i overensstemmelse med loven.
Status for magtanvendelser i 2018:
Tabellerne dækker over:
 Ansøgning om magtanvendelse: personale/leder kan søge om en tidsbegrænset
tilladelse til at gøre brug af magt i en bestemt situation
 Indberetning om godkendt magtanvendelse: personale indberetter brugen af en
konkret episode om magtanvendelse, når personalet i forvejen har tilladelse til at
gøre brug af magt
 Indberetning om ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse: personale indberetter
om brugen af en konkret episode om magtanvendelse, når personalet ikke i
forvejen har tilladelse til at gøre brug af magt
Magtanvendelsestal 2018 – voksenområdet (Center for Job & Social):
Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over
for Lejre borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne som er visiteret til ophold på
botilbud enten efter servicelovens § 107 eller 108 eller almenbolig efter § 105.
Hovedparten af borgerne har ophold på tilbud beliggende uden for Lejre Kommune. Se
bilag 1 til sagen.

Ansøgning om magtanvendelse
Indberetninger på godkendt magtanvendelse
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse
I alt

2016
1
2
55
57

2017
1
14
129
143

2018
3
7
120
127

Status for magtanvendelser 2018 – ældreområdet (Center for Velfærd &
Omsorg):
Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over
for Lejre borgere på plejecentre og tilbud beliggende i og uden for Lejre Kommune.
Hovedparten af borgerne i nedenstående tal har ophold på plejecentre i Lejre Kommune.
Se bilag 2.
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Ansøgninger om magtanvendelser
Indberetninger på godkendt magtanvendelse
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse
I alt modtagne indberetninger

2016
2
0
1
1
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2017
9
9
7
16

2018
2
28
10
38

Bilag:
1
2
3
4
5

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

Ældrerådet - Høringssvar om magtanvendelse 2019.docx
Handicaprådet - Høringssvar magtanvendelse 2018.docx
- Status for magtanvendelser voksenområde 2018 CJS.docx
- Status for magtanvendelser ældreområder 2018 - CVO.docx
- Nye regler om magtanvendelse.docx

81350/19
80877/19
71281/19
71282/19
71283/19

Udtalelser
Handicaprådet: Høringssvar modtaget den 16. oktober 2019: ”Da indberetningerne steg
fra 2016 til 2018 var det en enkelt person, der hovedsalig blev anvendt magt og føring
overfor. Det er positivt, at borgeren nu har fået et målrettet tilbud. Det kan dog undre, at
der ikke har været givet flere godkendelser på forhånd overfor den enkelte borger,
således at det ikke skulle være nødvendigt at lave indberetninger uden godkendelse.
Desuden virker det som en lang sagsbehandlingstid, når det højere tal er over to år.
Det er positivt at det øgede antal indregistreringer på ældreområdet skyldes, at der
tidligere har været en manglende registrering, som nu er blevet bedre. Har der på
voksenområdet også været en manglende registrering, som nu er udbedret, så er det
positivt.
Det er positivt, at der i løbet af 2018 og 2019 har været i gangsat en række tiltag for at
øge bevidstheden om magtanvendelsesområdet.
I de nye regler iværksættes en række tiltag. Rådet ser frem til at disse nye tiltag vil give
borgeren og personalet bedre mulighed for at hjælpe med til, at der ikke sker
unødvendig magtanvendelse, og derved kunne skabe trygge forhold.”
