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FORORD OG LÆSEVEJLEDNING
Denne rapport er Implements bidrag til masterplan for ”Fremtidens sundhed
og omsorg” på Sundhed- og Omsorgsområdet i Syddjurs Kommune.
Opgaven er et element i Byrådets budgetstrategi for byrådsperioden 20182021, der sætter et flerårigt perspektiv i budgetprocessen og sikrer politisk
rammesætning og retning for områderne. Det giver samtidig muligheden for,
at der kan arbejdes struktureret og langsigtet med at udvikle og omstille
kerneopgaven i forhold til Syddjurs Kommunes strategiske valg, borgernes
behov og mulige økonomiske rammer.
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Byrådets budgetstrategi betyder, at der skal tilvejebringes hhv. 10, 20 og 30
mio. kr. i 2020, 2021 og 2022.
I analysen er der fokus på de forskellige typer af de faglige og økonomiske
behov for omstilling på området. Analysen er operationaliseret til et samlet
mulighedskatalog og handleplan pr. område.
Kravet til opgaven har været at kataloget klart og tydeligt skal beskrive
forslag til omstillinger af kerneopgaven, forudsætninger og konsekvenser
samt økonomiske investeringer og potentialer ved de forslåede omstillinger.
Mulighedskatalogerne skal både favne forslag inden for eget område og
tværgående forslag, og de skal være frembragt i en proces, der
karakteriseres af ledere, medarbejdere og brugere som inddragende,
anerkendende og gennemsigtig.
Afrapporteringen indledes med en kort beskrivelse af den gennemførte
proces efterfulgt af en kort sammenfatning af analysens resultater.
Herefter introduceres til områdets økonomi, rammevilkår og nøgletal for en
overordnet forståelse af området samt en uddybning af de væsentligt temaer
og baggrund for valg af disse i i forhold til Fremtidens Sundhed og Omsorg.
Så følger en beskrivelse af de enkelte potentialer samt forudsætningerne
bag disse før afrapporteringen afrundes med en forslag til overordnet
implementeringsplan af de præsenterede temaer.

BAGGRUND,
FORMÅL OG
SAMMENFATNING
AF ANALYSEN
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FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG - PROCES

I analysen er der fokus på potentialet for faglige og økonomiske
omstillinger af området. Analysen er operationaliseret til et samlet
mulighedskatalog pr. område.
Kravet til opgaven har været at kataloget klart og tydeligt skal beskrive
forslag til omstillinger af kerneopgaven, forudsætninger og konsekvenser
samt økonomiske investeringer og potentialer ved de forslåede
omstillinger.
Mulighedskatalogerne skal både favne forslag inden for eget område og
tværgående forslag, og de skal være frembragt i en proces, der
karakteriseres af ledere, medarbejdere og brugere som inddragende,
anerkendende og gennemsigtig.
Alle interne og eksterne aktører har været en del af processen og har
både udtrykt tilfredshed med at være inddraget, og været nysgerrige på
løsningerne og mulighederne. Samtidig har der også været en naturlig
bekymring for om det er muligt at bibeholde det eksisterende service- og
kvalitetsniveau for færre ressourcer i årene der kommer.

4

SAMMENFATNING

FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG
Sammenfattende er det Implements vurdering, at Sundhed om Omsorg der er kendetegnet ved følgende overordnede styrker og udfordringer:
Styrker

Udfordringer

• En høj brugertilfredshed og samarbejde med civile aktører og
brugerorganisationer på trods af et lavt udgiftsniveau.

• At Hjemmeplejen har forskellige organisationsformer for levering af
hjemmehjælp og, at dette med fordel kunne harmoniseres for at sikre
en endnu bedre driftseffektivitet.

• At organisationen samlet set er udviklingsorienteret i sin
opgaveløsning
• At en nødvendig udbygning af plejeboligkapaciteten har fundet sted
og sikret, at Sundhed og Omsorg aktuelt har en moderne
plejeboligkapacitet samlet i en række større enheder.
• At Sygeplejen er i en spændende udvikling med etablering af flere
sygeplejeklinikker, som skaber større fleksibilitet for de borgere der
selv kan komme til en sygeplejeklinik.
• At der er et fokus på at understøtte borgerens selvhjulpen gennem
Syddjurs Træner og via aktiviteterne i Træning og Aktivitet.
• At hele visitationen og visitationskompetencen på tværs er blevet
samlet og dermed kan sikre sammenhængende og integrerede
løsninger for borgerne

• At Sygeplejen stadig er midt i en organisatorisk omstilling, hvor den
rette organisering og ledelse skal formuleres.
• At der er et forbedringspotentiale i at sikre mere sammenhæng på
tværs af de forskellige driftsområder – mellem hjemmepleje,
sygepleje, træning og aktivitet mv. Både i forhold til
ressourceanvendelse og i forhold til borgernes oplevede
sammenhæng.
• At datakvaliteten og validiteten stadig er lav på de fleste
driftsområder. Dette hæmmer:
• Den løbende optimering af kerneforretningen idet det ikke er klart
hvilket niveau eller effektivitet man leverer på.
• Det hæmmer gennemsigtigheden og tydeligheden forhold til
styring, budgettildelingsmodeller og budgetforudsætninger og
dermed styringsdialogen på alle niveauer.

Herudover er der en række generelle tendenser som Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune i sin Masterplan efter Implements vurdering bør
forholde sig til:
• Det stigende antal ældre forudsætter en større grad af fleksibilitet i sin fremtidige kapacitet. Det betyder, at man skal kunne omstille sine
ressourcer hurtigere end tidligere og derfor vil tendensen som fx sygeplejeklinikker eller specialiserede teams der leverer mere i hjemmet været et
afgørende element frem for etablering af fx flere plejeboliger eller anden stationær kapacitet.
• Databaseret ledelse og opfølgning. Det stigende antal ældre stiller større krav til at målrette indsatsen og ressourcerne hvor den største effekt
opnås med færrest ressourcer. Dette forudsætter, at man i sin organisation har styr på dataregistreringer, analyse og arbejder med at belyse
effekten af sin indsats.
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Implement forslår, at temaerne i masterplanen for Fremtidens Sundhed og Omsorg bliver de fire temaer som beskrives på denne og den efterfølgende
side. De foreslåede potentialer taler ind i et enkelt eller flere af de formulerede temaer og dette fremgår af oversigtstabellen på side 8
1. Fortsat fokus på rehabilitering

2. Optimering af kerneforretningen

Et af nøgleelementerne i at kunne håndtere fremtidens udfordringer
er, at kunne rehabilitere borgere til at kunne varetage så stor en del af
hverdagen selv og i så lang tid som muligt. Derfor skal Fremtidens
Sundhed og Omsorgs indsatser indrettes på en måde der
understøtter dette i hele serviceleverancen og på alle niveauer i
Sundhed og Omsorg.

