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1. Baggrund  
 

Principnotatet tager udgangspunkt i boliganalyserne i Handicap og Psykiatri samt Sundhed og 
Omsorg, som blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget d. 26. februar 2020.  

Boliganalyserne tydeliggjorde den demografiske udvikling med et stigende antal ældre borgere, som 
gør at behovet for plejeboliger stiger de kommende år. Dette betyder selvsagt, at der er behov for at 
sikre drifts- og anlægsbudgetterne i overslagsårene. Dette notat forholder sig alene til den faglige og 
demografiske udvikling med henblik på, at der kan etableres en række principper på boligområdet. 
Det helhedsorienterede økonomiske overblik er under udarbejdelse. 

Som konklusion på boliganalyserne blev der formuleret konkrete anbefalinger vedrørende de 
forskellige typer af boliger på de to fagområder, som fremgår af bilag 1. 

I efteråret 2020 er der udarbejdet en nærmere analyse af ét område, nemlig akut- og 
aflastningsområdet. På baggrund af analysen er en model for organisering af aflastningsområdet 
godkendt i Byrådet d. 19. januar 2021. Denne model for aflastningen, jf. afsnit 5.1., indgår som en del af 
organiseringen af det samlede boligområde. 

Principnotatet skal udgøre en ramme for fremtidige politiske beslutninger om organiseringen på 
boligområdet i begge fagområder. Da der tidligere er lavet en særskilt boliganalyse for hvert af de to 
fagområder, og da der er forskelle mellem områderne, deles principnotatet op i to afsnit, som 
omhandler henholdsvis Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri. 

Principnotatet forventes endeligt behandlet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 26. maj og i 
Byrådet d. 15. juni 2021. 

 

2. Formål, ramme og perspektiver 
 

I boliganalyserne fremgår det, at ”Arbejdet med boliganalysen kan inddeles i to faser. I fase 1 har 
administrationen udarbejdet nærværende boliganalyse, som indeholder en vurdering af det fremtidige 
behov for boliger (...). I fase 2 udarbejdes et principnotat om boligmassen i Sundhed og Omsorg samt 
Handicap og Psykiatri. Principnotatet indeholder oplæg til konkrete ændringer i boligmassen”. 

Formålet med notatet er derfor, at opstille væsentlige principper for organiseringen og udviklingen på 
boligområdet i Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri. Principperne forventes anvendt til 
fremadrettede politiske beslutninger på boligområdet. Principnotatet vil derfor være rammesættende. 
 
I bilag 1 ses de samlede anbefalinger fra boliganalyserne i de to fagområder, jf. notatet Konklusioner og 
anbefalinger i boliganalyserne på social- og sundhedsområdet, som var et bilag til mødet i Social- og 
sundhedsudvalget d. 26. februar 2020. Det er efterfølgende suppleret med nye oplysninger, som er 
behandlet i Social- og Sundhedsudvalget d. 24. marts 2021. 

For at sikre at de vigtige vinkler bliver belyst i forhold til opstillingen af principperne, og for at sikre 
den ”røde tråd”, er det besluttet administrativt at anvende flere perspektiver, som også tidligere var 
anvendt i analysen af aflastningsområdet. Dermed skabes også genkendelighed i forhold til den 
tidligere proces. Perspektivernes er løbende tænkt ind i betragtninger og vurderingerne i notatet, men 
deres relevans er varierende i forhold til de forskellige principper. 



Klik her for at angive tekst. 

4 
 

I analysen af aflastningsområdet var der inkluderet et økonomisk perspektiv. Dette vil blive behandlet 
særskilt og vil derfor ikke fremgå af dette notat. 
  
Perspektiverne er: 

- Borger-/pårørendeperspektivet  
Principnotatet indeholder en vurdering af, hvorledes det enkelte princip understøtter 
borgernes og de pårørendes ønsker og behov. 

- Det faglige perspektiv og rekruttering  
Kompleksiteten i den kommunale opgaveløsning forudsætter forskellige og specialiserede 
kompetencer. Principnotatet indeholder derfor en vurdering af, hvad det enkelte princip får af 
betydning ud fra et fagligt perspektiv. Hvilken betydning får det enkelte princip for samspillet 
mellem forskellige faglige kompetencer? Hvordan er mulighederne for at rekruttere de rette 
kompetencer og for at skabe et attraktivt praktikmiljø for elever og studerende fra forskellige 
faggrupper? 
 

- Samarbejdsperspektivet  
Principnotatet indeholder, hvor det er relevant, en vurdering af, hvordan organiseringen 
påvirker samarbejdet med eksterne parter, det kan f.eks. være almen praksis, 
Hospitalsenheden Vests sundhedshuse i Tarm og Ringkøbing, sygehuse og specialiserede 
bosteder i Region Midtjylland samt foreninger og frivillige. 

 

4. Sammenfatning   
 

Herunder ses de samlede principper på boligområdet i Sundhed og Omsorg samt Handicap og 
Psykiatri, som bliver beskrevet nærmere i de forskellige afsnit i notatet. Skemaet skal ses som en 
sammenfatning, der gør det muligt at få et hurtigt overblik over notatets konklusioner.  

Principper for boligområdet i Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri 
Sundhed og Omsorg 
5.1. Aflastningspladser  
1. Sundhedsfaglige kompetencer i forhold til målgrupper af borgere skal være både højt 

specialiserede og basale og bygge på samarbejde, tvær- og flerfagligt, internt og eksternt. 
Indsatserne i aflastningsforløb tilrettelægges, så det imødekommer borgerens individuelle 
pleje- behandlings- og genoptræningsbehov. 
Der etableres genoptræningsfaciliteter og et team med terapeutfaglige kompetencer på 
aflastningsenheden. Driftsbudget til genoptræning hjemhører under Sundhedscenter Vest og 
der tages politisk stilling til fremtidig kvalitetsstandard for genoptræning på aflastnings-
området. 

2. Vedrørende de to aflastningspladser, som etableres i samarbejde med Handicap og Psykiatri, 
udarbejdes der en samarbejdsaftale med beskrivelse af kriterier for målgruppen og 
håndtering af økonomi og driftsbudget mellem de to fagområder. 

3.  Aflastningspladser, genoptræning og akutfunktion etableres i en samlet bygning. 
Bygningen placeres geografisk i tilknytning til en centerby og skal være let tilgængelig via 
etableret infrastruktur og offentlig transport. 

4.  Aflastningsbygningen skal fremstå som et flagskib for det nære sundhedsvæsen i Ringkøbing – 
Skjern Kommune.  Bygningen skal rumme bevidste valg af velfærdsteknologiske løsninger og 
navngives med et sigende navn for stedet og for den indsats, som borgere og pårørende vil 
opleve. 
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5.2. Skærmede pladser 
5 Der reduceres kun med 2 - 4 skærmede pladser frem for de 26, som den oprindelige 

boliganalyse anbefaler. 
6 De skærmede pladser er placeret i de eksisterende bygninger, hvilket vil sige en geografisk 

decentral organisering, hvor der i forvejen er etableret demensvenlige fysiske rammer både 
indendørs og udvendigt. 

7 Borgere fra Handicap og Psykiatri, som får demens, kan forblive boende på deres bosted eller 
flyttes til andet bosted med mere demensvenlige rammer i regi af Handicap og Psykiatri. 

5.3. Almindelige plejeboliger og rullende aflastning 
8 Plejeboligerne etableres i en kombination ved at omkonvertere ældreboliger under tag, samt 

på lidt længere sigt, at anvende de egnede aflastningspladser til plejeboliger. 
9 Plejeboliger på kommunens ældrecentre bør fremadrettet have et tidssvarende antal m2. 
10 De tre nuværende rullende aflastningspladser bibeholdes på den geografiske placering på Tim 

Plejehjem og på Enghaven i Skjern. Desuden etableres to nye pladser på henholdsvis 
Fjordglimt i Hvide Sande og på Centerparken i Videbæk, så der i alt er fem rullende 
aflastningspladser. 

5.4. Ældre- og senioregnede boliger 
11 Der faciliteres en proces og indgås et samarbejde med boligforeninger, lokale udviklingsfora, 

byplanlæggere og borgere m.fl. (offentligt-privat samarbejde), om at forøge antallet af 
ældrevenlige boliger i centerbyerne. 

12 Der etableres 7 handicap- og ældrevenlige boliger på Holmegaardsbakken, Hus 28, 
Ringkøbing. 

Handicap og Psykiatri 
6.1. Akut- aflastnings- og vurderingspladser 
1 Handicap og Psykiatri anvender akutpladser, aflastningspladser og pladser til rullende 

aflastning med henblik på at understøtte det strategiske pejlemærke om at støtte borgerne i at 
blive så selvhjulpne som muligt – som udgangspunkt i borgerens eget hjem. 
Handicap og Psykiatri udarbejder retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender 
akutpladser, aflastningspladser og pladser til rullende aflastning. 

2 Der etableres 2 handicapvenlige aflastningspladser til borgere fra Handicap og Psykiatri i 
samarbejde med Sundhed og Omsorg til varetagelse af borgere med somatiske 
problematikker. 

3 Der etableres 2 pladser til vurderingsophold til borgere med komplekse sociale og 
psykiatriske udfordringer. Handicap og Psykiatri anvender pladserne til vurderingsophold 
med henblik på at afklare, hvorvidt borgeren kan bo i eget hjem med bostøtte, eller om 
borgeren bevilges botilbud. 
Handicap og Psykiatri udarbejder retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender pladser til 
vurderingsophold. 

4 Handicap og Psykiatri anvender træningsboliger med henblik på at træne og mestre et liv i 
egen bolig samt afklare, hvorvidt borgeren kan bo i eget hjem med bostøtte, eller om borgeren 
bevilges botilbud. 
Handicap og Psykiatri udarbejder retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender 
træningsboliger, hvor sigtet er, at borgeren trænes i korte og intensive forløb. 

6.2. Midlertidige botilbud (§ 107) 
5 Handicap og Psykiatri anvender pladser til midlertidige botilbud (§ 107) med henblik på i 

højere grad at understøtte det strategiske pejlemærke om at anvende tilbud, som er 
tidsbegrænsede med mål om progression. 
Handicap og Psykiatri udarbejder retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender pladser til 
midlertidige botilbud (§ 107). 

6.3. Længerevarende botilbud (§ 105 og 108) 
6 Handicap og Psykiatri bevilger udelukkende længerevarende botilbud (§ 105 og 108) til 

borgere, hvis støttebehov ikke kan dækkes af mindre indgribende indsatser. 
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Handicap og Psykiatri udarbejder retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender pladser til 
længerevarende botilbud (§ 105 og 108). 

7 Ældre borgere og borgere med demens på handicap- og psykiatriområdet bliver som 
hovedprincip boende i deres boliger, så længe tilbuddet vurderes egnet til at understøtte 
borgerens behov. Hovedprincippet gælder, uanset om borgeren bor i eget hjem og modtager 
bostøtte eller bor i botilbud. 

 

5. Sundhed og Omsorg 
 

På baggrund af anbefalingerne i boliganalysen er der lavet en opdeling i fire spor, nemlig: 

- 5.1. Aflastningspladser  
- 5.2. Skærmede plejeboliger 
- 5.3. Almindelige plejeboliger  
- 5.4. Ældre- og senioregnede boliger 

Der er nedsat tre arbejdsgrupper i Sundhed og Omsorg med ad hoc deltagelse fra Handicap og 
Psykiatri, som har arbejdet med de fire spor, men hvor de almindelige plejeboliger samt ældre- og 
senioregnede boliger har været behandlet i den samme gruppe. 

 

5.1. Aflastningspladser  
 
5.1.1. Baggrund 
I tillæg til boliganalyserne i Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri ønskede Social- og 
sundhedsudvalget en nærmere analyse af aflastningspladser og strukturen på akut- og 
aflastningsområdet, hvorfor der blev igangsat en særskilt analyse af aflastningsområdet primo 2020.  

I analysen af aflastningsområdet er fagområderne Sundhed og Omsorg og Handicap og Psykiatri nået 
frem til fem anbefalinger. De fem anbefalinger har til formål at styrke de kommunale aflastnings-
pladser i løsningen af kerneopgaven med henblik på at kunne i mødekomme fremtidens og omverdens 
krav i Det nære sundhedsvæsen og Den nære Psykiatri i et langsigtet perspektiv.  

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 16. december 2020 indstillede udvalget til Byrådet, at de fem 
anbefalinger i aflastningsanalysen godkendes. 

Byrådet behandlede d. 19. januar 2021 Social- og Sundhedsudvalgets indstilling og godkendte de fem 
anbefalinger 

De fem godkendte anbefalinger, er følgende: 

1. De 3 rullende aflastningspladser bibeholdes med de nuværende geografiske placeringer og med 
samme antal, men med overvejelse om at tilføje yderligere 2 rullende aflastningspladser. 
Social- og sundhedsudvalget anbefaler, at der skal være 5 rullende aflastningspladser ud over 
de 34 aflastningspladser. 
 

2. Det nuværende antal aflastningspladser på 34 pladser fastholdes (dvs. akutte og almindelige 
aflastningspladser med fokus på fortsættende behandling og kompleks sygepleje og 
aflastningspladser med fokus genoptræning og rehabilitering). 
 