Ældrerådet: Høringssvar modtaget den 17. oktober 2019: ”Indgreb i den personlige
frihed ved anvendelse af magt over for borgere, som Kommunalbestyrelsen har ansvaret
for, bør efter Ældrerådets opfattelse kun bruges i tilfælde, hvor intet andet hjælper. Til
gengæld erkender vi, at magtanvendelse kan være nødvendig i situationer, hvor skade
på personer eller ting skal undgås.
Ældrerådet ser derfor positivt på, at der er øget fokus på vigtigheden i ansøgninger og
korrekte indberetninger samt fokus på kompetenceudviklingen af personalet på
ældreområdet for at styrke den pædagogiske faglighed og praksis og for at forebygge og
helst undgå magtanvendelse.
Vi har således med tilfredshed noteret os de tiltag, som administrationen har iværksat
med henblik på at uddanne personalet og følge magtanvendelsen tæt, især på
plejecentrene, hvor det med redegørelsen som baggrund har kunnet konstateres, at der
tilsyneladende er indberettet flere tilfælde af magtanvendelse uden forudgående
godkendelse i 2018 end i 2016 og 17 til sammen. Dette skulle i sig selv være et positivt
udtryk for, at fokus på uddannelse og deraf kompetenceudvikling af personalet har
virket.”
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Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der fortsat er behov for øget fokus på
magtanvendelsesområdet, således at relevant fagpersonale er ajourført med reglerne og
forstår vigtigheden i ansøgninger og indberetninger om magtanvendelser til kommunen.
Der har været i gangsat en række tiltag for at øge bevidstheden om
magtanvendelsesområdet:
 I 2018 blevet der nedsat et tværgående samarbejdsudvalg bestående af
myndighedsfunktionerne fra voksen- og ældreområdet samt socialjurist med
henblik på sparring i sager om magtanvendelse
 I sommeren 2018 blev der udarbejdet opdateret procedurebeskrivelse og
vejledning om magtanvendelse, som er lagt på Lejre Kommunes hjemmeside
 I marts 2019 har der været undervisning i lovgivning og om dilemmaer
vedrørende selvbestemmelse og magtanvendelse i omsorgsarbejdet for
gruppeledere på Bøgebakken
 Der har været løbende fokus på kompetenceudviklingen af personale på
ældreområdet med henblik på at styrke den pædagogiske faglighed og praksis
for at forebygge og undgå magtanvendelser
På ældreområdet har ovenstående tiltag bl.a. været medvirkende til, at der er sket en
stigning i antallet af indberetninger, hvilket er positivt, da det skaber større
gennemsigtighed i forhold til den reelle brug af magtanvendelse. Der er dog fortsat
behov for øget fokus på vigtigheden i ansøgninger og korrekte indberetninger. I 2018 var
der 9 indberetninger om ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse i hygiejnesituationer på
ældreområdet. Efter de gældende regler må der ikke anvendes magt i
hygiejnesituationer uden forhåndsgodkendelse. Dette er blevet løbende påpeget for
plejecentrene i den daglige kompetenceudvikling og i undervisningssammenhænge.
På voksenområdet har antallet af magtanvendelser ligget relativt stabilt de sidste to år,
hvilket særligt kan henføres til én konkret borger. Det forventes, at tallene på
voksenområdet vil falde næste år, da den konkrete borger er kommet i et målrettet
tilbud.
Den 1. januar 2020 træder nye regler om magtanvendelse i kraft, og det vil blive
prioriteret, at medarbejdere bliver undervist i de nye regelsæt.
Administrationen tager endelig Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar til
efterretning.