Løbende fokus på optimering af den måde vi tilrettelægger og udfører
indsatsen på er afgørende for om vi får det fulde udbytte af
ressourcerne. Der er identificeret en række optimeringsmuligheder inden
for hjemmepleje, plejeboliger og hjemmesygeplejen i forhold til hvordan
hverdagens services leveres og hvilke personalegrupper der leverer de
forskellige typer af indsatser.

Dette stiller krav til at den kommunale kapacitet er
sammenhængende og sikrer en råd tråd i borgernes forløb. Derfor
skal den igangværende udvikling af et rehabiliteringstilbud der i større
omfang og tværfagligt skal understøtte hjemmebaseret rehabilitering
som supplement til de eksisterende døgnrehabiliteringspladser
fastholdes.

Optimeringen af kerneforretningen berører ikke nødvendigvis det
serviceniveau vi skal leverer til borgerne – men er en intern opgave med
at indrette, koordinere og planlægge indsatserne mest hensigtsmæssigt
og udnytte de forskellige fagkompetencer der er tilstede i Sundhed om
Omsorg bedst muligt. Alle fagligheder er vigtige i forhold til at kunne
levere kvalificeret og omkostningseffektive indsatser i Sundhed og
Omsorg.

I samme proces forslås en konvertering af to til tre pladser på
døgnrehabiliteringstilbuddet til andet formål for at understøtte og
tydeliggøre, at dele af den indsats der tidligere er leveret på
døgnrehabiliteringspladserne fremadrettet skal kunne leveres i
hjemmet.
Etableringen af et omfattende rehabiliteringstilbud i hjemmet er
afgørende for, at Syddjurs Kommune vil kunne tilbyde et dækkende
rehabiliteringstilbud til det stigende antal ældre der forventes at
komme og at kunne levere et omkostningseffektivt
rehabiliteringstilbud, idet omkostningerne til et hjemmebaseret
rehabiliteringstilbud er markant lavere end på en fast
døgnrehabiliteringsplads.

Løbende optimeringer er en daglig driftsopgave og er en selvstændig
disciplin der skal forankres i hverdagens og være baseret på valide
driftsdata og tæt personale- og driftsledelse.
Potentialerne der omhandler optimering af kerneforretningen er fx:
• Øget ATA-tid i hjemmeplejen
• Øget ATA-tid i sygeplejen
• Øget delegering fra sygeplejerskerne til social- og
sundhedsassistenterne
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3. Styrket styring og transparens
En af værktøjerne til at målrettet ressourcer og kompetencer i fremtidens
Sundhed og Omsorg er en større gennemsigtighed og viden om praksis
på alle driftsområder.
Dette forudsætter at denne gennemsigtighed etableres gennem bedre og
mere valide dataregistreringer og de anvendte rammebudgetter
ekspliciteres med klare forudsætninger og mål for indsatsen eller ønsket
effekt. Med denne styrkede gennemsigtighed og mål for indsatsen eller
fokus på effekten kan der ske en anden styringsdialog på alle niveauer i
organisationen. Data kan derved i endnu højere grad end i dag anvendes
til at træffe informerede beslutninger om hvilke indsatser der skal
målrettes hvilke målgrupper for at understøtte borgernes selvstændig
bedst eller forebygge funktionsfald.
Dette tema bidrager ikke selvstændigt med et økonomisk potentiale til
mulighedskataloget. Men fremadrettet vil realiseringen af dette kvalitative
potentiale være afgørende for at man kan målrette ressourcerne mest
effektivt og fagligt set mest effektfuld såfremt data i langt højere grad
anvendes til at få viden om indsatsen, målgruppen og effekten af
indsatsen.
Samtidig vil ekspliciteringen af budgettildelingsmodeller eller
budgetforudsætninger også kunne understøtte en prioriterings- og
styringsdialog bedre på alle niveauer. Det er dog vigtigt, at bemærke at
perspektivet om behovet for sammenhæng på tværs af områder og på
tværs af fagligheder skal understøttes af budgettildelingsmodellerne og
budgetforudsætningerne.

4. Styrket samarbejdet på tværs af Sundhed og Omsorg og på tværs
af Syddjurs Kommune
På tværs af Sundhed og Omsorg er der behov for at styrke
sammenhængen på tværs og et bedre samspil mellem de forskellige
områder/fagligheder. Dette fordrer ikke krav om strukturtilpasninger –
men mere en dialog mellem de forskellige områder, fx hjemmepleje og
sygepleje om hvordan de understøtter den fælles opgave med at levere
sygepleje, pleje og omsorg til borgerne. Dette er allerede på vej – men
skal sandsynligvis opdateres såfremt man vælger potentialet med en
større ensartethed i hjemmeplejens organisering på tværs af Syddjurs
Kommune. Men også i forhold til rehabiliteringsopgaven vil det være en
fordel, at man tydeliggjorde sammenhængen og vigtigere overgangene
mellem fx ”Syddjurs træner” og træningsaktiviteterne i Træning og
Aktivitet for at borgerne ikke skal opleve ”huller” i indsatsen.
Et andet eksempel er indsatsen over for borgere med erhvervet
hjerneskade, hvor Træning og Aktivitet gennem de seneste har gjort sig
en række positive prøvehandlinger med at hjemtage borgere fra
regionale behandlingstilbud tidligere for at give dem et lokalt specialiseret
rehabiliteringstilbud, hvor der trækkes på ressourcer og kompetencer for
Sundhed og Omsorg, Erhverv og Beskæftigelse samt Social og Familie.
Dette er et eksempel på hvor man kan samarbejde mere på tværs af
Syddjurs og skabe fælles retning for hjerneskadeområdet i Syddjurs
Kommune og samtidig medvirke til at levere en mere koordineret og lokal
indsats for færre midler end tilfældet er i dag.
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MULIGHEDSKATALOG
Beskrivelse af hvert enkelt forslag til potentiale, som enten kan være en effektivisering, besparelse (tilpasning) eller investering.
Beskrivelse af:
- forslagets indhold, økonomiske effekter, eventuelle investeringsbehov samt risici og opmærksomhedspunkter
Sundhed og Omsorg

Min.

Max.

Omstillingstype(r)

3,76 mio. kr.

4,24 mio. kr.

Effektivisering

6,1 mio. kr.

9,15 mio. kr.

Effektivisering, besparelse og omstilling

Hjemmeplejen
• Øget ATA-tid i hjemmeplejen
Plejeboliger
• Reduktion i enhedsomkostning
Hjemmesygeplejen
• Øget delegering til Social- og sundhedsassistenter

.
1 mio. kr.

2,75 mio. kr.

Omstilling

0,56 mio. kr.

1,62 mio. kr.

Effektivisering

0,6 mio. kr.

1,98 mio. kr.

Omstilling

0,9 mio. kr.

2,5 mio. kr.

Omstilling og besparelse

• Kørsel (fra høj befordringstakst til lav befordringstaksttakst)

2.2 mio. kr.

5,1 mio. kr.

Effektivisering

• Hjerneskadeområdet (hjemtagelse af forløb fra eksterne tilbud)

1,6 mio. kr.

4,6 mio. kr.