3. De 34 aflastningspladser organiseres i fremtiden samlet på én matrikel. 
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4. Der etableres 2 handicapvenlige aflastningspladser til borgere fra Handicap og Psykiatri i 

samarbejde med Sundhed og Omsorg til varetagelse af borgeren med en akut opstået somatisk 
problematik. Pladserne placeres sammen med de 34 aflastningspladser. 
 

5. Handicap og Psykiatri etablerer 2 vurderingspladser i tilknytning til Socialpsykiatrien.   
 

Af de fem anbefalinger behandler arbejdsgruppen for aflastningsområdet anbefaling 2, 3 og delvist 
anbefaling 4, da det vedrører et tæt samarbejde med fagområdet Handicap og Psykiatri. 

Anbefaling 1 behandles af arbejdsgruppen for ældre- og plejeboliger. Anbefaling 5 behandles særskilt i 
principnotatets delafsnit under fagområdet Handicap og Psykiatri. 

5.1.2. Overvejelser og forudsætninger 
Ifølge anbefaling 2, 3 og 4 lyder opgaven at nuværende 34 aflastningspladser, og de 2 
aflastningspladser til borgere fra Handicap og Psykiatri, skal samles på en og samme matrikel. 
Aflastningsgruppen vil fremkomme med principper for etablering af en bygningsenhed, der kan 
rumme i alt 36 aflastningspladser, herunder principper for sundhedsfaglige kompetencer samt et 
estimeret overslag på udgifter forbundet med opførsel af bygning og driftsbudget.  

Når aflastningspladserne samles vil det påvirke det økonomiske budgetgrundlag på de ældrecentre, 
som i dag rummer aflastningspladser.  

Samling af alle aflastningspladser vil medføre oprettelse af en ny organisatorisk driftsenhed i Sundhed 
og Omsorg. Det skal tilføjes at der tidligere er truffet politisk beslutning om at akutaflastnings-
pladserne og akutteamet skal være i samme funktionsenhed under den organisatoriske betegnelse 
Akutfunktionen. Det betyder at akutteamet, som gik i drift januar 2021, følger med i samlingen 
aflastningspladserne. 

 
Sundhedsfaglige kompetencer i aflastningsområdet med akutfunktion og genoptræning  

Målgruppen for aflastningspladserne er overordnet borgere med behov for omfattende omsorg og 
pleje efter Lov om Social Service, kapitel 16 og Sundhedsloven, kapitel 38 vedr. sygepleje og kapitel 39 
vedr. genoptræning. 

Samlingen af aflastningspladserne skal understøtte, at indsatserne i borgeres forløb i et 
aflastningsophold tilrettelægges, så det imødekommer borgerens individuelle pleje, behandling og 
genoptræningsbehov. Det gælder både, hvis borgerens tilstand kræver specialiseret kompleks 
sygepleje, hyppig observation, medicinsk behandling, rehabilitering, specialiseret genoptræning, 
almen pleje og roligt miljø. Herunder medtænkes også brede kompetencer, som kan indgå i dækningen 
af de to aflastningspladser, i samarbejde med fagområdet Handicap og Psykiatri. Arbejdsgruppen 
anbefaler, at der indgås særskilt samarbejdsaftale om de to aflastningspladser, hvad angår nærmere 
beskrivelse af kriterier for målgruppen og håndtering af økonomi og driftsbudget for de to 
aflastningspladser.  

Jf. aflastningsrapporten skal aflastningsområdets personale bestå af et sundhedsfagligt bredt 
sammensat team med varierede sundhedsfaglige kompetenceniveauer. Kompetencerne skal modsvare 
borgernes behov for sygeplejeindsatser, behandlings- og genoptræningsbehov. Det tværfaglige 
sammensatte team skal uanset faggruppe arbejde relationelt koordinerende om borgerens forløb. 
Teamet skal være bevidste om og have respekt for egne og andres kompetencer, skabe fælles viden, og 
arbejde efter fælles mål. Der samarbejdes tæt med kommunens øvrige interne samarbejdspartnere, 
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almen praksis og regionshospitalerne med fokus på at sikre sammenhænge og gode overgange til og 
fra aflastningsenheden.  

Borgere i et aflastningsophold, skal uanset borgers kompleksitet i funktionsevne- og helbredstilstande 
sammen med deres pårørende opleve involvering og samarbejde i aflastningsforløbet. De skal opleve 
fleksible og meningsfulde overgange mellem de forskellige typer aflastning og overgange til eget hjem 
uanset om opholdet måtte ende med at føre til ændret boligtilbud, som pleje- eller ældrebolig. 

Arbejdsgruppen peger på, at det ved en volumen på 36 aflastningspladser, vil være obligatorisk at 
etablere et genoptræningsteam med specialiserede terapeutfaglige kompetencer samt tilhørende 
træningsfaciliteter på aflastningsenheden, organiseret under Sundhedscenter Vest. 

Når genoptræningsteam og træningsfaciliteter er etableret i samme fysiske enhed som 
aflastningspladser, vil det medføre hurtigere igangsættelse af genoptræningsplaner. Der vil opstå 
tættere samarbejde med det øvrige sundhedsfaglige personale om opfølgning og justering af 
genoptræningsplanen. Det vil skabe mere intensive og sammenhængende aflastningsophold og kan 
medvirke til kortere ophold, flow i aflastningspladserne med optimal udnyttelse af den samlede 
aflastningskapacitet. Aflastningsgruppen kan underbygge dette med positive erfaringer fra andre 
kommuner, som har samlet aflastningspladser og samtidig etableret genoptræningsteams og 
faciliteter. 

I bygningsindretningen skal der derfor tages højde for at inkludere rum og lokaler til 
genoptræningsfaciliteter og indretning med bl.a. velfærdsteknologiske genoptræningsløsninger, f.eks. 
vægtaflastende gangrobot, hvor borgere med selv meget lav gangstabilitet og funktionsevne kan starte 
en tidlig genoptræning og rehabilitering (jf. Aflastningsanalysen s. 18-19) 

Det anbefales, at driftsbudgettet for genoptræningsdelen på aflastningsenheden placeres under 
Sundhedscenter Vest, og at der forud for endelig fastsættelse af dette budget tages politisk stilling til 
serviceniveauet på genoptræningsområdet, og herunder den fremtidige økonomiske drifts- og 
budgetramme for genoptræning på aflastningsområdet.  

Den fysiske bygning til aflastningspladser, akutfunktion, genoptræning  

Når 36 aflastningspladser, som for nuværende er geografisk spredt på flere matrikler, samles i en 
fysisk aflastningsenhed vil det som udgangspunkt kræve nye bygningskvadratmeter enten i form af til- 
og ombygning af eksisterende ældrecenter eller fuldstændig ny opførelse af en selvstændig bygning.  

Arbejdsgruppen har som baggrund for et realistisk kvadratmeterbehov i en bygning, der kan rumme 
36 aflastningsstuer, Akutfunktion og genoptræning arbejdet med en grovskitse for ruminddeling. 
Ruminddelingen tager udgangspunkt i følgende rumforudsætninger; 36 aflastningsstuer med 
tilhørende baderum, fællesarealer daglig- og spisetuer, modtage og anretter køkken, depotrum og 
diverse servicearealer. Hertil kommer kontor/administration, mødelokaler, personale og 
omklædningsfaciliteter, Akutteam, samt lokaler til genoptræning osv.   

Arbejdsgruppen har ud fra ovenstående beregnet at det samlede kvadratmeter behov, vil kræve et 
bygningsareal på ca. 4.133 kvadratmeter. 

Ejendomscenteret vurderer at en tilbygning ikke vil være mulig at opføre i denne størrelsesorden af 
kvadratmeter, da en om- eller tilbygning generelt vil være en for dyr løsning, der vil overstige 
omkostningerne ved opførsel ny selvstændig bygning.  

Arbejdsgruppen vurderer derfor at en samling af aflastningspladser med genoptræningsfaciliteter og 
akutfunktion vil være mest fordelagtig med opførelse af ny selvstændig bygning. Arbejdsgruppen vil 
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dog samtidigt være nysgerrig på at se på evt. andre løsninger, herunder ledige bygninger eller 
potentielt ledig kapacitet.   

Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til valg af matrikel eller geografisk placering og anbefaler, at 
placeringen bliver foretaget på baggrund af en politisk beslutningsproces.  

Arbejdsgruppen anbefaler, at aflastningsenheden placeres i tilknytning til en centerby og at der tages 
hensyn til at bygningens placering er let tilgængelig via etableret infrastruktur og offentlig transport. 

Branding af bygning for samling aflastningspladser, genoptræning og akutfunktion  

Opførsel af nyt hus for samling af aflastningspladser med genoptræning og akutfunktion vil være et 
flagskib for borgere i Ringkøbing- Skjern Kommune. Huset vil opføres, som svar på det stigende behov 
for specialiseret sundhedsfaglig kapacitet og vil understøtte det gode og aktive liv også hos borgere, 
hvor der er behov for specialiserede indsatser. Det vil være et stærkt anker for et fremsynet og nært 
sundhedsvæsen i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Bygningsdesignet på aflastningsenheden skal kendetegnes og fungere, som et intelligent og 
teknologisk moderne hus, som er født med mulighed for integration og installation af velfærds-
teknologiske løsninger, såvel på de enkelte aflastningsstuer, som i genoptræningsarealer og ift. service, 
drift og logistik indenfor og uden for bygningen. 

Aflastningsbygningen skal fremstå som et åbent og inviterende hus. Bygningen vil emme af fremsyn og 
opfylde de krav, der er nu og i fremtiden for relevante velfærdsteknologiske løsninger og medicinsk 
udstyr, som bl.a. indebærer installation af ilt og sug og installation af loftlifte på aflastningsstuerne. 

Arbejdsgruppen har på nuværende tidspunkt ikke vurderet niveauet i bygningens ift. installation af 
velfærdsteknologi, da dette vil kræve udvidet research og specialistrådgivning, som også vil involvere 
studiebesøg og erfaringsudveksling ved andre, nyere etablerede aflastningsenheder i andre 
kommuner i Danmark. Arbejdsgruppen inviterer til, at repræsentanter fra det politiske niveau 
deltager i disse studiebesøg i byggeprojektets programfase. 

Arbejdsgruppen lægger desuden vægt på at aflastningsenheden døbes med et sigende navn, der er let 
forståeligt for den brede målgruppe af borgere og pårørende. 

 
5.1.3. Principper 
 

Princip 1: 
Sundhedsfaglige kompetencer i forhold til målgrupper af borgere skal være både højt 
specialiserede og basale og bygge på samarbejde, tvær- og flerfagligt, internt og eksternt. 
Indsatserne i aflastningsforløb tilrettelægges, så det imødekommer borgerens individuelle 
pleje- behandlings- og genoptræningsbehov. 
Der etableres genoptræningsfaciliteter og et team med terapeutfaglige kompetencer på 
aflastningsenheden. Driftsbudget til genoptræning hjemhører under Sundhedscenter Vest og 
der tages politisk stilling til fremtidig kvalitetsstandard for genoptræning på 
aflastningsområdet. 

 
Princip 2:  
Vedrørende de to aflastningspladser som etableres i samarbejde med Handicap og Psykiatri 
udarbejdes der en samarbejdsaftale med beskrivelse af kriterier for målgruppen og håndtering 
af økonomi og driftsbudget mellem de to fagområder.  
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Princip 3:  
Aflastningspladser, genoptræning og akutfunktion etableres i en samlet bygning. 
Bygningen placeres geografisk i tilknytning til en centerby og skal være let tilgængelig via 
etableret infrastruktur og offentlig transport.  

 
Princip 4:  
Aflastningsbygningen skal fremstå som et flagskib for det nære sundhedsvæsen i Ringkøbing – 
Skjern Kommune.  
Bygningen skal rumme bevidste valg af velfærdsteknologiske løsninger og navngives med et 
sigende navn for stedet og for den indsats, som borgere og pårørende vil opleve.  

 

5.2. Skærmede plejeboliger 
 

5.2.1. Baggrund  
 

I forhold til de skærmede plejeboliger er der følgende anbefaling i boliganalysen i Sundhed og Omsorg: 

 Reducere antallet af skærmede plejeboliger og anvende midlerne på øget normering i de 
almindelige plejeboliger. 

 
I boliganalysen er det anført, at hvis Ringkøbing-Skjern Kommune i fremtiden skal have samme andel 
af skærmede pladser, som gennemsnittet af kommunerne i Vestklyngen, skal der ske en reduktion fra 
71 til 45 pladser, altså i alt en reduktion på 26 pladser. I forbindelse med udarbejdelse af princip-
notatet, er der dog foretaget en ny beregning af antal skærmede pladser sammenlignet med andre 
kommuner, som viser at Rinkøbing-Skjern Kommune ligger under gennemsnittet i forhold til antal 
skærmede pladser pr. 65 + årige. Nedenstående princip 5 baseres på den nye beregning. 

 
I boliganalysen er der desuden følgende anbefaling, som vedrører borgere i Handicap og Psykiatri. Der 
henvises endvidere til princip 7 under Handicap og Psykiatri. 

 Etablering af en afdeling med skærmede plejeboliger på et ældrecenter til borgere i Handicap og 
Psykiatri. 
 

Arbejdsgruppen har forholdt sig til antallet af skærmede plejeboliger, organisering af pladserne samt 
målgrupperne for pladserne. Øvrige emner, som for eksempel personalets kompetencer/kompetence-
udvikling og indretning af pladserne, vil indgå i Demensstrategien, som skal udarbejdes medio 2021 
med forventet godkendelse primo 2022.  