Handicappolitik
Målgruppen for magtanvendelse indgår i handicappolitikken, hvorfor redegørelsen har
været i høring til handicaprådet.

Økonomi og finansiering
Ingen
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SSÆ - Sundhedsfagligt tilsyn i Ammershøjparken, plejecenter
27.00.00.G01

19/10448

Åben sag

Resumé
Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte
behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende
vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.
Styrelsen gennemførte den 19. august 2019 et sundhedsfagligt tilsyn på
Ammershøjparken Ældrecenter i Lejre Kommune. Styrelsen har ved besøget konstateret,
at 9 ud af 14 målepunkter ikke er opfyldt og har derfor udstedt et påbud til
ældrecenteret.
Siden tilsynet i august er der blevet arbejdet på at indfri kravene og styrelsen er blevet
anmodet om et genbesøg, så påbuddet kan blive ophævet.
Med denne sag skal udvalget godkende at sagen sendes i høring hos Ældrerådet,
Handicaprådet og Beboer- og Pårørenderådet på Ammershøjparken Ældrecenter.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at rapporten sendes i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Beboer- og
Pårørenderådet på Ammershøjparken Ældrecenter.

Beslutningskompetence
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-12-2019
Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling
Styrelsen gennemførte den 19. august 2019 et planlagt tilsynsbesøg på
Ammershøjparken Pleje- og Ældrecenter. Tilsynet blev varslet seks uger inden.
Ammershøjparken Pleje- og Ældrecenter i Lejre Kommune blev udvalgt på baggrund af
en stikprøve. Alle tilsyn indeholder elementer af observation, interview og gennemgang
af skriftligt materiale blandt andet gennemgang af journaler og sundhedsfaglig
dokumentation. Styrelsen udarbejder en tilsynsrapport på baggrund af tilsynet, som er
vedhæftet denne sag. På baggrund af tilsynene kategoriseres behandlingsstederne i
følgende kategorier:
 Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
 Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
 Større problemer af betydning for patientsikkerheden
 Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden
Ammershøjparken Ældrecenter placeres i kategorien Større problemer af betydning for
patientsikkerheden, og styrelsen har den 29. oktober 2019 afgjort at ældrecenteret
modtager et påbud, som ligeledes er vedhæftet denne sag.
Temaer og målepunkter for tilsyn
Temaerne for det sundhedsfaglige tilsyn i 2019 er diagnostik og behandling med fokus på
blandt andet sårbare patienter. For plejeområdet er der særlig opmærksomhed på ”den
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ældremedicinske patient”. Der er i alt 14 målepunkter for tilsyn på plejecentre,
hjemmepleje, hjemmesygepleje, sygeplejeklinikker, akutfunktioner og midlertidige
pladser 2019 med følgende overskrifter:
 Behandlingsstedets organisering
 Journalføring
 Delegation
 Faglige fokuspunkter
 Medicinhåndtering
 Patienters retsstilling
 Hygiejne
 Øvrige fund
Afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 19. august 2019
et bud til pleje- og ældrecenter Ammershøjparken om:
 At sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruks herfor,
fra dags dato
 At sikre, at der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger og
opfølgning herpå for samtlige patienter i aktuel behandling og for nyvisiterede
patienter, fra dags dato
 At sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom
fra dags dato
 At sikre indhentelse af informeret samtykke fra patienterne forud for pleje og
behandling fra dags dato
 At sikre implementering af instruks for hygiejne fra dags dato
Påbuddet gives på baggrund af tilsynet og den udarbejdede tilsynsrapport.
Tilsynsrapporten har været i partshøring hos Lejre Kommune, som har indgivet
høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerhed den 22. oktober 2019 i form af en
handleplan, som beskriver indsatsen for at få forholdene bragt i orden.
Styrelsen fremhæver, at 9 ud af 14 målepunkter ikke var opfyldt. Inden for området
journalføring, medicinhåndtering, patienters retsstilling, patientens retsstilling samt
hygiejne var ingen af målepunkterne opfyldt.
Opfølgning på tilsyn
På baggrund af påbuddet har vi udarbejdet en udførlig handle- og tidsplan, som
beskriver problemet, mål, handlingen samt krav og forventninger til løsning. Handle- og
tidsplan er vedhæftet som bilag.
Derudover er der indsat ekstra personalemæssige ressourcer for at bringe forholdene i
orden.

Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport - Ammershøjparken Ældrecenter - Sundhedsfagligt 88610/19
tilsyn.pdf
2 Åben Afgørelse påbud tilsyn Ammershøjparken Ældrecenter
89589/19
3 Åben Handlingsplan tilsyn Ammershøjparken oktober 2019 STPS.pdf
89608/19

Administrationens vurdering
Der har været arbejdet systematisk med de angivne krav i påbuddet og således vil de
uopfyldte målepunkter være bragt i orden inden årets udgang.
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Handicappolitik
Punktet er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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SSÆ - Sundhedsfagligt tilsyn i Dag- og Træningscenteret
Grønnehave 2019
27.00.00.G01

19/9014

Åben sag

Resumé
Den 8. august 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed et planlagt tilsynsbesøg i
Dag- og Træningscenteret Grønnehave. Styrelsen vurderer, at Grønnehave fremstår som
sundhedsfagligt velorganiseret.
Udvalget skal med denne sag godkende at tilsynsrapporten sendes i høring i Ældrerådet
og Handicaprådet.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