Effektivisering og Omstilling

1,6 mio. kr.

1,6 mio. kr.

Omstilling

18,22 mio. kr.

33.54 mio. kr.

• Øget ATA-tid i sygeplejen

Træning og Aktivitet
• Konvertering af døgnrehabiliteringspladser til fordel for træning i eget
hjem
Tandplejen
• Reduktion i enhedsomkostning
Tværgående

Allerede politisk besluttet omstilling for 2020 og fremefter
• Etablering af flere sygeplejeklinikker
Samlet råderum (afrundet)
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OVERBLIK OVER POTENTIALER – SUNDHED OG OMSORG

I tabellen til højre fremgår Implements forslag til udgiftsreducerende
tiltag, givet Byrådets budgetstrategi, som indebærer at der skal
tilvejebringes hhv. 10, 20 og 30 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022.
Forslagene er opdelt efter område.

OVERBLIK OVER UDGIFTSREDUCERENDE FORSLAG – 2020-2021 (2020-PL)

Område Forslag
HjemmeØget ATA-tid i hjemmeplejen
pleje
Øget delegering til Social- og
sundhedsassistenter
Hjemmesygepleje
Øget ATA-tid i sygeplejen
Plejeboliger
Træning
og
Aktivitet
Tandplejen
Tværgående
Allerede
besluttet
Total

Reduktion i enhedsomkostning

2020

2021

2022

1

2

4,2

1

1

2,6

0

1

1,5

3

4,4

8

1

1,5

Konvertering af døgnrehabiliteringspladser
til fordel for træning i eget hjem
Reduktion af enhedsomkostning

0,5

1

1

Kørsel

2,9

5

5

3

4,6

1,6

1,6

1,6

10,5

20

30

Hjerneskadeområdet
Etablering af sygeplejeklinikker
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INTRODUKTION TIL
ØKONOMI,
RAMMEVILKÅR OG
NØGLETALSANALYSE
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INTRODUKTION TIL ØKONOMIEN PÅ SUNDHED OG OMSORG
FORDELINGEN AF UDGIFTERNE TIL SUNDHED OG OMSORG
Sundhed og Omsorg har et samlet nettobudget på 405 mio. kr. i 2019. De
største udgiftsområder er plejecentre, hjemmepleje, genoptræning og
aktiviteter og sygeplejen, som tilsammen udgør 66 procent eller godt 271
mio. kr. af budgettet.
Det øvrige større budgetposter udgøres af øvrige udgifter på 41 mio. kr.,
udgifter til hjælpemidler på 26 mio. kr. samt tandpleje 17 mio. kr. samt en
række mindre udgiftsposter.

FORDELING AF BUDGET 2019 PÅ SUNDHED OG OMSORG
Tandpleje
Hjælpemidler
4% Forebyggelse
6%
1% Genoptræning og
aktiviteter
Øvrige udgifter
12%
10%

Demens,
hjerneskade
og uddannelse
4%
Hjemmesygepleje
9%

OVERORDNET SAMMENLIGNING
Det er naturligt at sammenligne udgifterne i Syddjurs med andre kommuner,
hvilket i rapporten også er forsøgt, hvor det er muligt.
Det er imidlertid nødvendigt at tage disse overordnede
nøgletalssammenligninger med et stort forbehold. Dette omhandler både
datakvaliteten i Syddjurs Kommune på Sundhed og Omsorgsområdet og
kommunernes forskellige konteringspraksis som vanskeliggøre direkte
sammenligninger.
Sammenligningerne kan derfor primært give en forsigtig indikation af, om
udgiftsniveauet på et givent område i Syddjurs er relativt højt eller lavt. Det
siger heller ikke noget om, hvorvidt udgifterne er høje fordi serviceniveauet
er højt (dvs. at det fx er en politisk prioritering at borgerne skal have
omfattende støtte i hverdagen til praktiske og personlige opgaver) eller at
det skyldes forskelle i hvor effektivt opgaverne løses.
I det følgende er Syddjurs sammenlignet med de kommuner, som ifølge
ECO-nøgletallene (som VIVE er ansvarlige for at udarbejde), har
sammenlignelige rammevilkår på sektorområdet og som Syddjurs kommune
anvender i øvrige sammenhænge.

Hjemmepleje
26%

Plejeboliger
28%

Kilde: Budgethæfte 2019

Udgiftsområde
Tandpleje
Forebyggelse
Genoptræning og aktiviteter
Hjemmepleje
Plejeboliger
Hjemmesygepleje
Køkken og madservice
Demens, hjerneskade og uddannelse
Øvrige udgifter
Hjælpemidler
(Boliger i ældreområdet
Total

Mio. kr.
17
4
48
106
117
36
-0,3
18
41
26
-9
405

Andel
4%
1%
12%
26%
28%
9%
0%
4%
10%
6%
-2%)
100%
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ÆNDREDE RAMMEBETINGELSER – FLERE ÆLDRE FREM MOD 2030

Den seneste befolkningsprognose viser, at der frem mod 2030 er udsigt til et
stigende antal ældre samt en større andel af ældre end
sammenligningskommunerne – både i forhold til + 67 årige og + 80 årige.
Det er overordnet positivt, at antallet af ældre øges bl.a. som følge af en
stigende gennemsnitlig levealder samt nettotilflytning. Men det øger isoleret set
behovet for at omstille området. Fastholdes de nuværende budgetmodeller,
betyder den forventede befolkningsudvikling, at de årlige udgifter øges med 23,5
mio. kr. i 2021.
Den anden udfordring er, at forventningen til stigningen ikke er jævnt fordelt
indenfor fx kommunens nuværende geografiske distriktsopdeling. Det betyder, at
omstillingen af Sundhed og Omsorgsområdet også skal tage højde for, at der
fremover vil være områder, der udvikler sig hurtigere end andre områder, og
dette skal kapaciteten løbende tilpasses efter.
REFORMER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET
Regeringen fremsatte tidligt i 2019 et udkast til en reform af sundhedsreform
indeholdende etablering af 21 nye sundhedsfællesskaber og nedlæggelsen af
regionerne, som vi kender dem i dag. Uanset udfaldet af reformen er det
forventningen, at kommunernes andel af sundhedsområdet bliver stadig større
og vigtige for at forebygge de stigende årgange af ældre og + 80 årige, der er på
vej.

21,44%

19,14%

18,30%

17,87%

17,53%

16,56%

16,12%

20%

17,51%

25%

21,82%

ANDEL 67+ ÅRIGE OG 80+ ÅRIGE BORGERE I ECO-KOMMUNERNE, 2018

5,72%

5,03%

4,56%

4,49%

4,80%

4,32%

5%

4,48%

10%

4,34%

15%
3,88%

STIGENDE ANTAL ÆLDRE I DE KOMMENDE ÅR
Den mest centrale udgiftsdrivende faktor for Sundhed og Omsorg er
befolkningsudviklingen. Det skyldes at udgifterne til området – alt andet lige –
forventes at være afhængigt af udviklingen i antallet af ældre, der skal
rehabiliteres eller modtager støtte, omsorg, sygepleje eller træning til at klare
hverdagen enten i eget hjem eller på et plejecenter. Hertil kommer udfordringen
på sundhedsområdet og de afledte effekter af den stigende specialisering på det
regionale sundhedsområde samt reduktionen i antallet af sengepladser på
sygehusene, der alt andet lige påvirker det kommunale sundhed- og
omsorgsområde . Af samme årsag har Syddjurs, som de fleste andre kommuner,
budgettildelingsmodeller på sundhed- og omsorgsområdet, som hhv. tilfører og
reducerer ressourcerne i takt med befolkningsudviklingen.