Nedenstående tekst er et uddrag fra notatet Tillæg til Boliganalysen om boliger til borgere med demens, 
som blev drøftet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 24. marts 2021. Der henvises til dette for 
en mere uddybende beskrivelse. Der er blandt andet indhentet erfaringer fra tre andre kommuner, 
Herning, Varde og Billund. 

5.2.2. Overvejelser og forudsætninger 

 
Der er 482 plejeboliger i alt, inklusiv 71 demenspladser, som er fordelt på 7 skærmede enheder. 
De skærmede enheder er alle indrettede med overskuelige lokaler, let adgang til fællesområder og 
udeareal. Der er mulighed for ekstra skærmning for borgere med demens, og personalet har højere 
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kompetencer på demensområdet end i de øvrige enheder.  
 
I de resterende 411 somatiske plejeboliger udgør borgere med demens en stor del, svarende til ca. 60 
– 80% af beboerne. Det kan være en demenssygdom, der ligger til grund for indflytningen og måske i 
sammenhæng med andre lidelser, men demenssymptomerne kan også udvikles efterfølgende.  
 
Antal borgere med demens, som kommunen har kendskab til, for eksempel via kontakt med 
demenskoordinatorer, udgør ca. 255 personer. Hertil kommer demente borgere, som ikke har ønsket 
kontakt til kommunen og borgere længere henne i demensforløbet, og som ikke har fordret kontakt til 
demenskoordinatorer, men hvor plejepersonale varetager hjælpen. 
 
Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens er de blevet tilbageholdende med at lave fremskrivninger 
om antal borgere med demens pga. den store usikkerhed, men på landsplan regner de med en vækst i 
antallet af borgere med demens på ca. 2% årligt. På grund af demografiudviklingen i Ringkøbing-
Skjern Kommune kan der forventes en lidt højere vækst i antallet af borgere med demens end de ca. 2 
% årligt. 
 
Der dukker med jævne mellemrum borgere op, som har helt særlige komplekse behov. Det kan være i 
forbindelse med udskrivelse fra sygehus, aflastningsophold hvor borger kommer hjemmefra eller ved 
indflytning i plejebolig. Det kan især være behov, som fordrer høj grad af personaletilstedeværelse, 
kompetencer i forhold til kommunikation og observation af adfærd. Det kræver måske også en anden 
indretning af lejlighedsmiljøet ud fra individuelle behov. Disse komplekse borgersituationer forsøges i 
første omgang løst, hvor borgeren er. Det sker 2 – 3 gange hvert år, at der er borgere fra en somatisk 
plads, der flytter ind på en demensplads, fordi vedkommendes behov har ændret sig væsentligt.  
 
Der er arbejdet med de fysiske rammer rundt på kommunens ældrecentre for at øge demens-
venligheden. Dette arbejde, igennem de senere år, har medført, at en del af de somatiske plejeboliger i 
kommunen også er demensvenlige. Væsentlige faktorer i forhold til demensvenlig indretning er 
hjemlighed, overskuelighed, gode lysforhold og sanseoplevelser i natur. 

Antal pladser 

Det er administrationens vurdering, at boliganalysens anbefaling af en reducering på 26 skærmede 
pladser, bør give anledning til følgende overvejelser: 
 
- Der vil ske flere fejlplaceringer, fordi ventetiden på en skærmet plads bliver for lang og kan medføre 
overforbrug af personaletimer på somatisk plads. 
- Der ses en let stigning i behovet for plejeboliger til borgere med særlige behov. 
- Der er lavet benchmarking med Herning Kommune, som nu er i en proces med at etablere flere 
skærmede pladser. 
- Placering af fremtidige skærmede enheder bør være, hvor det giver mest mening indretningsmæssigt 
og med naturoplevelser tæt på. 
- Det kræver et beboergrundlag på minimum 6 – 8 personer pr. skærmet enhed til opretholdelse af 
kompetencer, erfaring og dækning med kompetencer i vagtlag. 

Det vurderes på den baggrund, at det ikke er hensigtsmæssigt med en reducering på mere end 2-4 
pladser. 

Fordelene ved dette, set i forhold til borger-/pårørendeperspektivet, er blandt andet, at der fortsat er 
overskuelige demensvenlige rammer og kompetent personale til de borgere, der har særlige behov. 
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Desuden bliver der ikke meget længere ventetid på at få en skærmet plads, da der ikke reduceres med 
mange pladser. 
Ud fra et fagligt perspektiv er det en fordel, at der er pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer 
døgnet rundt. Specialiserede demenskompetencer fra skærmede enheder er desuden fordelt rundt i 
kommunen. Endvidere opretholdes der psykiatripraktikpladser for SOSA og sygeplejestuderende. 
 
Central eller decentral placering 

Ved en eventuel centralisering af kommunens demenspladser bør følgende overvejes: 
- Det kræver nybyggeri på grund af det store antal borgere. 
- Påvirker mange pårørende med lang afstand til deres syge pårørende. 
- Risiko for tomgang, grundet besvær med at overtale borgere til at tage imod et centralt botilbud. 
- Der vil fortsat være borgere med demens på somatiske pladser, hvor der så ikke kan hentes 
synergieffekt af personalets kompetencer på de skærmede pladser. 

Fordelene ved den nuværende decentrale organisering er: 

- Der er en god geografisk fordeling af pladser i kommunen, hvilket for de fleste pårørende giver 
rimelige transportmuligheder for besøg.  
- Der er eksisterende bygninger, der i et vist omfang tilgodeser behovene fra den almindelige borger til 
borgeren med særligt komplekse behov. 
- Der ses en god fordeling og udnyttelse af kompetencer i kommunen. 

Som organiseringen er nu, er der basis for nogle fleksible og individuelle løsninger rundt i kommunen. 
Det bidrager til en højere grad af trivsel hos borgere med særlige behov. 

Ud fra borger-/pårørendeperspektivet vurderes det, at mange pårørende, især ægtefæller, er en 
ressource i enhederne. Det er derfor en fordel, at de pårørende bor inden for en rimelig afstand, især 
når det drejer sig om ægtefæller. De pårørende kan bidrage til fælleskabet, og har ofte stor indflydelse 
på beboerens trivsel. Den funktion reduceres muligvis ved stor afstand til centralt demensplejehjem.  

Ud fra et fagligt perspektiv ses der en synergieffekt ved, at personalets kompetencer på de skærmede 
pladser også anvendes på somatiske pladser. 

Det vurderes derfor, at det er mest hensigtsmæssigt for alle parter, at de skærmede pladser er placeret 
i de eksisterende bygninger, hvilket vil sige en geografisk decentral organisering 

Handicappede borgere i skærmede plejeboliger 

Det er administrationen vurdering, både i Handicap og Psykiatri samt i Sundhed og Omsorg, at 
boliganalysens anbefaling om, at ældre psykisk handicappede borgere med demens skal flytte til 
Sundhed og Omsorgs plejeboliger, eller en skærmet enhed, bør give anledning til følgende 
overvejelser: 
- Der er lovgivning vedrørende flytning, som skal overholdes.  
- Skal boligen rettes til eller skal borger flytte? 
- Behov for individuel vurdering af hver enkel handicappet borger med demens. 
- Der er risiko for stigmatisering, mobning og dårlig trivsel ved at blande borgere fra Handicap og 
Psykiatri med borgere fra Sundhed og Omsorg. 
- Fremfor at flytte borgere til Sundhed og Omsorg, kan de sundhedsfaglige kompetencer udvikles på 
borgerens botilbud. 

Erfaringen er, at det kan være vanskeligt for borgere med demens at forstå og rumme andre 
mennesker, hvilket også gælder borgere fra Handicap og Psykiatri. Udseende og anden adfærd vil blive 
fejltolket og kommenteret, og der er basis for konflikter og mobning. Det at kunne spejle sig i andre 
borgere, der ligner en selv, er en hjælp for den enkeltes identitets- og selvværdsfølelse.  



Klik her for at angive tekst. 

13 
 

Der er enkelte erfaringer med borgere fra Handicap og Psykiatri på somatiske pladser i Sundhed og 
Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det har været vanskelige forløb for både borger og pårørende 
og krævet erhvervelse af nye pædagogiske kompetencer i plejegruppen. Der er oplevet hyppigere 
konflikter beboerne imellem. 
 
Det vurderes her i kommunen, at være problematisk at flytte især udviklingshæmmede med demens. 
Bostedets pædagogiske kompetencer er nødvendige i omsorgen for den enkelte. Hver enkelt ældre, 
handicappet borger med demens vil have individuelle behov, som der bør vurderes ud fra.  
 

5.2.3. Principper 
 

Princip 5: Der reduceres kun med 2 - 4 skærmede pladser frem for de 26, som den oprindelige 
boliganalyse anbefaler.  

 
Ved kun at lukke 2-4 skærmede pladser vil der ikke kunne frigives midler til de almindelige 
plejehjemspladser, som anført i boliganalysen i forbindelse med anbefalingen om lukning af 26 
skærmede pladser. 

 
Princip 6: De skærmede pladser er placeret i de eksisterende bygninger, hvilket vil sige en 
geografisk decentral organisering, hvor der i forvejen er etableret demensvenlige fysiske 
rammer både indendørs og udvendigt. 

 

En fordel ved at bevare nuværende organisering og anvendelse af eksisterende bygninger er, at der 
ikke vil være udgifter til etablering af noget nyt. Der kan planlægges med budgetmidler til at sikre, at 
de få nuværende skærmede pladser, der ikke har optimale fysiske rammer, kan ændres til mere 
optimale rammer for svært demente beboere. 

 
Princip 7: Borgere fra Handicap og Psykiatri, som får demens, kan forblive boende på deres 
bosted eller flyttes til andet bosted med mere demensvenlige rammer i regi af Handicap og 
Psykiatri. 

 

Der henvises endvidere til afsnit 6.3.3. under Handicap og Psykiatri. 

 

5.3. Almindelige plejeboliger og rullende aflastning 
 

5.3.1. Baggrund  
 

I forhold til de almindelige plejeboliger er der følgende anbefaling i boliganalysen i Sundhed og 
Omsorg: 
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 At forøge antallet af plejeboliger i de større byer i Ringkøbing-Skjern Kommune ved 
omkonvertering af ældreboliger under centertag til plejeboliger samt genåbning af eventuelt 
lukkede aflastningspladser, som plejeboliger. 

Prognosen i boliganalysen viser, at Ringkøbing-Skjern Kommune kan forvente at få behov for 
yderligere 20-25 plejeboliger frem mod 2024. Dette skyldes, at der sker en stor stigning i antallet af 
80+ årige, hvilket forventes at ville afspejle sig i et større behov for plejeboliger. Dette er til trods for at 
nogle tendenser, som f.eks. sund aldring, trækker den anden vej1. Det er derfor forudsat at rammen er, 
at skabe mulighed for yderligere 20-25 plejeboliger på kort sigt.  

Der er også set på antallet af plejeboliger i et længere perspektiv. Hvis scenariet fremskrives til 2029, 
lyder et forsigtigt bud, at der vil være brug for yderligere 35-40 boliger. Samlet set peger prognosen 
altså på, at der kan blive behov for 55-65 flere boliger i løbet af de næste 8 år. 

For fremadrettet at tilgodese borgerens fremtidige ønsker til en plejebolig, hvor der er plads til og 
mulighed for at indrette sit hjem på en hjemlig måde og for at sikre arbejdsmiljøforholdene for 
personalet, der skal varetage plejen af en plejekrævende beboer, er der endvidere vurderet på 
plejeboligernes fremtidige størrelse. 

Endelig indgår der også overvejelser om de rullende aflastningspladser. Det er tidligere besluttet, i 
forbindelse med godkendelse af en model for organisering af aflastningsområdet i Byrådet d. 19. 
januar 2021, at ”de 3 rullende aflastningspladser bibeholdes med nuværende geografiske placeringer. 
Der tilføjes yderligere 2 rullende aflastningspladser for at sikre en større geografisk dækning for 
behovet for rullende aflastningspladser”. 
 

5.3.2. Overvejelser og forudsætninger 
 

Omkonvertering af ældreboliger under centertag 

Opgaven er som ovennævnt at pege på, hvordan der kan etableres 20-25 ekstra plejeboliger på kort sig 
og yderligere 35-40 boliger på længere sigt. Disse plejeboliger skal endvidere etableres i de større 
byer2. 

I forhold til relativt hurtigt at kunne skabe flere plejeboliger er en omkonvertering af ældreboliger 
under centertag en mulighed. I princippet kan boligerne omkonverteres, når de bliver ledige, hvilket 
kan ske ved at beboeren flytter eller ved dødsfald.  

Ud fra et borger-/pårørendeperspektiv er det en fordel, at man relativt hurtigt kan få en plejebolig. 
Men alle borgere, der ønsker en plejebolig i en centerby, vil sandsynligvis ikke kunne få det, da nogle af 
boligerne vil være beliggende uden for centerbyerne. 

En udfordring i forhold til boliganalysen er nemlig, at det anbefales, at plejeboligerne skal skabes ” i de 
større byer i Ringkøbing-Skjern Kommune”. Det er her forudsat at ”de større byer”, er det samme som 
centerbyer. De ledige ældreboliger under tag vil dog ikke nødvendigvis være beliggende i center-
byerne, og der vil derfor være tale om en tilfældig udvikling i forhold til, hvor plejeboligerne kan 
etableres. Det totale antal ændreboliger under centertag samt antallet i centerbyer kan ses i Tabel 2 
nedenfor. 