Beslutningskompetence
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-12-2019
Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte
behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende
vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.
Styrelsen gennemførte den 8. august 2019 et planlagt tilsynsbesøg i Dag- og
Træningscenteret Grønnehave, som blev varslet seks uger inden tilsynet fandt sted. Dagog Træningscenteret Grønnehave i Lejre Kommune blev udvalgt på baggrund af en
stikprøve. Alle tilsyn indeholder elementer af observation, interview og gennemgang af
skriftligt materiale blandt andet gennemgang af journaler og sundhedsfaglig
dokumentation. Styrelsen udarbejder en tilsynsrapport på baggrund af tilsynet, som er
vedhæftet denne sag.
Temaer og målepunkter for tilsyn
Temaerne for det sundhedsfaglige tilsyn i 2019 er diagnostik og behandling med fokus på
blandt andet sårbare patienter. For plejeområdet er der særlig opmærksomhed på ”den
ældremedicinske patient”. Der er i alt 14 målepunkter for tilsyn på plejecentre,
hjemmepleje, hjemmesygepleje, sygeplejeklinikker, akutfunktioner og midlertidige
pladser 2019 med følgende overskrifter:
 Behandlingsstedets organisering
 Journalføring
 Delegation
 Faglige fokuspunkter
 Medicinhåndtering
 Patienters retsstilling
 Hygiejne
 Øvrige fund
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Resultaterne fra tilsynet
Styrelsen vurderer, at Grønnehave fremstår som sundhedsfagligt velorganiseret.
Målepunkterne indenfor behandlingsstedets organisering, delegation, faglige
fokuspunkter, medicinhåndtering, patientens retsstilling samt hygiejne er alle opfyldt.
Styrelsen fremhæver, at der i to ud af tre stikprøver i journalgennemgangen manglede
beskrivelser på aktuelle og potentielle problemområder samt mangelfulde og ikke
opdaterede handleplaner. De mangler som blev fremhævet ved journalføring er ikke
gennemgående og bliver vurderet til let at kunne udbedres. Set ud fra disse forhold
placerer Styrelsen Grønnehave i kategorien:
Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.
Opfølgning på tilsyn
På baggrund af nævnte fund henstiller Styrelsen til:
 At det fremgår af journalen, at der foreligger en sygeplejefaglig beskrivelse af
patienternes problemer
 At den sundhedsfaglige dokumentation indeholder beskrivelser, opfølgning og
evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten
Lejre Kommune har på styrelsens anmodning indsendt en handleplan for, hvordan
kravene bliver opfyldt (se bilag).
Tilsynsrapporten
På baggrund af tilsynet har styrelsen udarbejdet en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten har
været i partshøring i Lejre Kommune, som ingen bemærkninger havde til rapporten (se
bilag).

Bilag:
1 Åben Endelig rapport, Dag- og Træningscentret Grønnehav.pdf
2 Åben Høringssvar på rapport vedr. tilsyn i Dag- og Træningscentret
Grønnehave 22. august 2019.pdf
3 Åben Handleplan Dag- og Træningscentret Grønnehave 5901156121.pdf
4 Åben Den gode opskrift fra STPS

87057/19
87050/19
87051/19
87053/19

Administrationens vurdering
Der er arbejdet systematisk med diverse indsatsområder fra leder- og medarbejderside
ikke mindst på baggrund af styrelsens påbud i Sygeplejen – Distrikt Bøgebakken i juli
måned, og de erfaringer området har fået igennem dette påbud. Der er fortsat stor
ledelsesbevågenhed på området.

Handicappolitik
Punktet stemmer overens med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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SSÆ - Budget 2020, alternative forslag til udgiftsreduktioner
00.30.00.Ø00

19/5927

Åben sag

Resumé
På Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde den 6. november 2019 blev det
besluttet, at udvalget på et kommende møde ønskede at få forelagt alternative forslag til
administrationens anbefaling om at nedlægge klippekortordningen til hjemmeboende
borgere fra 2020 og frem.
I denne sag får udvalget forelagt en række alternative forslag til at realisere den årlige
reduktion på 0,75 mio. kr. fra 2020 og frem. Ligeledes får udvalget forelagt en statistik
for den hidtidige anvendelse af klippekortordningen til hjemmeboende borgere.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget prioriterer reduktionsforslag for minimum 0,75 mio. kr. årligt
2. at de prioriterede forslag bliver sendt i høring hos relevante interessenter
3. at udvalget tager den forelagte statistik for den hidtidige anvendelse af
klippekortordningen til hjemmeboende borgere til efterretning

Beslutningskompetence
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-12-2019
Ad 1: Udvalget prioriterer forslag 1, 2 og 3, der tilsammen udgør 0,75 mio. kr. årligt.
Ad 2: Indstillingen tiltrådt.
Ad 3: Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
På Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde den 6. november 2019 fik udvalget
forelagt en sag (sag nr. 4), hvor administrationen redegjorde for de konsekvenser, som
udeladelsen af pris- og lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 ville have for de politisk
fastsatte serviceniveauer og politikker på udvalgets område. I sagen var der peget på
følgende tre konkrete tilfælde:
 Nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentrene – 800.000 kr. årligt
 Nedlæggelse af klippekortordningen til hjemmeboende borgere – 750.000 kr.
årligt
 Øget brugerstyret åbningstid i Værestedet Horseager – 79.000 kr. årligt
Udvalget besluttede at sende nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentrene samt
øget brugertyret åbningstid i Værestedet Horseager i høring, mens udvalget i forhold til
nedlæggelse af klippekortordningen til hjemmeboende borgere, ønskede at få forelagt
alternative forslag til at realisere reduktionen. I denne sag forelægger administrationen
en række alternative forslag til at realisere reduktionen, mens den endelige beslutning
om de to øvrige forhold vil blive behandlet i en særskilt sagsfremstilling, hvori vil indgå
de indkomne høringssvar.
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I tabellen herunder er administrationens reduktionsforslag opsummeret, og der er
efterfølgende kort redegjort for de enkelte forslag.
Tabel 1; Forslag til realisering af reduktion i budget 2020:
Forslag:
1
2
3
4
5