0%

Kilde: Statistikbanken

Andel 67+

Andel 80 +

ANDEL 67+ ÅRIGE OG 80+ ÅRIGE BORGERE I SYDDJURS KOMMUNE, 2018-2030

10%
9%
8%
7%
6%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kilde: Statistikbanken

Andel 67+ (v.)

5%
4%
3%
2%
1%
0%

Andel 80 + (h.)
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ENHEDSPRISER PÅ SUNDHEDS- OG OMSORGSOMRÅDET

BUDGET 2018 & 2019
Helt overordnet viser nøgletallene i forhold til samlede udgifter på
ældreområdet i Syddjurs Kommune jf. øverste figur til højre, at Syddjurs
Kommune har de næstlaveste udgifter til ældre pr. 67+ årig i budget 2019
sammenlignet med ECO-kommunerne. Ifølge budget 2018 havde
Syddjurs Kommune de absolut laveste omkostninger på 34.710 kr. pr. 67+
årig. Denne opgørelse er baseret på Økonomi og Indenrigsministeriets
nye metode, der sikrer en mere retvisende opgørelse af kommunernes
udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap mv.

50.751
49.234

38.477
38.602

38.834
38.331

36.497
37.923

35.831
36.319

40.000

35.388
36.222

50.000

34.710
35.875

60.000

39.027
41.742

UDGIFTER TIL ÆDLRE PR. 67+ ÅRIG, BUDGET 2018-2019

37.136
35.750

SAMMENLIGNING AF NØGLETAL PÅ SUNDHEDS- OG
OMSORGSOMRÅDET
Det overordnede nøgletal på området er udgiften pr. ældre, da det kan
betragte som en (økonomisk) indikator for det generelle serviceniveau på
ældreområdet.
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Endelig er det værd at notere, at udgifterne til pleje og omsorg mv. af
primært ældre undtaget frit valg af leverandør er betydelig lavere i
Syddjurs Kommune. Dette skyldes dog nok den lave dækningsgrad, da
tallene til venstre er opgjort pr. 65+ årig og ikke pr. antal pladser.
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11.323

Det observeres, at på trods af at Syddjurs Kommune ligger lavere end de
andre størrelser samlet set, er kommunens udgifter til hjemmesygepleje
på 5.111 kr. pr. 65+ årig i regnskab 2018 ligger betydelig højere end
landsgennemsnittet og betydelig højere end gennemsnittet blandt ECOkommunerne. Samme tendens er gældende for budget 2019.

35.000

12.481

Som nævnt ovenfor er disse tal renset for udgifter til voksne med særlige
behov. Tallene er derfor anvendelige til at få et overblik over, hvorledes
udgifterne fordeler sig på de enkelte funktioner.

40.000

5.111

REGNSKAB 2018 OG BUDGET 2019
Betragtes nederste figur til højre, illustreres et uddrag af de største
udgiftsposter på ældreområdet pr. 65+ årig. Disse tal viser, at Syddjurs
samlet set ligger under både gennemsnittet for ECO-kommunerne,
regionsgennemsnittet og landsgennemsnittet.
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5.30.28 Hjemmesygepleje
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør
Kilde: ECO

5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør
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HJEMMEPLEJEN
MODTAGERE AF HJEMMEHJÆLP

VISITERING AF HJEMMEHJÆLP

Fra 2016 til 2017 er andelen af 67+ årige hjemmehjælpsmodtagere
faldet i næsten alle kommunerne, og det er værd at bemærke, at
faldet i Syddjurs Kommune er på 0,42 pct. point, som er meget
gennemsnitligt for gruppen.

Et andet mål er antallet af ugentligt visiterede timer pr. modtager.
Fordeling af disse for 2016 og 2017 nedenfor viser, at Syddjurs
Kommune lægger i den øvre halvdel blandt ECO-kommunerne.
Modsat flere andre af kommunerne reducerede Syddjurs dog dette
gennemsnit fra 2016 til 2017 med 0,33 pct.point.

Aldersfordelingen af disse hjemmehjælpsmodtagere i Syddjurs
Kommune var i 2017 således, at 35% var under 80 år, mens de
resterende 65% var over 80 år. Den største aldersgruppe var borgere
i alderen 80-89 år, der tilsammen udgjorde 46%.

Den bagvedliggende fordeling viser, at Syddjurs har en mindre andel
modtagere af hjemmehjælp, som kun modtager 2 timer om ugen.
UGT. ANTAL VISITEREDE TIMER PR. MODTAGER AF HJEMMEHJÆLP, 2016-2017
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Favrskov
Esbjerg
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Når man her sammenligner andelen af hjemmehjælpsmodtagere og
senere plejehjemspladser er det vigtigt at være opmærksomme på, at
kommunerne kan have valgt at tilrettelægge indsatsen forskelligt.
Det samlede omfang af antallet af yngre ældre modtagere af
hjemmehjælp var i 2017 på 5,68 pr. 1.000 >65 årig, hvilket er lidt over
ECO-gennemsnittet på 5,27. I 2017 modtog ca. 26% af de >65 årige
modtagere af SEL §83 også §85-bostøtte.
Nyere data er endnu ikke offentliggjort i Danmarks Statistik, hvorfor data fra 2016 og 2017 anvendes.

2017
Vejle
Faxe
Hedensted

Næstved
Syddjurs
Holbæk

Kilde: Statistikbanken

Denne fordeling viser også, at Syddjurs oftere visiterer et højere antal
timer hjemmehjælp end regionsgennemsnittet. Dette kan dog skyldes
den lave dækningsgrad på plejeboligområdet og dermed
tilrettelæggelse af indsatsen.
Visitationsmønstre blandt >65 årige mindre om mønstre for +67 årige.
Altså har Syddjurs en mindre andel, der modtager under 2 timer om
ugen sammenlignet med ECO-kommunerne.
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PLEJEBOLIGER
DÆKNING

ENHEDSPRISER

Syddjurs Kommune har i flere år haft en lav dækningsgrad af
plejeboligpladser målrettet ældre. Syddjurs Kommune har aktuelt 262
plejeboligpladser fordelt på 6 plejecentre. Dette svarer til 123 plejepladser
pr. 1.000 80+ årige borgere, hvilket er det laveste af alle
sammenligningskommunerne, hvor gennemsnittet er 159 pladser.