                                                             
1 Der henvises til afsnit 5.1., Demografisk udvikling, i boliganalysen. 
2 De større byer er her forstået som centerbyerne: Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Tarm og Hvide Sande. 
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Der kan skabes en mere ”styret” udvikling, hvis der udelukkende omkonverteres ledige ældreboliger 
under tag, som er beliggende i centerbyer.  Dette vil dog betyde, at plejeboligerne ikke kan forventes at 
kunne etableres så hurtigt. 

Når man ser på ventelisten til plejeboliger, ses det tydeligt, at der er størst søgning til byerne 
Ringkøbing, Skjern og Videbæk. Det kan derfor give god mening, set i forhold til nuværende og 
fremadrettet efterspørgsel fra borgerne, fortrinsvist at oprette de ekstra plejeboliger i disse byer. 

Der er ikke udfordringer med tomgangshusleje, når der er tale om ældreboliger under centertag. 
Boligerne står kun tomme i kort tid i forbindelse med skift i beboere. Tomgangshusleje forekommer 
primært i fritliggende ældreboliger, som er placeret uden for centerbyerne. 

Genåbning af lukkede aflastningspladser 

Vedrørende genåbning af lukkede aflastningspladser, når de 34 nuværende aflastningspladser samles i 
en fælles aflastningsenhed, er det vurderet, at det er hensigtsmæssigt at anvende nogle af aflastnings-
pladserne til plejeboliger, da det giver en god udnyttelse af boligerne, som er i overensstemmelse den 
skitserede udvikling i boliganalysen. Desuden vil det også skabe et økonomisk grundlag for ældre-
centrene, som huser aflastningspladserne.  

Det forventes dog, at det vil tage flere år før en eventuel ny aflastningshed kan være færdigetableret. 
Aflastningspladserne kan derfor ikke forventes at kunne anvendes til plejeboliger på helt kort sigt. 

Der er i december 2020 lavet en gennemgang af alle de nuværende aflastningspladser med henblik på 
at vurdere, hvor mange af pladserne, der er egnede til at være henholdsvist plejeboliger og rullende 
aflastning. Gennemgangen er efterfølgende blevet kvalificeret yderligere, og resultatet kan ses i tabel 2 
herunder.  

Tidsmæssigt er det vurderet, at det kan være relevant at benytte en faseopdelt model ved først at 
omkonvertere ældreboliger under tag i centerbyer eller uafhængigt af beliggenheden, hvilket 
sandsynligvis kan give grundlag for hurtigt at etablere flere plejeboliger. Dernæst kan der på længere 
sigt skabes flere plejeboliger ved at anvende aflastningspladserne, når aflastningscenteret står færdigt. 
I tabellen nedenfor er dette tidsforløb illustreret i to faser. Der vil dog sandsynligvis være tale om 
overlap mellem faserne3. 
 
Tabel 1: Faser 

Fase 1: Omkonvertering af ældreboliger under tag 
 

Fase 2: Anvendelse af egnede aflastningspladser 
(ekskl. rullende) 

I centerbyer 
31 

Alle 
45 

I centerbyer 
25 

Alle 
30 

 
Omkonverteringen af ældreboliger under tag forventes, som det ses, at kunne dække behovet for 
plejeboliger frem til 2024 (på op til 25 pladser), dog naturligvis afhængig af hvornår boligerne bliver 
ledige. Derfor kan man risikere, at flere af de tidligere aflastningspladser kommer til at stå tomme i en 
periode efter aflastningsenheden er færdigbygget. Dette kan skabe en situation med økonomiske 
udfordringer for de pågældende ældrecentre på grund af den manglende lønsum, og dermed dårligere 
personaledækning til de øvrige beboere samt udgifter til tomgangshusleje. Hvor stor udfordringen 
med de tomme aflastningspladser er, afhænger dog af hvornår aflastningscenteret er færdigt, da der 
som tidligere nævnt forventes at skulle anvendes endnu flere plejeboliger på længere sigt (op til 35-40 
boliger mere pr. 2029). 
 

                                                             
3 Faserne vil i realiteten kunne være overlappende, da det ikke vides, hvornår ældreboligerne under tag er ledige 
eller hvornår aflastningscenteret et etableret. 
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Muligheder for at etablere flere plejeboliger  

Tabel 2: Oversigt over ældreboliger under tag samt egnede aflastningspladser 

 
 
Enheder 

1. Omkonvertering af 
ældreboliger under tag 

 

2. Anvendelse af egnede 
aflastningspladser (ekskl. 

rullende) 

Kombination af 1+2 og 
aflåste boliger 

 I centerbyer Alle I centerbyer Alle I  
centerbyer 

Alle 

Fjordglimt 7 7 2 2 9 9 
Fjordparken 10 10 12 12 22 22 
Holmbohjemmet  4*    4 
Tim plejehjem  6    6 
Centerparken 10 10   10 10 
Vorgod  4  2  6 
Enghaven 4 4 1 1 5 5 
Egvad   10 10 10 10 
Spjald Pleje- og aktivitet.    3  3 

I alt 31 45 25 30 56 75 
*Der er i marts 2021 to ældreboliger under centertag, som står tomme, og kan omkonverteres med det 
samme. 

Som det ses af tabellen er det muligt at omkonvertere 45 ældreboliger under tag i alt, herunder 31 i 
centerbyer. Desuden er det muligt at anvende 30 aflastningspladser i alt, herunder 25 i centerbyer, på 
lidt længere sigt. Der kan, ved at anvende en kombination af ældreboliger under tag og 
aflastningspladser, skabes op til hhv. 56/75 ekstra plejeboliger. Hvis alle boliger i tabellen regnes med, 
er antallet altså højere end det maksimale behov for pladser (65) på langt sigt, som prognosen fra 
boliganalysen peger på. 

Beslutning vedrørende beliggenhed i centerbyer 

I afsnit 5.3.3. bekrives der, på baggrund af ovenstående overvejelser, et princip om, at plejeboligerne 
etableres ved en faseopdelt kombination af at omkonvertere ældreboliger under tag samt at anvende 
de egnede aflastningspladser. Det er dog nødvendigt at træffe en grundlæggende beslutning 
vedrørende om plejeboligerne skal ligge i centerbyer, for hvis dette er tilfældet, vil der ikke kunne 
findes de nødvendige boliger på langt sigt ved denne løsning. 

Tidssvarende størrelse på boliger 

For fremadrettet at tilgodese borgerens ønsker til en plejebolig, hvor der er plads til og mulighed for at 
indrette sit hjem på en hjemlig måde, og for at sikre arbejdsmiljøforholdene for personalet, der skal 
varetage plejen af en plejekrævende beboer, er der formuleret et princip om boligernes fremtidige 
størrelse. 

På nogle af kommunens ældrecentre er der i dag meget små plejeboliger. På flere ældrecentre 
forefindes meget små et-rums boliger – de mindste er kun på 14 m2. Da der er tale om et-rums boliger, 
vil beboeren både skulle have sin seng og øvrige møbler på 14 m2. Det er svært at skabe en hjemlig 
indretning og have gæster på 14 m2. Derudover er arbejdsmiljøforholdene for de ansatte udfordret. 
Nogle boliger har små badeværelser, som udfordrer arbejdsmiljøforholdene. 

Der findes udarbejdede oversigter over alle boliger på kommunens ældrecentre med angivelse af m2. 
Disse viser at flere af kommunens ældrecentre har boliger, der er udfordret på m2. 
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Fremtidens ældre og deres pårørende vil sandsynligvis efterspørge 2-rums boliger, så man både har et 
soveværelse og en opholdsstue, hvor man kan indrette sig hjemligt og kunne have sin familie på besøg. 
Den ældre borger, vil bedre kunne se sig selv i en plejebolig af en vis størrelse, idet det muliggør, at 
man kan indrette sig hjemligt og få flere af sine møbler og ting med. De pårørende vil sandsynligvis 
have det samme synspunkt.  

Derudover skal vi hele tiden kunne tilgodese arbejdsmiljøforholdene for plejepersonalet. De ældre, der 
i dag visiteres til plejebolig, er meget plejekrævende og har derfor ofte behov for flere hjælpemidler i 
forbindelse med plejen. Hjælpemidler er generelt meget pladskrævende. 
Arbejdsmiljøforhold er reguleret af Arbejdsmiljøloven. 

Plejeboliger kan være enten 1-rums eller 2-rums boliger. Er forsigtigt bud på et fremtidig nettoareal vil 
nok ligge på ca. 45 m2 i alt for selve boligen, men der kan være behov få et større areal ved særlige 
behov (særlige handicap, svært overvægtige beboere m-fl.). 

Det anbefales, at der foretages studiebesøg til andre kommuner for inspiration til fremtidens 
plejeboliger, herunder størrelse og indretningsmuligheder.  

Rullende aflastning   

På mødet i Byrådet d. 19. januar 2021 blev det besluttet, at de tre eksisterende rullende aflastnings-
pladser skal fortsætte i form af den nuværende geografiske beliggenhed, hvilket vil sige på Tim 
Plejehjem (2) og på Enghaven i Skjern (1). Det blev desuden besluttet, at der skal etableres to ekstra 
rullende aflastningspladser, som blandt andet skal sikre en større geografisk dækning af borgernes 
behov.  

Det er vurderet i arbejdsgruppen, at de to ekstra rullende aflastningspladser bør etableres på 
Fjordglimt i Hvide Sande og på Centerparken i Videbæk. Dette vil tilgodese ønsket om større 
geografisk dækning.  

Arbejdsgruppen vurderer ud over dette, at det er hensigtsmæssigt at pladser til rullende aflastning, i 
det omfang det er muligt, placeres sammen med skærmede pladser, da man her kan trække på de 
faglige kompetencer, som allerede er tilstede.  

Overordnet er det ud fra et borger-/pårørendeperspektiv en fordel, at der er flere rullende 
aflastningspladser. Dermed er der sandsynligvis flere borgere, som kan blive længere i eget hjem. 
Pårørende har endvidere kortere transport på grund af den geografiske spredning. En ulempe ved 
pladserne kan dog være, at tilstedeværelsen af aflastningspladser kan give uro for de øvrige beboere. 

 

5.3.3. Principper 
 

Princip 8: Plejeboligerne etableres i en kombination ved at omkonvertere ældreboliger under 
tag samt på lidt længere sigt at anvende de egnede aflastningspladser til plejeboliger. 

 

Den eksisterende boligmasse foreslås anvendt til plejeboligerne, hvilket f.eks. betyder at ældrecentre, 
som nu har aflastningspladser, kan sikres et fortsat økonomisk grundlag ved at der etableres 
plejeboliger i stedet.  
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Flere ældreboliger har få visiterede timer, hvilket påvirker den samlede økonomi på det enkelte 
ældrecenter og dermed de ”hænder”, som skal varetage den samlede beboergruppe.  

Der ses en udfordring, hvis det estimerede behov for plejeboliger, jf. boliganalysen, udebliver. I den 
situation vil ældrecentrenes drift blive meget udfordret, hvis en aflastningsenhed er etableret, og den 
tidligere aflastningsbolig ikke bliver genanvendt. I dette tilfælde vil ældrecentrene mangle lønsum 
samt indtægter til servicepakker, herunder kost, til de tømte aflastningsstuer. Desuden vil udgifter til 
tomgangshusleje stige og dermed presse kommunens økonomi. 

Det vil kunne indebære, at flere ældrecentre ikke kan få vagtplanlægningen til at hænge sammen med 
de nødvendige hænder i dagligdagen, da aften- og nattevagterne kræver et minimusfremmøde. 
Dermed nedsættes mulighederne for aktiviteter i dagligdagen samt det gode liv for de ældre. 

Princip 9: Princip: Plejeboliger på kommunens ældrecentre bør fremadrettet have et 
tidssvarende antal m2.  

 

Princip 10: De tre nuværende rullende aflastningspladser bibeholdes på den geografiske 
placering på Tim Plejehjem og på Enghaven i Skjern. Desuden etableres to nye pladser på 
henholdsvis Fjordglimt i Hvide Sande og på Centerparken i Videbæk, så der i alt er fem rullende 
aflastningspladser. 

 

5.4. Ældre- og senioregnede boliger 

 
5.4.1. Baggrund  
 

I forhold til ældre- og senioregnede boliger er der følgende anbefaling i boliganalysen i Sundhed og 
Omsorg: 

- At forøge antallet af ældreboliger og andre senioregnede boliger i centerbyerne. 

Der er ikke en anbefaling om at forøge antallet af ældreboliger generelt, da det nuværende niveau er 
vurderet, som værende passende.  

5.4.2. Overvejelser og forudsætninger 
 
Der kan være en udfordring i forhold til at forøge antallet af ældreboliger og andre senioregnede 
boliger i centerbyerne, da anbefalingen er i modstrid med anbefalingen om at omkonvertere 
ældreboliger for at oprette plejeboliger, se afsnit 5.3.2., som også skal være beliggende i centerbyerne. 
Derved kan der blive færre ældreboliger i centerbyerne. I det hele taget vil antallet af ældreboliger 
blive reduceret, når de omkonverteres til plejeboliger, hvilket ikke er en anbefaling i boliganalysen. 
 