Delvis reduktion af klippekortordning til hjemmeboende borgere
Nedlæggelse af GLA:D-træning
Administration – Værdighedsmidler
Reduktion – Myndighedsressourcer
Reduktion – Specialistfunktioner
Forslag i alt:

Beløb (mio.
kr.):
0,40
0,15
0,20
0,40
0,40
1,55

1. Delvis reduktion af klippekortordning til hjemmeboende borgere:
I administrationens oprindelige oplæg var det anbefalingen helt at nedlægge
klippekortordningen til hjemmeboende borgere. Med dette forslag lægger
administrationen op til, at der sker en reduktion af klippekortordningen med op til 0,4
mio. kr., således at ordningen vil kunne fastholdes – dog med en reduceret målgruppe.
I den aktuelle udmøntning er der enkelte borgere, som bruger klippekortordningen til
aflastning. Denne del kan med fordel overføres til den særlige aflastnings-ordning, som
tidligere er blevet politisk besluttet. Herudover vil der kunne fastsættes strammere
visitationskriterier til ordningen, eksempelvis med fokus på kriterier som ensomhed og
behov for sociale aktiviteter.
Ved en reduktion på 0,4 mio. kr., vil der fremadrettet være 0,35 mio. kr. årligt til at
videreføre klippekortordningen. I praksis vil det betyde, at ca. 20 borgere fortsat vil
kunne gøre brug af ordningen, hvor der aktuelt er 41 borgere der aktivt gør brug af
denne. En gennemgang af de borgere, der er omfattet af ordningen, indikerer, at 12 af
disse er helt uden, eller kun har et begrænset, netværk. Denne gruppe vil således fortsat
kunne være omfattet af en fremtidig, reduceret klippekortordning.
Som bilag til denne sag er vedlagt en statistik for den hidtidige anvendelse af
klippekortordningen til hjemmeboende borgere.
2. Nedlæggelse af GLA:D-træning:
Lejre Kommune tilbyder i dag, som én af forholdsvis få kommuner, den såkaldte GLA:Dtræning, som er en særlig træning for borgere med slidgigt i hofter eller knæ. Der er tale
om et kan-tilbud, hvor borgerne alternativt kan træne hos en privatpraktiserende
fysioterapeut. Ved at nedlægge tilbuddet om kommunal GLA:D-træning kan der opnås en
reduktion på 0,15 mio. kr. årligt.
Ved en nedlæggelse af GLA:D-træningen vil der i resten af 2019 og i 2020 blive afviklet
hold for borgere, der på nuværende tidspunkt er på venteliste. Nedlæggelsen vil således
betyde, at der ikke bliver visiteret/opskrevet flere borgere til træningsformen.
3. Administration – Værdighedsmidler:
Ved tidligere års udmøntning af værdighedsmidlerne har der været afsat et beløb til
administration af midlerne. Der er ikke længere de samme dokumentationskrav i forhold
til kommunens anvendelse af disse midler, og det vil som følge heraf være muligt at
reducere administrationsomkostningerne med 0,2 mio. kr. årligt.
4. Reduktion – Myndighedsressourcer:
Det er muligt at foretage en reduktion af de afsatte myndighedsressourcer. Konkret er
der i dette forslag peget på en reduktion på 0,4 mio. kr. årligt, svarende til ca. ét
årsværk.
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En reduktion i myndighedsressourcer vil medføre, at der kan opstå længere
sagsbehandlingstider, ligesom der vil være et større antal ”skrivebordsvisitationer”
fremfor at foretage besøg i hjemmet. Herudover vil muligheden for straksafklaring i en
række situationer blive reduceret, hvilket potentielt vil kunne medføre et behov for at
genindføre venteliste eksempelvis på hjælpemiddelområdet.
5. Reduktion – Specialistfunktioner:
Det er tilsvarende muligt at foretage en reduktion af specialistfunktioner, som
understøtter såvel borgere som medarbejdere i forhold til vejledning og
kompetenceudvikling, eksempelvis på hjerneskade- og demensområderne. Der er i dette
forslag peget på en reduktion på 0,4 mio. kr. årligt, svarende til ca. ét årsværk.
En reduktion i specialistfunktioner vil betyde, at en række opgaver vil enten blive flyttet
til andre medarbejdere eller blive prioriteret væk.