Nedenstående figurer viser den gennemsnitlige fordelingen af
lønudgifterne pr. plads i 2018. Der er stor variation mellem de forskellige
plejecentre. Lillerup (Rønde) ligger på ca. 381.000 kr. pr. plads, mens
Frejavænget ligger på ca. 706.000 kr. pr. plads. Det er dog vigtigt at
notere, at Frejavænget udelukkende har pladser til demente, som er mere
plejekrævende.

DÆKNING PLEJEHJEM, 2018
899

LØNUDGIFTER PR. PLADS FOR ALLE PLEJECENTRE, 2018

659

708

Fagpersonale (kun plejepersonale)

181,58

136,28

177,10

389
126,83

339
151,61

339
205,70

299
159,55

262
123,01

229
168,38

1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

380.973

Eksterne vikarer

25.037

Ledelse

17.565

Andet (rengøring, café, sekretær mm.)

6.637

0
Kilde: Statistikbanken

Plejehjemspladser

Plejehjemspladser pr. 1000 80+ årig

Syddjurs Kommune er pt. i gang med at indfase en udvidelse af antallet af
faste pladser, således at der ved udgangen af 2019 vil være 305 pladser
tilgængelig. Dette vil øget antallet af plejepladser pr. 1.000 80+ årige til
136, som forsat vil ligge under ECO-gennemsnittet.
Dette skyldes den relativt høje andel af 80+ årige samt væksten blandt
denne befolkningsgruppe. Som det fremgår af slide 9, vil andele af 80+
årige forsætte med at stige frem mod 2030, hvilket kan forventes at lægge
yderligere pres på dækningsgraden af plejehjem.
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300.000

400.000

500.000

Kilde: Løndata

Det realiserede forbrug viser, at en plads i gennemsnit koster kommunen
ca. 430.000 kr. i 2018. Denne opgørelse er ikke tilgængelig for ECOsammenligningskommune. Dette udgiftsniveau skal ses i kontekst med
forholdet mellem almindelige og skærmede pladser samt pladser
forbehold demente samt den lave dækningsgrad. Prisen er også udtryk for
de forandringer der sker på området pt. og er ikke udtryk for en almindelig
”driftstilstand”.
Effekten af udvidelsen af antallet af pladser på enhedsprisen er endnu
ukendt. Området er dog blevet tilført flere midler fra 2019 og frem, hvilket
samlet set indebærer en mindre stigning i den gennemsnitlige
budgetterede enhedspris.
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KOMPETENCESAMMENSÆTNING OG SYGEPLEJEN
KOMPETENCESAMMENSÆTNING
Nedenstående figur viser den samlet kompetencesammensætning opgjort
på årsværk for hjemmehjælpen og sygeplejen i et udvalg af jyske
kommuner, hvoraf Vejle er den eneste ECO-kommune.
Som tallene viser, er der en tendens til, at kompetenceniveauet er højere i
de fire andre kommuner end i Syddjurs. Dette er primært drevet af en stor
andel af SOSU-hjælpere ansat i hjemmepleje og på plejeboligerne samt
en mindre andel af sygeplejerske på disse to områder.
Betragtes hjemmesygeplejen specifikt udgør sygeplejersker 75%, SOSUassistenter 24% og SOSU-hjælpere 1%. Figuren nederst til højre
illustrerer dette, idet antallet af sygeplejersker pr. 1.000 70+ årig borger

i Syddjurs ligger højere end landsgennemsnittet, samtidig med at
antallet af social- og sundhedspersonale pr. sygeplejerske samtidig
ligger under. Dette tyder på, at den interne uddelegeringsgrad i
Syddjurs er lavere end i flere af ECO-kommunerne.
SERVICENIVEAU
Hjemmesygeplejen er meget vanskelig at sammenligne på tværs pga.
registreringsforskelle i kommunerne. I Syddjurs Kommune er det
endvidere således, at der ikke er pålidelige data tilgængelig om antal
leveret timer af hjemmesygeplejen eller lignende.
I forhold til antal sygeplejersker pr. ældre ligger Syddjurs Kommune midt
i sammenligningsgruppen og ligger i den lave ende i forhold til antal
social- og sundhedsassistenter pr. sygeplejerske.
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GENOPTRÆNING & AKTIVITET, FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER
1.200
1.000

1.002

UDGIFTER TIL KOMMUNAL GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING
(4.62.82) PR. 65+ ÅRIG, REGNSKAB 2018 OG BUDGET 2019
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• Syddjurs pt. har udgifter til rehabilitering på døgnpladser, som
formegentlig ses af den store udgift. Kommunen arbejder i denne
sammenhæng med en pilotafprøvning af ”udvidet” rehabilitering i eget
hjem som supplement til døgnrehabiliteringspladserne.
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• Der kan være stor forskel i registreringspraksis på tværs af kommuner.
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GENOPTRÆNING OG AKTIVITET
Figuren øverst til højre viser ECO-kommunernes udgifter til kommunal
genoptræning og vedligeholdelsestræning pr. 65+ årig ifølge regnskab 2018
og budget 2019. Her kan se det ses, at Syddjurs har de højeste udgifter, der
er mere end dobbelt så høje som både ECO-kommunegennemsnittet,
regionsgennemsnittet og landsgennemsnittet – både for regnskab 2018 og
budget 2019. Der er dog er forbehold for denne udgift i Syddjurs tilfælde:
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Kilde: ECO
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Dette kan skyldes den lave dækningsgrad af plejepladser, da flere +80 årige
derfor modtager hjemmehjælp, hvor det kan være sværere at opspore og
forebygge indlæggelser sammenlignet med ophold på plejehjem.

150
56,29

Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 80+ årige er ikke tilsvarende
lavt men i stedet betydelig højere i Syddjurs sammenlignet med Norddjurs
og kun lidt lavere end i Favrskov.

231,06

Det fremgår af tallene, at Syddjurs ligger lavt (hvilket er positivt) på de
forebyggelig indlæggelser pr. 1.000 67+ årige.
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FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER, 2018

FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER
Til højre ses en sammenligning på tværs af Norddjurs, Syddjurs og Favrskov
på forebyggelige indlæggelser.
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Kilde: Syddjurs Kommune
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HJÆLPEMIDLER
UDGIFTER
Af den øverste graf til venstre kan det ses, at Syddjurs ifølge budget 2019
har de næstlaveste udgifter til hjælpemidler pr. 67+ årige. Syddjurs har
budgetteret 954 kr. mens gennemsnittet blandt ECO-kommunerne var på
1.704 kr. pr. 67+ årige.
Sammenlignes udgifterne med landsgennemsnittet, både opgjort pr. 67+
årig og 80+ årig, ligger Syddjurs også her meget lavt og har gjort dette
konsekvent siden 2015..