Der er generelt størst søgning til boligerne i centerbyerne, uanset om der er tale om ældre- eller 
plejeboliger, og hvis man skal følge borgernes præferencer, er det svært at finde en optimal løsning af 
anbefalingerne inden for den nuværende boligmasse.  

Arbejdsgruppen vurderer, at der kan skabes yderligere ældrevenlige boliger i centerbyerne på to 
måder: 
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- At der faciliteres en proces og indgås et samarbejde med boligforeninger om at etablere flere 
ældrevenlige boliger i centerbyerne.  
 

- At der etableres 7 handicap- og ældrevenlige boliger på Holmegaardsbakken, Hus 28, som er 
beliggende i Ringkøbing. Der er gode fællesfaciliteter i huset, hvilket kan være et grundlag for 
at etablere en form for senior bofællesskab. Efterspørgslen efter denne boligform skal 
undersøges nærmere. 

 
Ud fra et borger-/pårørendeperspektiv er det en fordel at ønsker om handicap- og ældrevenlige 
boliger i centerbyerne bedre kan tilgodeses.  

Det er muligt at blive visiteret til en bolig uden hjemmehjælp, hvis borgeren f.eks. primært har brug for 
tryghed eller større mobilitet, som sikres i boligens indretning og geografiske placering.  

Ud fra et fagligt perspektiv vil det være en fordel, at flere faglige kompetencer er til stede i 
nærområdet via hjemmeplejen.  

Forslagene er opstillet som principper nedenfor i afsnit 5.4.3. Det vurderes, at der er et behov for en 
yderligere afdækning af muligheder og behov for ældrevenlige boliger, da boliganalysen ikke er ret 
uddybende vedrørende dette, og herunder, at der inddrages en række samarbejdspartnere, som f.eks. 
boligselskaber, lokale udviklingsfora, byplanlæggere samt at der afholdes dialogmøder med borgere.  
 
I forhold til handicap- og ældrevenlige boliger på Holmegaardsbakken bør det undersøges nærmere, 
hvordan de syv boliger bedst anvendes fremadrettet. Det anbefales, at der etableres et samarbejde 
mellem Handicap og Psykiatri og Sundhed og Omsorg omkring målgruppen for boligerne. 

5.4.3. Principper 
 

Princip 11: Der faciliteres en proces og indgås et samarbejde med boligforeninger, lokale 
udviklingsfora, byplanlæggere og borgere m.fl. (offentligt-privat samarbejde), om at forøge 
antallet af ældrevenlige boliger i centerbyerne.  

 

Anbefalingen er, at boligerne ikke bliver etableret som ældreboliger men i stedet etableres som 
almene familieboliger, der indretningsmæssigt er målrettet til seniorer. 

 

Princip 12: Der etableres 7 handicap- og ældrevenlige boliger på Holmegaardsbakken, Hus 28, 
Ringkøbing. 

 

I dag har Sundhed og Omsorg visitationsretten over de syv boliger og dermed også udgiften til ikke- 
udlejede boliger. Der er tomgangshusleje i fire af de syv boliger. Med en ændret målgruppe for 
boligerne forventes det, at tomgangshuslejen vil kunne nedbringes. 
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6. Handicap og Psykiatri  
 

På baggrund af anbefalingerne i boliganalyserne er der lavet en opdeling i tre spor, nemlig: 

- 6.1. Akut- aflastnings- og vurderingspladser 
- 6.2. Midlertidige botilbud (§ 107) 
- 6.3. Længerevarende botilbud (§ 105 og 108) 

Der er nedsat tre arbejdsgrupper i Handicap og Psykiatri med fokus på henholdsvis: 

- Akut- aflastnings- og vurderingspladser samt midlertidige botilbud 
- Længerevarende botilbud 
- Ældre og demens 

Konklusionerne fra arbejdsgruppen vedrørende ældre og demens indgår i afsnittet om 
længerevarende botilbud. 

Handicap og Psykiatri har desuden deltaget ad hoc i arbejdsgrupperne i Sundhed og Omsorg. 

 

6.1. Akut- aflastnings- og vurderingspladser 
 

6.1.1. Baggrund  
Boliganalysen indeholder indledningsvis en række anbefalinger i forhold til akut-, aflastnings- og 
vurderingspladser i Handicap og Psykiatri: 

Almindelige aflastningspladser: 

- Der etableres aflastningspladser i Sundhed og Omsorg til borgere i Handicap og Psykiatri, som 
har et midlertidigt plejebehov. 

Akutpladser i Handicap og Psykiatri: 

- Administrationen vurderer, at der i dag er tilstrækkeligt med akutpladser på psykiatriområdet. 
Pladser til rullende aflastning: 

- Etablering af rullende aflastning til borgere med handicap på et eller flere centre i Handicap og 
Psykiatri. 

Pladser til vurderingsophold: 

- Etablering af pladser til vurderingsophold på Rosengården (Skjern) til borgere med komplekse 
sociale og psykiatriske udfordringer, hvor der er brug for en vurdering af 
funktionsniveau/behov for hjælp. 

Øvrige boliger i Handicap og Psykiatri: 

- Fortsat fokus på at Ringkøbing-Skjern Kommune kommer ud af aftalen med boligforeningen 
om Tværgade (Skjern). 
 

- Indsatserne på Reberbanen (Ringkøbing) evalueres, og i forlængelse heraf undersøges det, om 
ejendommen eventuelt skal sælges eller delvist bruges af et andet fagområde, da boligerne ikke 
er anvendelige til formålet som træningsboliger. 

 
I det følgende præsenteres overvejelser og forudsætninger for det videre arbejde med anbefalingerne 
vedrørende akut-, aflastnings- og vurderingspladser i Handicap og Psykiatri. 
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6.1.2. Overvejelser og forudsætninger 
 

Figur 1 nedenfor viser en indsatstrappe for uvisiterede og visiterede tilbud på handicap- og 
psykiatriområdet. Jo højere oppe på indsatstrappen, desto mere indgribende er tilbuddet for borgeren. 
Figur 1 viser således også akut-, aflastnings- og vurderingspladsernes placering på indsatstrappen. 
Vurderingspladser, som er en type af plads inden for socialpsykiatrien, er angivet med et 
spørgsmålstegn i figuren, eftersom Handicap og Psykiatri ikke råder over denne type af plads i dag. 
Figur 1 viser for overblikkets skyld udelukkende tilbud på handicap- og psykiatriområdet. Nogle 
borgere på handicap- og psykiatriområdet modtager således tidlige forebyggende indsatser uden for 
Handicap og Psykiatris regi eller visiterede tilbud fra andre fagområder. 

Figur 1: Indsatstrappe for uvisiterede og visiterede tilbud i Handicap og Psykiatri 

 

Akut-, aflastnings- og vurderingspladser inkluderer følgende typer af pladser: 

 Aflastningspladser (komplekse/almindelige som i Sundhed og Omsorg) 
 Pladser til rullende aflastning 
 Akutpladser 
 Pladser til vurderingsophold 
 Træningsboliger (Reberbanen) 

 

I det følgende beskrives, hvorledes de enkelte typer af akut-, aflastnings- og vurderingspladser 
understøtter den politiske retning i Handicap og Psykiatri. 

Den politiske retning for Handicap og Psykiatri 
Det videre arbejde med anbefalingerne i forhold til akut- aflastnings- og vurderingspladser skal ses i 
sammenhæng med den nye politiske retning for Handicap og Psykiatri, som er formuleret i det 
politiske strateginotat og serviceniveaubeskrivelserne. 

Det politiske strateginotat indeholder blandt andet følgende strategiske pejlemærke: 

”Vi vil i rette tid støtte borgerne i at blive så selvhjulpne som muligt – som udgangspunkt i 
borgerens eget hjem” 

Nogle borgere har behov for et visiteret tilbud som følge af en betydeligt nedsat funktionsevne eller 
særlige sociale problemer. Her vil vi i rette tid støtte borgeren i at blive så selvhjulpen som muligt, således 
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at borgeren så vidt muligt ikke får behov for mere indgribende tilbud. Vi vil derfor sætte ind med korte 
intensive træningsforløb, så borgeren og dennes netværk får redskaber, som understøtter, at borgeren 
bedre kan mestre et liv i egen bolig. 

Vi vil som udgangspunkt støtte borgeren i eget hjem frem for i botilbud. Indsatser i borgerens eget hjem 
er (…) det mindst indgribende visiterede tilbud og således det nederste trin på indsatstrappen. Vi vil i 
samarbejde med borgerens netværk og civilsamfundet sikre, at også borgere i eget hjem er en del af et 
fællesskab. Vi vil desuden anvende velfærdsteknologi, herunder digitale hjælpemidler, til at understøtte 
borgeren i at mestre eget liv. 

Selvom vi som udgangspunkt støtter borgeren i eget hjem, ved vi, at nogle borgere har behov for enten et 
midlertidigt eller et længerevarende botilbud i en kortere eller længere periode, og så støtter vi op om 
dette. 

Aflastningspladser er til borgere på både handicap- og psykiatriområdet med midlertidige plejebehov, 
som ikke kan tilgodeses i eget hjem. Aflastningspladser bidrager til, at borgerne kan støttes i eget hjem 
fremfor i botilbud. Medarbejderne kan desuden foretage en vurdering af borgerens fremtidige 
støttebehov i forbindelse med borgerens ophold på en aflastningsplads. 

Pladser til rullende aflastning er til borgere, hvis pårørende har brug for aflastning, der ikke kan 
tilgodeses via ophold i daghjem eller på anden vis. Rullende aflastning kan således også bidrage til, at 
borgeren kan støttes i eget hjem fremfor i botilbud. Handicap og Psykiatri råder i dag ikke over boliger 
til rullende aflastning men køber pladser i andre kommuner. 

Akutpladser retter sig mod borgere med sindslidelser og midlertidige akutte og komplekse behov, 
hvor borgeren kortvarigt har brug for støtte hele døgnet for at undgå hospitalsindlæggelse. 
Opholdstiden i akutpladser er typisk 1-3 dage. Akutpladser bidrager ligeledes til, at borgeren kan 
støttes i eget hjem fremfor i botilbud. 

Pladser til vurderingsophold retter sig mod borgere på psykiatriområdet, hvor der er brug for en 
pædagogisk og plejefaglig vurdering af funktionsniveau/behov for hjælp med henblik på afklaring af, 
om borgeren kan rehabiliteres og fungere i egen bolig, eller om borgeren skal visiteres til en anden 
boform. Vurderingsophold bidrager således til, at der sker en grundig vurdering af, hvorvidt borgeren 
kan bo i eget hjem med bostøtte, eller om borgeren bevilges midlertidigt (§ 107) eller længerevarende 
(§ 105 og 108) botilbud. Handicap og Psykiatri råder i dag ikke over boliger til vurderingsophold. 

Træningsboligerne på Reberbanen (Ringkøbing) er et tilbud henvendt til unge borgere, der modtager 
bostøtte (§ 85) i SMART-forløb, som er korte intensive træningsforløb af 9 måneders varighed. 
Træningsophold bidrager ligeledes til, at der sker en grundig vurdering af, hvorvidt borgeren kan bo i 
eget hjem med bostøtte, eller om borgeren bevilges midlertidigt (§ 107) eller længerevarende (§ 105 
og 108) botilbud. 

Vurderingen af borgerens funktionsniveau kan i nogle tilfælde foregå i borgerens eget hjem.  

Overvejelser og anbefalinger i forhold til de forskellige typer af akut-, aflastnings- og 
vurderingspladser 
I det følgende præsenteres overvejelser og anbefalinger i forhold til de forskellige typer af akut-, 
aflastnings- og vurderingspladser. 

Aflastningspladser 
Aflastningspladser er til borgere på både handicap- og psykiatriområdet med midlertidige plejebehov, 
som ikke kræver behandling på sygehuset, men som heller ikke kan tilgodeses i eget hjem. 
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Handicap og Psykiatri råder i dag over én almindelig aflastningsplads på Grønbjerghjemmet. 
Aflastningspladsen er målrettet borgere med udviklingshæmning eller erhvervet hjerneskade i en akut 
situation. Længden på ophold på aflastningspladsen på Grønbjerghjemmet varierer meget. Nogle 
borgere har en enkelt overnatning, mens der ligeledes er borgere, der har opholdt sig på 
aflastningspladsen i måneder. Gennemsnitslængden på et ophold var i perioden 2016–2018 på 44 
døgn. 

Aflastningspladsen på Grønbjerghjemmet er oprindeligt opført som et administrativt lokale men er på 
grund af øget efterspørgsel inddraget i boligmassen. Ikke alle målgrupper vurderes at kunne anvende 
aflastningspladsen grundet rummets fysiske rammer. Der er f.eks. ikke eget toilet i boligen men fælles 
toilet/bad på gangen. Særligt plejekrævende borgere kan således ikke rummes på aflastningspladsen 
men må i stedet henvises til aflastningspladser i Sundhed og Omsorg. 

Byrådet besluttede på mødet den 19. januar 2021, at der arbejdes videre med etablering af 2 
handicapvenlige aflastningspladser til borgere fra Handicap og Psykiatri i samarbejde med Sundhed og 
Omsorg til varetagelse af borgere med somatiske problematikker. Pladserne placeres sammen med de 
34 aflastningspladser i Sundhed og Omsorg. 