Bilag:
1 Åben Oversigt over klippekortordning i hjemmeplejen 2019.docx

93040/19

Udtalelser
Administrationen anbefaler, at udvalgets prioritering af reduktionsforslag bliver sendt i
høring hos relevante interessenter.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at det med de fremsatte reduktionsforslag vil være
muligt at indfri Udvalget for Social, Sundhed & Ældres andel af den udeladte pris- og
lønfremskrivning fra 2019 til 2020.

Handicappolitik
Borgere med handicaps vil være omfattet af de fremsatte forslag. Der vil i udmøntningen
af disse være opmærksomhed på, at dette sker i overensstemmelse med kommunens
handicappolitik.

Økonomi og finansiering
Med en prioritering af de fremsatte reduktionsforslag som sikrer en årlig effekt på
minimum 0,75 mio. kr., vil dette bidrage til samlet set at sikre overholdelse af udvalgets
budgetramme i 2020.
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SSÆ - Klippekortordninger samt øget brugerstyret åbningstid i
Horseager - Budget 2020 - med høringssvar
00.30.00.Ø00

19/5927

Åben sag

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2019 at udelade pris- og lønfremskrivning
af en række bevillinger i 2020 og 2021. Administrationen har siden forberedt
udmøntningen heraf med henblik på at sikre årseffekt i 2020, da dette er nødvendigt for
at kunne overholde budgetterne næste år.
Omkostningsreduktionerne gennemføres så vidt muligt gennem effektiviseringer og
besparelser, som ikke påvirker politisk besluttede serviceniveauer og politikker. I de få
tilfælde, hvor dette ikke er muligt forelægger direktionen en særskilt beslutnings- eller
orienteringssag.
I denne sag får Udvalget for Social, Sundhed & Ældre en redegørelse for, hvor
udmøntningen af omkostningsreduktioner forventeligt vil have betydning for de politisk
fastsatte serviceniveauer og politikker.
Sagen blev behandlet på udvalgets møde den 6. november, hvor det blev besluttet at
sende forslaget til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sagen bliver nu forelagt til
fornyet behandling, inklusiv indkomne høringssvar.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget godkender den del af udmøntningen, som har betydning for de politisk
fastsatte serviceniveauer og politikker

Beslutningskompetence
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-12-2019
Udvalget beslutter at nedlægge klippekortordningen på plejecentrene, mens tiltaget
omkring øget brugerstyret åbningstid i værestedet Horseager ikke bliver gennemført i
2020.

Sagsfremstilling
Med henblik på at skabe den fornødne langsigtede balance i Lejre Kommunes økonomi,
er der i forbindelse med budget 2020-2023 truffet en politisk principbeslutning om, at
der ikke bliver foretaget pris- og lønfremskrivning i 2020-2023. I denne sag redegør
administrationen for, i hvilket omfang udmøntningen af omkostningsreduktionerne har
betydning for de politisk fastsatte serviceniveauer og politikker.
Samlet set udgør Udvalget for Social, Sundhed & Ældres andel af udeladelsen af pris- og
lønfremskrivningen 7,4 mio. kr. i 2020. Heraf vil 5,9 mio. kr. blive udmøntet uden
betydning, mens udmøntningen af de resterende 1,5 mio. kr. vil have betydning for de
politisk fastsatte serviceniveauer og politikker i følgende tilfælde:
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Nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentrene – 800.000 kr. årligt
Med budgetaftalen for budget 2019-2022 blev klippekortordningen på
kommunens tre plejecentre reduceret med 1 mio. kr. årligt. Med udmøntningen af
omkostningsreduktionerne vil klippekortordningen på plejecentrene blive nedlagt,
således at disse fremadrettet ikke vil kunne finansiere aktivitetstilbud til borgerne
på plejecentrene
Nedlæggelse af klippekortordningen til hjemmeboende borgere – 750.000 kr.
årligt
Med udmøntningen af omkostningsreduktionerne vil klippekortordningen til
hjemmeboende borgere blive nedlagt. Det vil således ikke være muligt at tilbyde
aktiviteter, finansieret af klippekortordningen, til hjemmeboende borgere. Aktuelt
er 56 borgere omfattet af klippekortordningen for hjemmeboende borgere
Øget brugerstyret åbningstid i værestedet Horseager – 79.000 kr. årligt
Med udmøntningen af omkostningsreduktionerne vil der blive en øget åbningstid i
værestedet Horseager, hvor der ikke er personale til stede. Det vil således være
brugerne der selv står for åbningen af værestedet samt aktiviteterne i det
pågældende tidsrum, ligesom det også er tilfældet på andre tidspunkter af ugen
Aktuelt er der brugerstyret åbning af værestedet i weekenderne, i sommerferien
samt når medarbejderne er på kursus. Fremadrettet vil onsdagen fast være
brugerstyret i værestedet

Udmøntningen af omkostningsreduktionerne har ikke været sendt i høring.