ALDERSFORDELING AF BRUGERE AF HJÆLPEMIDLER SYDDJURS KOMMUNE, 2018
2.749

UDGIFTER TIL HJÆLPEMIDLER (FKT. 5.35) PR. 67+ ÅRIG, BUDGET 2019
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MODTAGERE
Nederste graf viser, at aldersfordelingen af brugere af hjælpemidler i
Syddjurs i 2018 var forholdsvis borgere over 67 år. Denne
befolkningsgruppe udgjorde 66% af brugerne og dækkede over 1.605
borgere. Det er ikke muligt at opgør, hvor stort et omfang af hjælpemidler
hver borger har modtaget.
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TANDPLEJEN OG SUNDHEDSTJENESTE

969

982

851

816

858

863

1.117

2.500

2.000

B2019

1.868

R2018

1.830

2.039

B2019

1.972

R2018

2.060

1.000

1.959

1.500

Ligesom de andre størrelser, ser Syddjurs Kommune en stigning i begge
udgifter fra regnskab 2018 til budget 2019.

2.169

SUNDHEDSTJENESTE
Figuren til højre viser også, at Syddjurs Kommunes udgifter til
sundhedstjenesten pr. 0-17 årig ifølge budget 2019 ligger højere end
gennemsnittet for regionen og ECO-kommunerne. De budgetterede
1.117 kr. ligger også over landsgennemsnittet på 982 i 2019.

3.000
1.077

På tværs af de fire opgjorte størrelse observeres det også, at budget
2019 indebærer en stigning af udgifterne til denne post sammenlignet
med regnskab 2018.

RENGSKAB OG BUDGET TIL TANDPLEJE OG SUNDHEDSPLEJE PR. 0-17 ÅRIG,
2018 OG 2019

2.154

TANDPLEJE
Fra figuren til højre kan det ses, at Syddjurs Kommune bruger omkring
2.160 kr. pr. 0-17 årig på tandpleje. Dette er højere end både de
sammenlignelig ECO-kommuner og regions- samt landsgennemsnittet.
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VÆSENTLIGE
TEMAER FOR
SUNDHED OG
OMSORG
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INTRODUKTION TIL TEMAER

INTRODUKTION
I dette afsnit gennemgås en række centrale temaer indenfor Sundhed og
Omsorg. Formålet er at give en relativt kortfattet introduktion til faglige
udfordringer og de økonomiske og faglige potentialer. Analysen er
suppleret med data/nøgletal, hvor det er relevant, mens en række mere
detaljerede nøgletal indgår i beskrivelsen af de konkrete budgetforslag,
som er gennemgået enkeltvis i næste hovedafsnit.
EFFEKTIVISERINGER, BESPARELSER OG OMSTILLINGER
En reduktion af Sundhed og Omsorgs budget med 20 til 30 mio. kr. (fuldt
indfaset i 2022) svarer til en reduktion på ca. 5 til 7 procent. Den seneste
befolkningsprognose indebærer at området tilføres ca. 23,5 mio. kr. i
2021 pga. stigende antal ældre, hvis de nuværende
budgettildelingsmodeller fastholdes.
Da Sundhed og Omsorgs udgifter langt overvejende udgøres af løn til
medarbejdere der levere støtte og omsorg til de ældre indebærer langt
de fleste forslag at færre udgifter til løn og dermed færre ansatte. I det
følgende benyttes følgende begreber:
- Hvis et forslag ikke betyder at brugere oplever mindre kvalitet, kaldes
det en effektivisering: Brugeren kan få det samme får færre penge.

Der er to grundlæggende udfordringer forbundet med at beskrive
konsekvensen af forslagene på Sundhed og Omsorgsområdet:
(1) Der findes ikke en entydig definition af kvalitet på området. Dermed er
der heller ikke altid entydigt, hvornår man kan sige at kvaliteten
fastholdes eller forringes. Tilfredsheden i gennemførte målinger på det
kommunale sundhed og omsorgsområde er dog generel meget høj.
(2) Forslagets konsekvenser afhænger af, hvordan det udmøntes. Et
eksempel: Der investeres i flere hjælpemidler, som forudsættes at
medføre en mindre udgift til personale fordi borgeren qua anvendelse af
hjælpemidlet kan udføre opgaven mere selvhjulpent og som indarbejdes i
budgettet. Hvis denne besparelse alligevel ikke udmøntes fordi
anvendelse af hjælpemidlet reelt ikke omlægges til at sikre borgeren
bliver mere selvhjulpen vil området have færre midler til andre formål.
Derfor kan en forudsat effektivisering ende med at blive opfattet som en
besparelse.
Den løsning, som Implement har valgt på disse dilemmaer, er så præcist
som muligt, at beskrive, hvilke konsekvenser forslagene vil have,
herunder hvilke forudsætninger det kræver at implementere løsningerne.
Samtidig er potentialerne beregnet på baggrund af budgettal (2019), hvor
den økonomiske tilpasning kan være større såfremt der på enkelte
områder også skal ske en tilpasning af forbrug til budget.

- Hvis et forslag betyder at brugerne vil opleve mindre kvalitet, kaldes
det en besparelse.
- Hvis et forslag indebærer at et tilbud leveres på en anden måde end i
dag, fx ved at et tilbud erstattes af et andet, kaldes tilbuddet en
omstilling.
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Det er således væsentligt at bemærke, at forudsatte effektiviseringer
kræver et stort organisatorisk fokus på gevinstrealisering, dvs.
evnen til reelt at omstille arbejdsgange og processer, og at det er
nødvendigt løbende at monitorere om implementeringen sker som
forudsat. Nedenstående figur illustrerer, at det efter Implements
opfattelse er andet end blot ressourcer, men også den valgte
organisering mv., som har betydning for den adfærd, der i sidste
ende bestemmer organisationens præstationer (performance).
Endelig bemærkes det at forslagene fra Fremtidens Sundhed og
Omsorg kommer oveni de allerede besluttede reduktioner på
Sundhed og Omsorg i forbindelse med programmet VELTEK som
omhandler investeringer i velfærdsteknologi som skal resultere i en
række effektiviseringer. Af tabellen til højre fremgår det at der i kraft
af tidligere politiske beslutninger skal reduceres med 2,1 mio. kr. i
2019 og med 3,8 mio. kr. i rammen fra 2020.
Hertil kommer en række interne omposteringer som følge af, at der
er blevet bygget flere plejeboliger i Syddjurs Kommune. På denne
baggrund reduceres visitationsbudgettet til hjemmeplejen med 10
mio. kr. i 2019 og 16 mio. kr.. I 2020 på og herudover er der blevet
tilført 5 mio. kr. til plejeboligbudgettet for at finansiere de nye
plejeboliger.
Der sker således allerede store omstillinger på sundheds- og
omsorgsområdet og til dette skal tillægges opgaven med at realisere
de yderligere omstillingsmuligheder som Fremtidens Sundhed og
Omsorg vil pege på.