Målgruppen for de 2 aflastningspladser inkluderer bl.a.: 

 Borgere udskrevet med en erhvervet hjerneskade fra Hammel Neurocenter med en RS- GOP. 
Der må fra gang til gang foretages en vurdering af, om et ophold i en af de 2 aflastningspladser 
er den rette indsats. Der kan være tale om ophold umiddelbart efter udskrivning eller som 
afslutning på ophold på f.eks. Bytoften, inden borgeren udskrives til hjemmet. 

 Borgere fra et eksisterende botilbud, som udskrives fra et hospital, og hvis somatiske tilstand 
pga. fysisk tilskadekomst, hjerneskade, infektion eller andre alvorlige tilstande gør, at der er 
behov for en plejefaglig vurdering, som ikke kan tilgodeses i den eksisterende bolig. Der kan 
være behov for udredning af fremtidigt støttebehov. 

 Borgere fra eget hjem, som udskrives fra et hospital, og hvis somatiske tilstand pga. fysisk 
tilskadekomst, hjerneskade, infektion eller andre alvorlige tilstande gør, at der er behov for en 
plejefaglig vurdering, som ikke kan tilgodeses i deres hjem. Der kan være behov for udredning 
af fremtidigt støttebehov og bolig. 
 

Handicap og Psykiatri har drøftet målgruppen for de 2 aflastningspladser. Ud over de ovennævnte 
målgrupper anbefaler Handicap og Psykiatri, at de 2 aflastningspladser tillige anvendes til en bredere 
målgruppe af borgere på handicap- og psykiatriområdet. Fagområdet anbefaler dette med henblik på 
at udnytte kapaciteten på de 2 aflastningspladser fuldt ud. 

(Handicap og Psykiatri har desuden følgende anbefalinger til de 2 aflastningspladser: 

 Der skal være mulighed for afskærmning. Bygningen må udformes, så det lader sig gøre. 
 Det vil sandsynligvis være mest fordelagtigt, hvis de to aflastningspladser ligger samlet. Det vil 

give personale med særlige socialpædagogiske kompetencer mulighed for at ”passe” begge 
borgere uden at skulle bruge tid på at gå fra den ene ende til den anden af bygningen. Det vil 
derudover give mulighed for sidemandsoplæring til det øvrige personale tilknyttet Sundhed og 
Omsorgs pladser. 

 Der er behov for ekstra normering til de to aflastningspladser. Alternativt skal en del af 
normeringen være socialpædagogisk personale.) 
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Pladser til rullende aflastning 
Pladser til rullende aflastning er til borgere, hvis pårørende har brug for aflastning, der ikke kan 
tilgodeses via ophold i daghjem eller på anden vis. Handicap og Psykiatri råder i dag ikke over boliger 
til rullende aflastning men køber pladser til rullende aflastning i andre kommuner til 7 borgere. Det 
vurderes, at der ikke er mulighed for i den nuværende boligmasse at prioritere boliger til rullende 
aflastning. Pladserne kræver nattevagtsdækning og skal ligge i relation til et tilbud med døgndækning. 

Akutpladser 
Akutpladser retter sig mod borgere med sindslidelser og midlertidige akutte og komplekse behov, 
hvor borgeren kortvarigt har brug for støtte hele døgnet for at undgå hospitalsindlæggelse. 
Opholdstiden i akutpladser er typisk 1-3 dage. 

Handicap og Psykiatri råder i dag over 2 akutpladser på Rosengården i Skjern. 

Handicap og Psykiatri vurderer, at der er tilstrækkeligt med akutpladser på psykiatriområdet. 

Pladser til vurderingsophold 
Pladser til vurderingsophold retter sig mod borgere på psykiatriområdet, hvor der er brug for en 
pædagogisk og plejefaglig vurdering af funktionsniveau/behov for hjælp med henblik på afklaring af, 
om borgeren kan rehabiliteres og fungere i egen bolig, eller om borgeren skal visiteres til en anden 
boform. Handicap og Psykiatri råder i dag ikke over boliger til vurderingsophold. 

Byrådet besluttede på mødet den 19. januar 2021, at der arbejdes videre med etablering af 2 pladser 
til vurderingsophold i tilknytning til socialpsykiatrien. 

Handicap og Psykiatri anbefaler, at der etableres 2 pladser til vurderingsophold på Rosengården 
(Skjern) til borgere med komplekse sociale og psykiatriske udfordringer, hvor der er brug for en 
vurdering af funktionsniveau/behov for hjælp. 

Træningsboliger (Reberbanen) 
Træningsboligerne på Reberbanen (Ringkøbing) er et tilbud henvendt til unge borgere, der modtager 
bostøtte (§ 85) i SMART-forløb, som er korte intensive træningsforløb af 9 måneders varighed. 

Handicap og Psykiatri anbefaler, at Reberbanen bibeholdes. Den nuværende anvendelse og form 
evalueres, og det vurderes, om bygningen også skal bruges til andre målgrupper inden for Handicap og 
Psykiatri. 

6.1.3. Principper 
 

Princip 1: Handicap og Psykiatri anvender akutpladser, aflastningspladser og pladser til 
rullende aflastning med henblik på at understøtte det strategiske pejlemærke om at støtte 
borgerne i at blive så selvhjulpne som muligt – som udgangspunkt i borgerens eget hjem. 

Handicap og Psykiatri udarbejder retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender 
akutpladser, aflastningspladser og pladser til rullende aflastning. 

 

Akutpladser, aflastningspladser og pladser til rullende aflastning bidrager til trygheden for borgere, 
som bor i eget hjem. Borgernes ophold på pladserne tilrettelægges individuelt og fleksibelt, og 
ventetiden på pladserne er kort. Når behovet opstår, kan borgeren derfor hurtigt få den rette løsning. 

Akutpladser, aflastningspladser og pladser til rullende aflastning handler om at forebygge mere 
indgribende indsatser. Medarbejderne møder borgeren med både socialpædagogiske og 
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sundhedsfaglige kompetencer og understøtter borgeren i, at borgeren bliver så selvhjulpen som 
muligt. Et ophold på en akutplads kan forebygge, at borgeren får behov for hospitalsindlæggelse. Et 
ophold på en aflastningsplads kan forebygge, at borgeren får behov for en plads i botilbud. 

Samlet set understøtter pladserne således det strategiske pejlemærke om at støtte borgerne i at blive 
så selvhjulpne som muligt – som udgangspunkt i borgerens eget hjem. 

Handicap og Psykiatri udarbejder nærmere retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender 
henholdsvis akutpladser, aflastningspladser og pladser til rullende aflastning. 

Princip 2: Der etableres 2 handicapvenlige aflastningspladser til borgere fra Handicap og 
Psykiatri i samarbejde med Sundhed og Omsorg til varetagelse af borgere med somatiske 
problematikker. 

 

De 2 aflastningspladser er henvendt til borgere på handicap- og psykiatriområdet med somatiske 
problematikker. De 2 aflastningspladser giver et kvalificeret tilbud til borgerne og en god overgang fra 
hospital til eget hjem. Pladserne placeres sammen med de 34 aflastningspladser i Sundhed og Omsorg. 
Der vil således i høj grad være mulighed for at gøre brug af de sundhedsfaglige kompetencer i Sundhed 
og Omsorg. Handicap og Psykiatri kan bistå med socialpædagogiske kompetencer i det omfang, at der 
er behov for det. Aflastningspladserne giver derfor mulighed for en effektiv udnyttelse af 
kompetencerne på tværs af de to fagområder. 

Princip 3: Der etableres 2 pladser til vurderingsophold til borgere med komplekse sociale og 
psykiatriske udfordringer. Handicap og Psykiatri anvender pladserne til vurderingsophold 
med henblik på at afklare, hvorvidt borgeren kan bo i eget hjem med bostøtte, eller om 
borgeren bevilges botilbud. 

Handicap og Psykiatri udarbejder retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender pladser til 
vurderingsophold. 

 

Pladser til vurderingsophold retter sig specifikt mod borgere på psykiatriområdet, hvor der er brug for 
en plejefaglig vurdering af funktionsniveau/behov for hjælp. Pladserne bruges til borgere, hvor der er 
usikkerhed om, hvorvidt borgeren kan rehabiliteres og fungere i egen bolig, eller om borgeren skal 
visiteres til en anden boform. Vurderingsophold styrker beslutningsgrundlaget i myndigheds-
afgørelserne, således at borgeren får det rette tilbud. 

Handicap og Psykiatri udarbejder nærmere retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender pladser 
til vurderingsophold. 

Princip 4: Handicap og Psykiatri anvender træningsboliger med henblik på at træne og 
mestre et liv i egen bolig samt afklare, hvorvidt borgeren kan bo i eget hjem med bostøtte, eller 
om borgeren bevilges botilbud. 

Handicap og Psykiatri udarbejder retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender 
træningsboliger, hvor sigtet er, at borgeren trænes i korte og intensive forløb. 

 

Under ophold i træningsboliger træner borgerne i korte intensive forløb med det formål at lære at 
mestre et liv i egen bolig. Træningsboliger bidrager desuden til at afklare, hvorvidt borgeren kan bo i 
eget hjem med bostøtte, eller om borgeren bevilges botilbud. 
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Medarbejderne sætter ind med intensive træningsforløb, afprøver nye metoder, samarbejder med 
andre fagområder og frivillige, således at borgeren og dennes netværk får redskaber, som understøtter 
borgeren i at mestre et liv i egen bolig. Arbejdet med borgere i træningsboliger er desuden fagligt 
attraktivt for medarbejderne. 

Handicap og Psykiatri udarbejder nærmere retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender 
træningsboliger. 

 

6.2. Midlertidige botilbud (§ 107) 
 

6.2.1. Baggrund 
Boliganalysen indeholder en række anbefalinger vedrørende midlertidige botilbud (§ 107) i Handicap 
og Psykiatri: 

Midlertidige botilbud: 

- Analyse af sager med borgere i midlertidige botilbud. Analysen foretages med henblik på at 
vurdere, om tilbuddet fortsat er relevant for borgeren, eller om der er behov for at tilbyde 
borgeren et længerevarende botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune, eller hvorvidt det er 
muligt for borgeren at flytte i egen bolig. Omfanget af behovet for længerevarende botilbud 
afhænger af denne analyse. 

- Behov for nybygning, flytning eller ombygning af boligerne i projektet 3 på Spring (Skjern) 
undersøges nærmere, da boligerne vurderes mindre egnede til nuværende formål. 

- Fremtiden for Handicap og Psykiatris pavilloner afklares, da ændrede energikrav betyder, at 
pavillonerne med tiden bliver utidssvarende. 
 

I det følgende præsenteres overvejelser og forudsætninger for det videre arbejde med anbefalingerne i 
forhold til midlertidige botilbud (§ 107) i Handicap og Psykiatri. 

6.2.2. Overvejelser og forudsætninger 
Midlertidige botilbud visiteres efter servicelovens § 107 og henvender sig til borgere, der på grund af 
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for 
omfattende hjælp, som ikke kan klares i borgerens eget hjem, eller som i en periode har behov for 
særlig behandlingsmæssig støtte. 

Midlertidige botilbud (§ 107) er det næstøverste trin på indsatstrappen og således et mere 
indgribende tilbud for borgeren end bostøtte (§ 85) i borgerens eget hjem. Midlertidige botilbud er 
omvendt et mindre indgribende for borgeren end længerevarende botilbud (§ 105 og 108), idet 
længerevarende botilbud er et mere permanent tilbud. I midlertidige botilbud (§ 107) er målet, at 
borgeren bliver mere selvhjulpen, i videst muligt omfang i stand til at mestre eget liv og om muligt i 
stand til at flytte i egen bolig samt komme i beskæftigelse eller i uddannelse. Midlertidige botilbud 
indeholder typisk en afklaringsperiode for borgeren på maksimum tre år. 

Handicap og Psykiatri råder som vist i Tabel 1 over 23 boliger til midlertidige botilbud (§ 107). 
Pladserne er geografisk er placeret i Skjern ved henholdsvis Rosengården, Fredensgade og 
Langagerparken (3 på spring). Handicap og Psykiatri køber derudover pladser til midlertidige botilbud 
(§ 107) i andre kommuner og hos private tilbud. Handicap og Psykiatri køber pladser til midlertidige 
botilbud (§ 107) til 48,8 helårspersoner (marts 2021). 
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Tabel 1: Antal boliger til midlertidige botilbud (§ 107) i Handicap og Psykiatri (2021) 

Lokalitet Antal boliger til midlertidige botilbud (§ 107) 

 

Rosengården 

 

16 

Fredensgade 

 

4 

Langagerparken (3 på spring) 

 

3 

Boliger i alt 

 

23 

 

Hovedparten af boligerne til midlertidige botilbud (§ 107) i Handicap og Psykiatri er opført som 
fleksible og fritlæggende boliger. I daglig tale omtales disse som ”pavillonerne”. Der er opsat 4 
pavilloner ved Fredensgade, 3 ved Langagerparken (3 på spring) og 8 ved Rosengården for at 
imødekomme et presserende behov for midlertidige botilbud. Pavillonerne, som er flytbare, er opført i 
perioden 2015-2018 i tilslutning til etablerede botilbud på de tre lokaliteter i Skjern. Boligerne er som 
udgangspunkt kun midlertidigt opsat, da ændrede energikrav betyder, at pavillonerne med tiden 
bliver utidssvarende. 