Bilag:
1 Åben Handicaprådet - Høringssvar vedr. klippekortordninger samt øget 93034/19
brugerstyret åbningstid i Horseager
2 Åben Ældrerådet - Høringssvar klippekort plejehjem.docx
93199/19
3 Åben Høringssvar fra brugerne af Huset Horseager - Brugerstyret 93463/19
åbning.docx

Udtalelser
Ældrerådet giver i sit høringssvar udtryk for, at de mener, at klippekortordningen for
borgere på plejecentrene er et gode som kan benyttes til aktiviteter, der ligger udover
normale aktiviteter. Ældrerådet udtrykker særlig bekymring for konsekvenserne af en
nedlæggelse af ordningen for de borgere, der ikke har pårørende, der kan træde til,
således at en nedlæggelse vil få betydning for borgerenes oplevelse af livskvalitet.
Endelig udtrykker Ældrerådet et håb om, at plejecentrene, såfremt ordningen bliver
nedlagt, vil gøre sit til, at opfylde borgernes behov og ønsker på anden vis. Afslutningsvis
udtrykker Ældrerådet en forventning om at blive involveret i forhold til den videre
behandling af klippekortordningen til hjemmeboende borgere.
Ældrerådet har ingen kommentarer i forhold til værestedet Horseager.
Handicaprådet tager – med beklagelse – reduktionsforslagene til efterretning.
Handicaprådet gør ligeledes opmærksom på, at brugerne af Horseager er en svag gruppe
med behov for professionel støtte.
Udover de indkomne høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet har brugerne af
Horseager fremsendt en skrivelse, hvor de omtaler en række forhold omkring øget
brugerstyret åbningstid. Det er konkret vurderet, at denne skrivelse bliver betragtet som
– og indgår i det videre forløb – et høringssvar.
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Administrationens vurdering
Administrationen tager de indkomne høringssvar til efterretning. I forhold til en
nedlæggelse af klippekortordningen for borgere på plejecentrene vil den lokale ledelse
indenfor de tilstedeværende rammer og ressourcer bedst muligt imødekomme de behov
og ønsker, som borgerne giver udtryk for.
I forhold til øget brugerstyret åbningstid har administrationen og den lokale ledelse
genvurderet situationen, og det er vurderingen, at det – indenfor de eksisterende
rammer og ressourcer – vil være muligt at videreføre de eksisterende niveau i 2020. det
vil således ikke være nødvendigt at omlægge onsdagen til at være brugerstyret.

Handicappolitik
Borgere med handicaps vil være omfattet af de omtalte tiltag. Der vil i udmøntningen af
disse være opmærksomhed på, at dette sker i overensstemmelse med kommunens
handicappolitik.

Økonomi og finansiering
De omtalte tiltag gør det muligt at indfri beslutningen om at udelade pris- og
lønfremskrivningen i 2020, således at der kan sikres budgetoverholdelse på udvalgets
budgetrammer.
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ØU - Lejre Kommunes madpolitik - status
00.16.02.P20

12/2385

Åben sag

Resumé
Årsrapport – Økologimåling 2018 præsenterer status for Lejre Kommunes madpolitik;
”Der findes et sted, der smager af noget”.
Lejre Kommunes samlede økologiprocent er 72 %, hvilket er en svag tilbagegang i
forhold til 2017.
Samtlige daginstitutioner lever alle op til madpolitikkens målsætning, mens der kan
konstateres store udsving i plejecentre og sociale centre, hvor nogle køkkener har
indfriet politikkens målsætning mens andre endnu ikke lever op til målsætningen.
Sagen præsenterer forslag til indsatsområder for 2020.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at sagen tages til efterretning