Adfærd hos ledere
og medarbejdere

Organisatoriske rammer
og kontekst

Organisatorisk
performance

TIDLIGERE BESLUTTEDE REDUKTION AF RAMMEN PÅ SUNDHED OG OMSORG

2019
Fremtidens Sundhed
og Omsorg
(nærværende analyse)
Ændring omkring
levering af
hjemmehjælpsydelser
(budget 2019)
Etablering af pladser til
midlertidige døgnophold
(budget 2019)
Fremtidens Sundhed og
Omsorg (budget 2019)
I alt på Veltek (budget
2018 og 2019)
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FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG
INTERNE UDFORDRINGER OG STYRKER

Introduktion til Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorgsområdet aktuelt

Sundhed og Omsorgsområdet i Syddjurs Kommune er organiseret i en
Bestiller-Udfører-Modtager model (BUM-model), hvor visitationen til alle
indsatser og hjælpemidler er samlet og herudover er der en række
primære driftsenheder i form af:

Sundheds og omsorgsrådet er aktuelt i gang med en række omstillinger
og optimeringstiltag i måden at levere mest muligt træning/rehabilitering,
pleje, støtte og omsorg inden for den afsatte økonomiske ramme til
borgere i Syddjurs Kommune. Implement har prioritere en række særlige
interne styrker og udfordringer på Sundhed go Omsorg på baggrund af
den gennemførte proces og som Masterplanen for Sundhed og Omsorg
skal hjælpe med til at besvare. Opdelt pr. funktionsområde er det:

• Hjemmeplejen med personalegrupper i geografisk opdelte distrikter
med en samlet områdeleder.
• Plejeboliger med 6 plejehjem gengrafisk spredt i Syddjurs Kommune
med en samlet områdeleder.
• Træning og aktivitet i tre ledelsesfeltet med både centrale og
decentralt placerede ”enheder”.
• Sygeplejen centralt placeret og med decentralt placerede
sygeklinikker på vej samlet under en områdeleder.
• Tandplejen med tre klinikker i Syddjurs Kommune og en leder.
• Køkken Syddjurs på en lokation med en samlet leder.
Hertil er der under Sundhed og Omsorgschefen en række tværgående
enheder i form af en administrativ stab, center for velfærdsinnovation, en
kvalitets- og udviklingsstab og enheden med tværgående
specialistfunktioner, fx hjerneskadekoordinator og demenskoordinator.
Sundhed og omsorgsområdet er igennem hele processen blevet
karakteriseret som en organisation med fokus på mange
udviklingsinitiativer, høj tilfredshed udtrykt af de brugere der har været
involveret i processen og stor fagligt fokus på de 4 elementer i
ældrepolitikken:
1. Borgeren først

3. Et aktivt og sundt liv

2. Aktiviteter og fællesskab

4. Nyeste viden og kompetencer

Plejeboliger
• Udbygning af plejeboligkapaciteten. Efter en årrække med et meget
lavt antal plejeboliger har der været et fokus på at udbygge
kapaciteten af plejeboliger i Syddjurs Kommune. Dette betyder, at man
kan tilbyde plejeboligpladser til flere borgere og hurtigere end i dag.
Den faglige og styringsmæssige udfordring er, at sikre, at det er de
mest plejekrævende ældre fra fx hjemmeplejen der først eller primært
flytter ind i de nye boliger. Dette for at sikre, at målgruppen samlet set i
Syddjurs Kommune ikke udvides og, at der således som forudsat kan
reduceres med 10 mio. kr. i hjemmeplejens visitationsbudget fordi
borgeren nu får støtte i en plejebolig frem for ved hjemmeplejen.
Sygepleje
• Organisatorisk proces i sygeplejen. Det har i en periode været en
række forandringer på ledelsesniveau i sygeplejen og sygeplejen har
samlet set været i en proces, hvor fokus og opmærksomhed har været
mere internt rettet end eksternt rettet. Dette har medført, at det
tværgående samarbejde mellem sygeplejen og de øvrige
driftsenheder har kørt på mindre blus end tilsigtet.
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Sygepleje fortsat

Hjemmepleje fortsat

• Sygeplejeklinikker. Syddjurs Kommune har etableret en
sygeplejeklinik, hvor en række afgrænsede sygeplejeydelser leveres
på sygeplejeklinikken frem for som tidligere i borgernes hjem. Dette
giver en større fleksibilitet for den enkelte borger i forhold til at kunne
bestille tid når det passer ind i borgerens hverdag samtidig med at
hjemmesygeplejen øger deres effektivitet i leverancen gennem bl.a.
mindre kørsel mellem borgernes hjem. Dette er en ny måde at levere
den kommunale service på som kræver omstilling blandt
medarbejdere og borgere – men som samlet set understøtter og
hjælper begge parter i samarbejdet samtidigt med at der sker en
økonomisk effektivisering.

• Sammenhæng. Der er behov for at sætte yderligere fokus på hvordan
sammenhængende forløb og samarbejde mellem hjemmeplejen og
sygeplejen bedst understøttes. Det er et aktuelt fokus – men skal
fortsætte som fokusområde og udvides til en samlet dialog om
hvordan de mange forskellige fagligheder på Sundheds- og
Omsorgsområdet bedst spiller sammen for at sikre og understøtte
sammenhængende borgerforløb.

• I Syddjurs kommune er der en utraditionel organisering af Social- og
sundhedsassistenter, hvor hovedparten er organiseret i sygeplejen.
Det giver et stærkt samarbejde mellem sygeplejerskerne og social- og
sundhedsassistenterne men samtidigt et opmærksomhedspunkt i
forhold til at være tilstede og kunne understøtte mere komplekse
forløb i hjemmeplejen også, hvor der primært er ansat social- og
sundhedshjælpere.
• På trods af den tætte tilknytning mellem sygeplejersker og social- og
assistenter ser det ud til, at der er en relativ lav grad af delegering fra
sygeplejen til assistenterne.
Hjemmepleje
• I hjemmeplejen er der forskellige tilrettelæggelser af den daglige
opgavelevering i forhold til gruppestørrelser, organisering af
planlægningsopgaven som, jf. en gennemført tidsregistrering, ser ud til
at give forskellige resultater i forhold til effektivitet i hjemmeplejen. Der
er et igangværende projekt i forhold til organiseringen som tester
mindre selvstyrende grupper til at fremme medarbejdertilfredshed og
deraf afledt bedre kvalitet og kontinuitet i de leverede indsatser.