Den politiske retning for Handicap og Psykiatri 
Det videre arbejde med anbefalingerne i forhold til midlertidige botilbud (§ 107) skal ses i 
sammenhæng med den nye politiske retning for Handicap og Psykiatri, som er formuleret i det 
politiske strateginotat og serviceniveaubeskrivelserne. 

Det politiske strateginotat indeholder følgende strategiske pejlemærke: 

”Vi vil som udgangspunkt anvende tilbud, som er tidsbegrænsede med mål om progression” 

Serviceniveaubeskrivelserne for Handicap og Psykiatri beskriver i forlængelse heraf følgende formål 
med midlertidige botilbud (§ 107): 

Formålet med tilbuddet er at give den enkelte borger en boligmæssig ramme, hvor den enkelte, med hjælp 
og støtte fra personale, kan udvikle, styrke eller genetablere sine psykiske, fysiske og sociale funktioner 
med henblik på at mestre mest muligt i eget liv, herunder at arbejde på at genskabe eller udvikle 
borgerens mulighed for at flytte i selvstændig bolig, samt afklaring af erhvervs- og/eller 
uddannelsesmuligheder. 

Midlertidige botilbud (§ 107) skal således have et mål om progression. Målet er, at borgerne bliver 
mere selvhjulpne, i videst muligt omfang i stand til at mestre eget liv og om muligt i stand til at flytte i 
egen bolig samt komme i beskæftigelse eller i uddannelse. Midlertidige botilbud indeholder en 
afklaringsperiode for borgeren på maksimum tre år. Længerevarende botilbud (§ 105 og 108) er i 
modsætning hertil et mere permanent og dermed et mere indgribende tilbud for borgeren. 

I det politiske strateginotat er et andet strategisk pejlemærke: 
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”Vi vil have rette borger i rette tilbud til rette pris – uanset tilbuddets beliggenhed” 

Dette strategiske pejlemærke hænger sammen med, at Handicap og Psykiatri som nævnt ovenfor 
køber mange pladser til midlertidige botilbud (§ 107) i andre kommuner. Der er således behov for en 
analyse af, om midlertidigt botilbud (§ 107) fortsat er relevant for borgerne, hvorvidt det er muligt for 
nogle af borgerne at flytte i egen bolig, eller om der er behov for at tilbyde nogle af borgerne et 
botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 
6.2.3. Principper 
 

Princip 5: Handicap og Psykiatri anvender pladser til midlertidige botilbud (§ 107) med 
henblik på i højere grad at understøtte det strategiske pejlemærke om at anvende tilbud, som 
er tidsbegrænsede med mål om progression. 

Handicap og Psykiatri udarbejder retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender pladser til 
midlertidige botilbud (§ 107). 

 

I midlertidige botilbud (§ 107) får borgeren som udgangspunkt et tilbud på op til tre år med henblik på 
at afklare, hvorvidt borgeren kan mestre et liv i egen bolig eller har behov for botilbud. Dette giver en 
tryghed for borgeren. Midlertidige botilbud indeholder et mål om progression. Fremadrettet anvender 
Handicap og Psykiatri i højere grad midlertidige botilbud (§ 107) frem for længerevarende botilbud (§ 
105 og 108), som i modsætning til midlertidige botilbud er et mere permanent og derfor mere 
indgribende tilbud for borgeren. 

Arbejdet med progression i midlertidige botilbud (§ 107) stiller store krav til, at der opstilles klare mål 
for borgeren, ligesom det stiller store krav til fagligheden at nå målene. Handicap og Psykiatri køber 
mange pladser til midlertidige botilbud i andre kommuner. Arbejdet med progression i midlertidige 
botilbud kræver således også et godt samarbejde med andre kommuner. 

Handicap og Psykiatri udarbejder nærmere retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender pladser 
til midlertidige botilbud (§ 107). 

Handicap og Psykiatri igangsætter samtidig en undersøgelse og vurdering af behovet for pladser til 
midlertidige botilbud (§ 107). Analysen tager udgangspunkt i de mange pladser til midlertidige 
botilbud, som Handicap og Psykiatri køber i andre kommuner. Analysen understøtter det strategiske 
pejlemærke om at have rette borger i rette tilbud til rette pris – uanset tilbuddets beliggenhed. 

 

6.3. Længerevarende botilbud (§ 105 og 108) 
 

6.3.1. Baggrund  
Boliganalysen indeholder en række anbefalinger i forhold til længerevarende botilbud i Handicap og 
Psykiatri: 

- Handicap og Psykiatris forskellige botilbud får en tydeligere profil i forhold til, hvilke 
målgrupper de fortrinsvis henvender sig til, uden at dette giver anledning til forøget tomdrift. 
 

- Etablering af helhedstilbud på Center Bakkehuset (Videbæk). 
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- Flere boliger på Center Bakkehuset (Videbæk) omdannes løbende fra type 1 til type 2 boliger, 

dvs. fra almindelige boliger til boliger med speciel indretning til borgere med 
problemskabende adfærd. 

 
- Der er behov for flere længerevarende botilbud til borgere med komplekse sociale og 

psykiatriske udfordringer. Omfanget af behovet undersøges nærmere. 
 

- Muligheder og behov for nybygning af boliger undersøges nærmere, da de nuværende boliger 
på Langagerparken (Skjern) vurderes utidssvarende. 

 
I det følgende præsenteres overvejelser og forudsætninger for det videre arbejde med anbefalingerne i 
forhold til længerevarende botilbud i Handicap og Psykiatri. 

6.3.2. Overvejelser og forudsætninger 
Længerevarende botilbud visiteres efter almenboliglovens § 105 eller servicelovens § 108 og 
henvender sig til borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer åbenlyst har behov for et mere permanent botilbud. Borgerne har brug for 
hjælp kontinuerligt hele døgnet. 

Længerevarende botilbud (§ 105 og 108) er det øverste trin på indsatstrappen og således det mest 
indgribende tilbud for borgeren. 

Handicap og Psykiatri råder som vist i Tabel 2 over 227 boliger til længerevarende botilbud (§ 105 og 
108). Hovedparten af boligerne er almene ældre- og handicapboliger efter almenboliglovens § 105. 
Handicap og Psykiatri råder kun over 2 boliger efter servicelovens § 108. De 2 boliger er beliggende på 
Ternevej 2 i Videbæk. 

Handicap og Psykiatri køber derudover pladser til længerevarende botilbud (§ 105 og 108) til borgere 
med særlige specialiserede behov, hvor fagområdet ikke selv kan tilbyde et tilbud eller ikke har de 
nødvendige faglige kompetencer. Handicap og Psykiatri køber pladser til længerevarende botilbud (§ 
105 og 108) til 96,4 helårspersoner (marts 2021). 

Tabel 2: Antal boliger til længerevarende botilbud (§ 105 og 108) i Handicap og Psykiatri (2021) 

Lokalitet Antal boliger til længerevarende botilbud (§ 105 og 108) 

 

Center Vest 

 

Brohuset (Ringkøbing) 

 

26 

Grønbjerghjemmet (Grønbjerg) 

 

16 

Holmehusene (Ringkøbing) 

 

18 

Skelbækcentret 



Klik her for at angive tekst. 

30 
 

 

Holmelunden (Ringkøbing) 

 

39 

Satellitten (Ringkøbing) 

 

12 

Center Bakkehuset 

 

Ternevej 2 (Videbæk) 

 

39 

Å-Center Syd 

 

Engdraget (Tarm) 

 

20 

Langagerparken (Skjern) 

 

35 

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme 

 

Rosengården (Skjern) 

 

10 

Fredensgade (Skjern) 

 

12 

Boliger i alt 

 

227* 

* Dertil kommer 10 boliger på Enghavevej (Videbæk), som er under afvikling. 

En vigtig udviklingstendens på det specialiserede voksenområde er, at kommunerne i disse år oplever 
en betydelig tilgang af borgere og dermed stigende udgifter til området. Dette gælder også for 
Ringkøbing-Skjern Kommune. Flere borgere, herunder børn og unge, bliver diagnosticeret med 
psykiatriske lidelser som ADHD, angst og autisme. Vi kan således forvente en betydelig tilgang af 
borgere på psykiatriområdet i fremtiden. Dermed vil der fortsat være et stort økonomisk pres på det 
specialiserede voksenområde i de kommende år. 

En anden vigtig udviklingstendens er, at den gennemsnitlige levealder for udvalgte grupper af borgere 
med funktionsnedsættelse er stigende, hvilket betyder, at disse borgere lever længere. I perioden 2015 
til 2017 er den gennemsnitlige levealder for borgerne med funktionsnedsættelse på landsplan steget 
ca. 4 år fra 58,1 år til 62 år. 

Udviklingen medfører, at andelen af borgere over 60 år i botilbud stiger i fremtiden. Borgerne bliver 
mere plejekrævende og får dermed behov for hjælpemidler, der skal kunne rummes i boligen. 
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Samtidig kan vi forvente, at flere borgere på handicap- og psykiatriområdet udvikler demens. De ældre 
borgere og borgere med demens bor i dag typisk enten i længerevarende botilbud eller i egen bolig og 
modtager bostøtte. 

En tredje udviklingstendens på handicap- og psykiatriområdet er, at borgerne i fremtiden forventes at 
have mere komplekse problemstillinger. Center Bakkehuset i Videbæk oplever eksempelvis, at flere 
borgere har en problemskabende adfærd. Borgerne bor i dag i almindelige boliger (type 1 boliger), 
hvilket medfører omfattende udgifter til løbende vedligeholdelse og udbedring af skader. Det stigende 
antal borgere med komplekse udfordringer medfører et behov for type 2 boliger, hvilket er boliger, 
der er indrettet med et særligt materiale, som er tilpasset borgere med problemskabende adfærd.  

Byrådet besluttede på mødet den 6. oktober 2020 at frigive en anlægsbevillig til at ændre en type 1 
bolig til en type 2 bolig på Center Bakkehuset. Handicap og Psykiatri råder således i dag over 2 type 2 
boliger på Center Bakkehuset i Videbæk.  

Den politiske retning for Handicap og Psykiatri 
Det videre arbejde med anbefalingerne i forhold til længerevarende botilbud (§ 105 og 108) skal ses i 
sammenhæng med den nye politiske retning for Handicap og Psykiatri, som er formuleret i det 
politiske strateginotat og serviceniveaubeskrivelserne. 

Det politiske strateginotat indeholder som nævnt ovenfor følgende strategiske pejlemærke: 

”Vi vil som udgangspunkt anvende tilbud, som er tidsbegrænsede med mål om progression” 

Serviceniveaubeskrivelserne for Handicap og Psykiatri beskriver i forlængelse heraf følgende formål 
med længerevarende botilbud (§ 105 og 108): 

Formålet med længerevarende botilbud er, at borgeren gennem en boligmæssig ramme og adgang til 
personale får dækket sine længerevarende behov for støtte og pleje, så borgeren får mulighed for at 
videreudvikle og vedligeholde sine fysiske, psykiske og sociale kompetencer, og hvor den enkeltes 
udviklingspotentiale understøttes i det omfang, det er muligt. 

Længerevarende botilbud (§ 105 og 108) giver således borgeren mulighed for at videreudvikle og 
vedligeholde sine fysiske, psykiske og sociale kompetencer. Længerevarende botilbud indeholder dog 
modsat midlertidige botilbud (§ 107) ikke et mål om, at borgeren bliver i stand til at flytte i egen bolig. 
Længerevarende botilbud er et mere permanent tilbud og således det mest indgribende tilbud for 
borgeren. Serviceniveaubeskrivelserne understreger, at målgruppen for længerevarende ikke 
omfatter borgere, hvis støttebehov kan dækkes med mindre indgribende indsatser, f.eks. midlertidigt 
botilbud. 

6.3.3. Principper 
 

Princip 6: Handicap og Psykiatri bevilger udelukkende længerevarende botilbud (§ 105 og 
108) til borgere, hvis støttebehov ikke kan dækkes af mindre indgribende indsatser. 

Handicap og Psykiatri udarbejder retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender pladser til 
længerevarende botilbud (§ 105 og 108). 

 

Længerevarende botilbud (§ 105 og 108) er det øverste trin på indsatstrappen og dermed det mest 
indgribende tilbud for borgeren. Handicap og Psykiatri bevilger derfor udelukkende længerevarende 
botilbud til borgere, hvis støttebehov ikke kan dækkes af mindre indgribende indsatser såsom 
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midlertidige botilbud (§ 107) eller bostøtte (§ 85). Princippet ligger i forlængelse af 
serviceniveaubeskrivelserne. 

Nogle af de borgere, der tidligere ville få bevilget et længerevarende botilbud, vil fremadrettet 
eksempelvis få bevilget midlertidigt botilbud (§ 107), som typisk indeholder en afklaringsperiode for 
borgeren på maksimum tre år og et mål om progression. 

Handicap og Psykiatri undersøger desuden, om nogle af de eksisterende boliger til længerevarende 
botilbud kan omdannes til midlertidige botilbud (§ 107), boliger målrettet unge mellem 18 og 35 år (jf. 
almenboligloven § 5, stk. 6), handicapboliger, eller til bofællesskaber, hvor borgerne modtager 
bostøtte (§ 85). 

