FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG
Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019

Kommissorium for
Fremtidens sundhed og omsorg
Økonomisk råderum på henholdsvis 10, 20 og 30
mio. kr. på hvert område i perioden 2020-2022,
der kan indgå i Byrådets budgetforhandlinger for
budget 2020.
Masterplanen vil indeholde en analyse af
Sundhed og Omsorg, som:
•
sætter fokus på udvikling af kvaliteten i
kerneopgaven og bedre udnyttelse af den
eksisterende kapacitet.
•
sikrer at de foreslåede reduktioner i
budgettet identificeres som intelligente
besparelser.

Baggrund
• Andelen af 80+ årige forventes at
stige med 75 % frem mod 2030
• Ændret sygdomsbillede
• Flytning af regionale
sundhedsopgaver til kommunen
• Mere skal løses i det nære sundhedsreform?
• Teknologi, digitalisering og
sundhedsinnovation
• Kvalitet og borgersikkerhed
• Datadreven styring

Processen frem til nu
For ledere, mellemledere og repræsentanter for
MED har vi afholdt:
•
Fokusgruppeinterviews
•
Prioriteringsworkshops
•
Løsningsworkshops
For Byrådet har vi afholdt
•
En workshop hvor deltagere fra Byrådet fik
mulighed for at bidrage med temaer,
perspektiver og tanker.
På baggrund af de mange input har Implement
udarbejdet et mulighedskatalog med forslag til
mulige omstillings- og effektiviseringsmuligheder.

Processen fremadrettet
Budgetanalysen drøftes på:
Ledermøder
OmrådeMED
Handicapråd
Ældreråd
Udvalget for sundhed,
ældre og social
Aflevering til direktion

29. maj
6. juni
6. juni
6. juni
12. juni
1. juli

Favrskov
36.972 kr.

Ældreudgifter pr. ældre
Nøgletallet viser kommunens udgifter vedrørende
tilbud til ældre pr. 67-125 årige. Der korrigeres ikke
for alderen af de ældre, hvormed kommuner med
høj andel af fx ældre over 80 år alt andet lige må
formodes at have et højere nøgletal end
kommuner med højere andel af ”yngre” ældre.
Kommunernes udgifter til ældre blev opsplittet fra
handicapudgifter i 2018, hvorfor nøgletallet ikke er
tilgængeligt før 2018.

Syddjurs
35.014 kr.

Kerteminde
39.654 kr.

Hedensted
37.211 kr.

Holbæk
35.554 kr.
Næstved
39.138 kr.

Esbjerg
47.968 kr.

Vejle
37.488 kr.

Faxe
36.189 kr.

Tidligere besluttede reduktioner i
rammen på Sundhed og Omsorg
Budget 2018 og 2019
Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

Reduktion af
demografipuljen, jf.
budgetforlig

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Ændring omkring levering af
hjemmehjælpsydelser
(budget 2019)

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

Etablering af pladser til
midlertidige døgnophold
(budget 2019)

-0,4

-1,2

-1,2

-1,2

Sundhedsinnovation (budget
2019)
Veltek (budget 2018 og 2019)

-2,1

-2,5
-3,8

-5,0
-3,8

-5,0
-3,8

Total

-5,2

-10,2

-12,7

-12,7

Sundhed og Omsorg
gør allerede noget
ift. omlægning

Chefperspektivet

Sundhed og Omsorgs pejlemærker for
budgetanalysen for Fremtidens Sundhed og Omsorg
tager afsæt i allerede vedtagne politikker og strategier
for området.

Omlægning af
fremtidens træning og aktivitet
Mere sundhed til borgerne for mindre – en samlet omlægning af
indsatsen med henblik på styrkelse af forebyggelse,
sundhedsfremme og samskabelse.

Det er forventningen, at vi med denne omlægning og omorganisering
kan udvikle kommunens nuværende initiativer og indsatser gennem:
 Nytænkning hvor der skabes mere kvalitet og flere tilbud til flere borgere for
færre penge (vi oplever en stor efterspørgsel fra de ressourcestærke
ældre)
 Helhedsorienteret vedligeholdende træningstilbud (fysisk og kognitiv
forebyggelse og social aktivitet)
 Specialiserede tilbud til særlige målgrupper (demens og hjerneskade)
 Samskabelse med civilsamfundet (forebyggelse og sundhedsfremme)
 Mere ansvar og frihed til de ressourcestærke ældre (åbne aktiviteter i
foreningsregi og selvtræning i foreningsregi)
 Åbne aktiviteter i foreningsregi
 Bevare alle 9 trænings- og aktivitetscentre

Estimeret
potentiale:
5,5 mio. kr.

Fremtidens pleje og omsorg
Rengøring og tøjvask udgår som en del af
opgaveporteføljen.











Bedre kvalitet og kontinuitet for borgerne
Social- og sundhedshjælpere får mere tid til
komplekse opgaver (rehabilitering,
velfærdsteknologi o.lign.)
Et rekrutteringsaktiv
Rengøring og tøjvask varetages af en kommunal
leverandør, som også har et godt samarbejde
med jobcentret
Mulighed for opkvalificering af hjælperne – og
dermed mulighed for større delegering til
hjemmeplejen
Billigere for borgeren, der ikke længere skal
betale for produkter
Bæredygtighedsperspektiv

Estimeret
potentiale:
1,2 – 2,3
mio. kr.

Kan-opgaver
•
•

Klippekortsordning i plejeboligerne
Klippekortsordning i hjemmeplejen

Formålet er, at:

De svageste hjemmehjælpsmodtagere tildeles ekstra tid til
hjemmehjælp.

Ældre borgere, der flytter i plejebolig, fortsat kan opleve at få hjælp,
omsorg og tid til aktiviteter, som ligger ud over den eksisterende
plejeindsats på plejehjemmene.

Estimeret
potentiale:
3,4 mio. kr.

Elementer fra værdighedsmidlerne
•
Forebyggelse af ensomhed blandt ældre
Der er afsat ressourcer til opsporing af forebyggelse af ensomhed hos hjemmeboende
ældre samt koordinator, der skal være med til at styrke og udbygge det frivillige
netværk omkring de svage borgere herunder også i relation til måltiderne.
•
Projekt ”mere værdig pleje”
Der blev igangsat et projekt, hvor hjemmeplejen gentænkes set fra borgerens
perspektiv. Der er fokus på at skabe kontinuitet og kvalitet ved borgerne samtidig
med, at der arbejdes målrettet på at øge medarbejdernes arbejdsglæde.
•
Flere hænder i plejeboligerne
Der er ansat flere medarbejdere i eftermiddags- og aftentimerne, så der bliver
mulighed for øget aktivering.

Estimeret
potentiale:
4,5 mio. kr.

Fremtidens nære sundhedsvæsen
– forebyggelse
Beløb i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Beregnet merudgift til sygehusudgifter

4.317

7.187

11.135

13.784

Nedregulering – afventer udmelding på grundlag af
Økonomiaftalen for 2020 og efterfølgende år

-4.317

-7.187

-11.135

-13.784

0

0

0

0

4.317

7.187

11.135

13.784

Scenarie 1: Korrektion medtaget i oversigt – tekniske
korrektioner
Scenarie 2: Demografipuljen i et investeringsperspektiv (helt
eller delvist)