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-12-2019
Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-12-2019
Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2019
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Årsrapport – Økologimåling 2018 præsenterer status for Lejre Kommunes madpolitik;
”Der findes et sted, der smager af noget”. Læs madpolitikken her.
Rapporten fokuserer på andelen af økologiske råvarer (certificereret eller i omlægning) til
økologi) af mad- og drikkeforbrug i de offentlige køkkener.
Økologimåling 2018 baserer resultater på ’dogme-metoden’, som tidligere har været
anvendt f.eks. i Københavns Kommune. Dogme-metoden er indkøbernes skøn over
andelen af økologiske varer inden for en lang række varekategorier.
Metoden er nærmere beskrevet Årsrapporten, der vedhæftet sagen.
Økologimåling 2018
Alle kommunale køkkener på nær skolerne har deltaget i målingen af det økologiske
forbrug i 2018. I alt indgår 15 daginstitutioner, 3 plejecentre (1 centralkøkken og 13
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køkkener i boenheder) og 4 sociale institutioner (1 centralkøkken og 9 køkkener i
boenheder) i målingen.
Som det fremgår af tabel 1 viser målingen af det økologiske fødevareforbrug i 2018
samlet set, at køkkenernes indkøb af fødevarer er 72 % økologisk. Herudover viser
målingen for 2018;
-

-

Der iagttages en svag stigning i daginstitutionernes indkøb af økologiske
fødevarer, mens andelen falder i plejecentre og sociale institutioner.
Daginstitutioners indkøb udgør en stigende andel af det samlede fødevareindkøb i
Lejre Kommune. Derfor bidrager de til en samlet højere økologiprocent.
Samtlige daginstitutioner har opnået madpolitikkens målsætning om 75 %
økologi.
Samtlige daginstitutioner kan opnå guld Det Økologiske Spisemærke.
Der kan konstateres store udsving fra køkken til køkken i plejecentrene (fra 11 –
83 %). Også indenfor samme institution. Men samtidig er der køkkener, der har
opnået madpolitikkens målsætning. Der er således erfaringer, der kan deles på
tværs af køkkener og centre.
Der kan konstateres store udsving fra køkken til køkken i de sociale institutioner
(fra 24 – 88 %). Men samtidig er der en del køkkener, der har opnået
madpolitikkens målsætning. Der er således erfaringer, der kan deles på tværs af
køkkener og centre.

Tabel 1. Økologiprocenter samlet for 2014, 2016, 2017 og 2018
Økologiprocent for fødevareindkøb i Lejre Kommune
Område

2014

2016

2017

2018

Økologi
procent

% af
samlet
indkøb

Økologi
procent

% af
samlet
indkøb

Økologi
procent

% af
samlet
indkøb

Økologi
procent

Daginstitutioner

81

22

97

27,1

98

36

99

Plejecentre

37

48

58

48,4

58

44

55

Sociale
institutioner

48

30

69

24,5

73

20

62

TOTAL

53

100

70

100

73

100

72

Indsatsområder; Lejre Kommunes madpolitik 2020
I 2020 skal der større ledelsesmæssigt fokus på at indfri madpolitikkens målsætning i de
køkkener, hvor økologiprocenten er længst fra målet.
Herudover skal arbejdes med, hvordan skoler (madkundskab og SFO) kan indgå i
Økologimåling 2019. Desuden skal erfaringerne fra projektet Maddannelse for lokale
rødder spredes ud til øvrige skoler.
Det vil blive vurderet, om det er hensigtsmæssigt gradvist at indføre Det Økologiske
Spisemærke i institutionerne. Spisemærket vil kommunikere klart for pårørende og
gæster, at der bliver arbejdet med kvaliteten af maden på institutionen/centeret og
Spisemærket er endvidere en mere præcis måling af det faktiske økologiske
fødevareforbrug, idet data hentes fra køkkenernes indkøb.
Spisemærket er en gratis statskontrolleret mærkningsordning for spisesteder. Det
Økologiske Spisemærke viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer på
spisestedet, der er økologiske. Både offentlige og private spisesteder kan få Det
Økologiske Spisemærke. Det Økologiske Spisemærke findes i tre udgaver; guld (90-100
%), sølv (60-90 %) og bronze (30-60 %).
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Bilag:
1 Åben Årsrapport madpolitik - 23.07.19.pdf

93037/19

Administrationens vurdering
Overordnet set følges Lejre Kommunes madpolitik tilfredsstillende. Hvad angår andelen
af økologi, så er det samlede mål ikke helt opfyldt endnu, og der kan konstateres store
udsving fra køkken til køkken selv indenfor samme institution. Der skal derfor fortsat
arbejdes henimod, at det samlede mål for økologi opnås.
Indenfor alle tre områder er der institutioner der har opnået målsætningen om 75 %
økologi. Der er således erfaringer, der potentielt kan deles på tværs af institutionerne
indenfor alle områder.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Ingen bemærkninger.
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10. SSÆ - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-12-2019
Der var intet under Eventuelt.