Det kræver en grundig undersøgelse af borgerens funktionsniveau forud for en eventuel afgørelse om 
at bevilge længerevarende botilbud (§ 105 og 108). Hvis længerevarende botilbud er det rette tilbud 
for borgeren, kræver det desuden et grundigt arbejde at finde det rette tilbud for den enkelte borger. 
Endelige kræver arbejdet med borgere i længerevarende botilbud et godt samarbejde med andre 
aktører i og uden for kommunen. 

Handicap og Psykiatri udarbejder nærmere retningslinjer for, hvordan fagområdet anvender pladser 
til længerevarende botilbud (§ 105 og 108). 

 
Princip 7: Ældre borgere og borgere med demens på handicap- og psykiatriområdet bliver 
som hovedprincip boende i deres boliger, så længe tilbuddet vurderes egnet til at understøtte 
borgerens behov. Hovedprincippet gælder, uanset om borgeren bor i eget hjem og modtager 
bostøtte eller bor i botilbud. 

 

Det giver en tryghed for ældre borgere og borgere med demens at blive boende i kendte rammer og 
med kendte naboer. Hvis borgerens behov ændrer sig tilpasses de fysiske rammer og de faglige 
indsatser. Mange af de borgere, som bor i eget hjem, modtager både bostøtte fra Handicap og Psykiatri 
og personlig pleje og praktisk bistand fra Sundhed og Omsorg. Arbejdet med borgerne kræver derfor 
et tæt samarbejde mellem de to fagområder. Der er desuden behov for at styrke de faglige 
kompetencer på handicap- og psykiatriområdet i forhold til borgere med demens. 

Foruden ovenstående hovedprincip om, at borgerne bliver boende i deres boliger, har Handicap og 
Psykiatri følgende anbefalinger i forhold til ældre borgere og borgere med demens, som i dag bor i 
længerevarende botilbud: 

• Ældre borgere med udviklingshæmning, borgere med udviklingshæmning og demens samt 
ældre borgere med erhvervet hjerneskade, som i dag bor i længerevarende botilbud, kan efter 
en individuel vurdering tilbydes at flytte til et botilbud målrettet ældre, f.eks. 
Grønbjerghjemmet. 

• Ældre borgere med sindslidelser, som i dag bor i længerevarende botilbud, kan efter en 
individuel vurdering tilbydes at flytte i en plejebolig på et ældrecenter under Sundhed og 
Omsorg. Hvis der er et væsentligt behov for pædagogisk indsats, bør det vurderes, om et 
botilbud i Handicap og Psykiatri i stedet er det rette. 

Ældre borgere og borgere med demens, som i dag bor i egen bolig og modtager bostøtte, kan på et 
tidspunkt få et så omfattende støttebehov, at det ikke længere er muligt at tilgodese dette i egen bolig: 
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• Ældre borgere med udviklingshæmning og borgere med udviklingshæmning og demens kan 
efter borgerens eget ønske og efter en individuel vurdering tilbydes at flytte til et botilbud 
målrettet ældre, f.eks. Grønbjerghjemmet. 

• Ældre borgere med erhvervet hjerneskade og ældre borgere med sindslidelser, ADHD eller 
autismespektrumforstyrrelser kan efter borgerens eget ønske og efter en individuel vurdering 
tilbydes en plejebolig på et ældrecenter under Sundhed og Omsorg. Hvis der er et væsentligt 
behov for pædagogisk indsats, bør det vurderes, om et botilbud i Handicap og Psykiatri i stedet 
er det rette. 

Handicap og Psykiatri undersøger, om der er behov for at oprette yderligere tilbud til ældre borgere 
og borgere med demens på handicap- og psykiatriområdet, herunder særlige botilbud målrettet ældre 
borgere med sindslidelser. 
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Bilag 1:   

Boligtype Sundhed og Omsorg Handicap og 
Psykiatri 

Opdateret marts 
2021 

Almindelige 
plejeboliger 

 Forøge antallet af plejeboliger i 
de større byer i Ringkøbing-
Skjern Kommune ved 
omkonvertering af ældreboliger 
under centertag til plejeboliger 
samt genåbning af eventuelt 
lukkede aflastningspladser som 
plejeboliger. 

 
Prognosen i boliganalysen viser, at 
Ringkøbing-Skjern Kommune kan 
forvente at få behov for yderligere 20-
25 plejeboliger frem mod 2024. 
 
 

 Der tages udgangspunkt i 
prognosen om at etablere 
20-25 flere plejeboliger 
frem mod 2024. 

Skærmede plejeboliger  Reducere antallet af skærmede 
plejeboliger og anvende midlerne 
på øget normering i de 
almindelige plejeboliger. 

 
I boliganalysen er det anført, at hvis 
Ringkøbing-Skjern Kommune i 
fremtiden skal have samme andel af 
skærmede pladser som gennem-
snittet af kommunerne i Vestklyngen, 
skal der ske en reduktion fra 71 til 45 
pladser, altså i alt en reduktion på 26 
pladser. 
 
 

 Etablering af en 
afdeling med 
skærmede plejeboliger 
på et ældrecenter til 
borgere i Handicap og 
Psykiatri. 
 
Dette skal ses i 
sammenhæng med en 
anbefaling i 
boliganalysen i 
Handicap og Psykiatri 
om et tilbud på 
Grønbjerghjemmet til 
ældre borgere med 
handicap. Det afhænger 
af den enkelte borgers 
funktionsniveau og 
adfærd, hvorvidt 
borgeren visiteres til 
Grønbjerghjemmet 
eller til en skærmet 
plejebolig på et 
ældrecenter. 

 

Indsat fra tillægget til 
boliganalysen om borgere 
med demens, som er 
behandlet i Social- og 
Sundhedsudvalget 24. 
marts 2021: 
 
 Der reduceres 2 - 4 

skærmede pladser i 
Sundhed og Omsorg 
frem for de 26 som 
boliganalysen 
foreslår. 

 
 De skærmede pladser 

placeres i de 
eksisterende 
bygninger, hvilket vil 
sige en geografisk 
decentral 
organisering, hvor 
der i forvejen er 
etableret 
demensvenlige 
fysiske rammer både 
indendørs og 
udvendigt. 

 
 Borgere fra Handicap 

og Psykiatri, som får 
demens, kan forblive 
boende på deres 
bosted eller flyttes til 
andet bosted med 
mere demensvenlige 
rammer i regi af 
Handicap og 
Psykiatri. 

 
 

Handicap og Psykiatri har 
et ønske om, at 
Grønbjerghjemmet bruges 
til ældre og det skal 
vurderes, om det er 
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tilstrækkelige boliger til 
ældre, og om der skal 
være en skærmet enhed til 
demens i Handicap og 
Psykiatri. 
 

Akut/aflastningspladser  Analyse som bygger videre på det 
eksisterende arbejde med en 
fremtidig 
akutfunktion/aflastningsenhed i 
Sundhed og Omsorg. Analysen 
anbefales blandt andet at 
indeholde faktorer, der påvirker 
behovet for aflastningspladser, 
rammer for aflastningspladser og 
faglige kompetencer på 
aflastningspladser. 

 Etablering af 
aflastningspladser i 
Sundhed og Omsorg til 
borgere i Handicap og 
Psykiatri 

 
 Etablering af rullende 

aflastning til borgere 
med handicap på et 
eller flere centre i 
Handicap og Psykiatri. 
Ringkøbing-Skjern 
Kommune køber i dag 
pladser til rullende 
aflastning i andre 
kommuner. 

 

Der er vedtaget fem 
anbefalinger om akut- og 
aflastningsområdet i 
Byrådet d. 19. januar 
2021. Der arbejdes videre 
ud fra disse: 
 
 De 3 rullende 

aflastningspladser 
bibeholdes med 
nuværende geogra-
fiske placeringer. Der 
tilføjes yderligere 2 
rullende aflastnings-
pladser for at sikre en 
større geografisk 
dækning for behovet 
for rullende aflast-
ningspladser. 
 

 Det nuværende antal 
aflastningspladser på 
34 pladser fastholdes. 
 

 De 34 aflastnings-
pladser organiseres i 
fremtiden samlet på 
en matrikel. 

 
 Der etableres 2 

handicapvenlige 
aflastningspladser til 
borgere fra Handicap 
og Psykiatri i 
samarbejde med 
Sundhed og Omsorg 
til varetagelse af 
borgeren med en 
akut opstået somatisk 
problematik. 
Pladserne placeres 
sammen med de 34 
aflastningspladser. 

 
 Handicap og Psykiatri 

etablerer 2 vurderings-
pladser i tilknytning til 
Socialpsykiatrien. 

 
Målgruppen til de to nye 
aflastningspladser der 
skal etableres i Sundhed 
og Omsorg er borgere i 
Handicap og Psykiatri 
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med komplekse somatiske 
problematikker. 
 
Det skal vurderes om der 
skal etableres yderligere 
aflastningspladser i 
Handicap og Psykiatri til 
borgere, som kommer fra 
sygehuse og ikke har 
komplekse somatiske 
problemer.  Eller de kan 
rummes i de to anbefalede 
pladser. 

Ældreboliger  Forøge antallet af ældreboliger 
og andre senioregnede boliger i 
centerbyerne. 

 

 Der faciliteres et 
samarbejde med bl.a. 
boligforeningerne om at 
forøge antallet af ældre-
boliger og andre senior-
egnede boliger i center-
byerne. 

Senioregnede boliger  Forøge antallet af ældreboliger 
og andre senioregnede boliger i 
centerbyerne. 

 

 

Længerevarende 
botilbud 

  Handicap og Psykiatris 
forskellige botilbud får 
en tydeligere profil i 
forhold til, hvilke 
målgrupper de 
fortrinsvis henvender 
sig til, uden at dette 
giver anledning til 
forøget tomdrift. 

 
 Etablering af 

helhedstilbud på 
Center Bakkehuset 
(Videbæk). 

 
 Flere boliger på Center 

Bakkehuset (Videbæk) 
omdannes løbende fra 
type 1 til type 2 boliger, 
dvs. fra almindelige 
boliger til boliger med 
speciel indretning til 
borgere med 
problemskabende 
adfærd. 

 
 Der er behov for flere 

længerevarende 
botilbud til borgere 
med komplekse sociale 
og psykiatriske 
udfordringer. 
Omfanget af behovet 
undersøges nærmere. 
 

 Analyse af sager med 
borgere i midlertidige 
botilbud. Analysen 
foretages med henblik 
på at vurdere, om 
tilbuddet fortsat er 
relevant for borgeren, 

Der skal afklares 
tydeligere profiler på de 
enkelte tilbud i Handicap 
og Psykiatri med henblik 
på, at de fysiske rammer 
og kompetencerne 
matcher.  
 
 
Den politiske strategi 
tilsiger, at flere borgere 
skal støttes i eget hjem. 
Dette skal indtænkes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Det skal undersøges og 
vurderes, om der er behov 
for flere botilbud. 
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eller om der er behov 
for at tilbyde borgeren 
et længerevarende 
botilbud i Ringkøbing-
Skjern Kommune, eller 
hvorvidt det er muligt 
for borgeren at flytte i 
egen bolig. Omfanget af 
behovet for 
længerevarende 
botilbud afhænger af 
denne analyse. 

 
 Muligheder og behov 

for nybygning af 
boliger undersøges 
nærmere, da de 
nuværende boliger på 
Langagerparken 
(Skjern) vurderes 
utidssvarende. 
 

Midlertidige botilbud   Behov for nybygning, 
flytning eller 
ombygning af boligerne 
i projektet 3 på Spring 
(Skjern) undersøges 
nærmere, da boligerne 
vurderes mindre 
egnede til nuværende 
formål. 

 
 Fremtiden for 

Handicap og Psykiatris 
pavilloner afklares, da 
ændrede energikrav 
betyder, at 
pavillonerne med tiden 
bliver utidssvarende. 

 

Den politiske strategi 
tilsiger, at flere borgere 
skal støttes i eget hjem. 
Dette skal indtænkes. 

 

Akutpladser i Handicap 
og Psykiatri 

  Administrationen 
vurderer, at der i dag 
er tilstrækkeligt med 
akutpladser på 
psykiatriområdet. 

 

 

Pladser til 
vurderingsophold 

  Etablering af pladser til 
vurderingsophold på 
Rosengården (Skjern) 
til borgere med 
komplekse sociale og 
psykiatriske 
udfordringer, hvor der 
er brug for en 
vurdering af 
funktionsniveau/behov 
for hjælp. 

 

Der skal undersøges 
nærmere, hvad 
vurderingspladserne skal 
kunne set i forhold til de 
øvrige midlertidige tilbud. 

Øvrige boliger i 
Handicap og Psykiatri 

  Fortsat fokus på at 
Ringkøbing-Skjern 
Kommune kommer ud 
af aftalen med 
boligforeningen om 
Tværgade (Skjern). 

Tværgade forventes solgt. 
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 Indsatserne på 

Reberbanen 
(Ringkøbing) 
evalueres, og i 
forlængelse heraf 
undersøges det, om 
ejendommen eventuelt 
skal sælges eller delvist 
bruges af et andet 
fagområde, da 
boligerne ikke er 
anvendelige til 
formålet som 
træningsboliger. 
 

 
Reberbanen bibeholdes. 
Den nuværende 
anvendelse og form 
evalueres, og det 
vurderes, om bygningen 
skal bruges til andre 
målgrupper inden for 
Handicap og Psykiatri. 
 
Der skal undersøges 
nærmere, hvad 
Reberbanen skal kunne 
set i forhold til de øvrige 
midlertidige tilbud. 

 
 

 