• Kørsel. At drive en hjemmepleje forudsætter en omfattende kørsel
mellem borgere når servicen leveres. Dette er også tilfældet i Syddjurs
Kommune og der afregnes pt., til alle medarbejdere der bruger egen
bil til transport i arbejdsregi afregning, efter statens høje
befordringstakst. Der har i et stykke tid været fokus på, om de samlede
omkostninger til transport kunne nedbringes til et lavere niveau. Der er
flere dilemmaer ved at kigge på dette område og der omhandler blandt
andet, at for mange medarbejdere er det at modtage
befordringsgodtgørelse medvirkende til, at kunne holde bil og have et
transportmiddel til at komme hurtigt og effektivt til og fra arbejde. Dette
dilemma går igen for sygeplejen også og for øvrige medarbejdere og
ledere på Sundhed og Omsorg og for Syddjurs Kommune.
Træning og aktivitet
• Hjerneskadeområdet. Syddjurs kommune har i en årrække
kompetenceudviklet- og opbygget i forhold til at understøtte borgere
med erhvervet hjerneskade i at genvinde så mange af borgerens
kompetencer som muligt som før den erhvervede hjerneskade. Dette
er sket i regi af Træning og Aktivitet i samarbejde med Social og
Familie og Erhverv og Beskæftigelse for at kunne levere en
sammenhængende og kvalificeret indsats. Dette har medført at
borgere er hjemtaget tidligere fra specialiserede regionale
behandlingstilbud og dermed både sparet Syddjurs Kommune for en
merudgift og samtidigt sikret, at borgerne hurtigt er kommet tilbage i
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Træning og aktivitet fortsat

Den kommunale tandpleje

• (fortsat). lokalområder, hvor familie og netværk har kunne understøtte
rehabiliteringen. Der er muligheder og behov for at styrke dette
samarbejde endnu mere og intensivere samarbejdet om borgere med
erhvervet hjerneskade og lige så vigtigt for at kunne leve op til de nye
retningslinjer og krav fra Sundhedsstyrelsen.

• Tandplejen har siden opgave- og strukturreformen været igennem en
omstilling fra 9 klinikker til de aktuelle 3 klinikker. Samtidig har man
indført forskellige intervaller og kadencer i forhold til tandkontrol
baseret på en faglig risikovurdering. Der er således sket en markant
omstilling over tid i tandplejen.

• (Døgn)rehabiliteringspladser og rehabilitering. Syddjurs kommune
satser på rehabilitering af deres borgere. Dette gælder både i forhold
til ”Syddjurs træner” som er en kort intensiv rehabiliteringsindsats som
bevilges og leveres under myndigheden. Herudover er de faste
døgnrehabiliteringspladser, som drives af Træning og Aktivitet og er
målrettet borgere – evt. efter afsluttet indlæggelse – har behov for en
intensiv rehabiliteringsindsats for at kunne returnere til egen bolig. Der
i processen efterlyst et tilbud for borgere i ”mellemgruppen”. Det vil
sige for borgere der er i eget hjem og som har behov for en mere
massiv og omfattende rehabiliteringsindsats end der pt. er mulighed
for i ”Syddjurs træner” og som ikke har behov for en
døgnrehabiliteringsplads. Derfor har Sundhed og Omsorg udarbejdet
forslag til en styrket rehabiliteringsplads som leveres af et tværfagligt
team i hjemmet og til en markant lavere døgntakst end det er muligt at
levere på døgnrehabiliteringspladserne.

På tværs af Sundheds- og Omsorgsområdet og Syddjurs kommune

Køkken Syddjurs
• Nye tider for leverance af mad. Køkken Syddjurs er et traditionelt
produktionskøkken der leverer mad til bl.a. plejecentre og cafeer på
plejecentre. Aktuelt løber økonomien rundt. De kommunale
produktionskøkkener og markedet generelt er under hastig forandring i
takt med at supermarkeder og øvrige leverandører i stadig højere grad
udvikler og leverer færdigretter til private i stadig højere kvalitet. Derfor
er kommunal køkkenproduktion som vi kender den i dag udfordret og
skal enten finde nye veje for at overleve eller overlade markedet til de
nye aktører.

• Investering i velfærdsteknologi. Sundhed og Omsorg har en offensiv
investeringsstrategi i forhold til at identificere og anvende
velfærdsteknologi for at understøtte borgernes selvhjulpenhed mest
muligt og/eller effektivisere interne processer. Investeringsstrategien
er flerårig og skal bidrage til områdets budgetoverholdelse, hvorfor der
er indregnet en række mindre budgetreduktioner som følge af de
forventede resultater fra investeringen.
• Styrings og transparens. Sundhed og Omsorg har skiftet
omsorgssystem inden den seneste årrække. Dette medfører
stadigvæk store udfordringer i forhold til at etablere validere
styringsdata. Samtidigt er gennemsigtigheden i forhold til de enkelte
områders budgetter ikke høj. Rammebudgettering er mest anvendt –
men ofte mangler rammebudgetterne eksplicitte forudsætninger til at
forklare og tydeliggøre hvilke forudsætninger budgettet hviler på. Dette
er en udfordring i forhold til at vurdere de enkelte områders
driftseffektivitet, i styringsdialogen på området og i
forventningsafstemningen mellem det politiske og administrative
niveau. Dette betyder også, at det er vanskeligt at vurdere om
iværksatte tiltag har den ønskede effekt eller forventet resultat.
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• Trivsel og sygefravær. På Sundheds- og Omsorgsområdet har der
været enkelte organisatoriske lommer, hvor trivsel og sygefravær ikke
har været som ønsket. Det har særligt inden for sygeplejen,
hjemmeplejen og plejecentrene resulteret i et for højt sygefravær og
for højt et forbrug af eksterne vikarer. Dette er et aktuelt
indsatsområde at få dette nedbragt både sygefraværet og det eksterne
vikarforbrug og dette arbejde er aktuelt en del af sikre
budgetoverholdelse i 2019.
• Rekrutteringsudfordringer. Det høje forbrug af eksterne vikarer er ikke
alene et udtryk for et højt sygefravær. Dette bunder også i
vanskeligheder med at sikre og tiltrække de rette kompetencer til
Syddjurs kommune. Dette gælder særligt social- og
sundhedsassistenter. Det kan både bunde i:
• Måden, hvorpå man anvender de efterspurgte kompetencer i sin
organisation
• Vanskeligheder med at tiltrække til de rette til geografiske
yderområder i kommunen
Derfor er det også fremadrettet en særlig udfordring med at få det gode
match mellem ressourcer/kompetencer rekrutteret til organisationen i
forhold til de opgaver der venter i fremtidens sundhed om omsorg.
• Prioritering af projekter/udviklingsopgaver. Sundhed og Omsorg er
kendetegnet ved en høj grad af udviklingsopgaver og dette er en del af
DNA’et. Det er dog også en bekymring for om antallet af projekter og
udviklingsopgaver får den rette og ønskede effekt i kraft af, at antallet
af projekter og udviklingsopgaver overstiger de ressourcer der er
tilstede til at sikre forankring og reel implementering i driften. Dele af
disse projekter er internt initieret og andre er statslige puljeprojekter.

• Hjælpemiddelområdet. Efter at havde været udliciteret til en privat
leverandør hjemtog Syddjurs kommune hjælpemiddelområdet til
kommunal drift og pr. 1. januar 2018 overtog Sundhed og Omsorg
driftsansvaret for hjælpemiddelområdet. Det er Implements vurdering,
at der er behov for en ny strategi for hjælpemiddelområdet, hvor
hjælpemidler tænkes mere offensivt ind i forhold til 1) at reducere
nedslidning og arbejdsskader blandt medarbejdere og 2) at
understøtte borgernes selvstændighed endnu mere. Et led i denne
investeringsstrategi vil også omfatte serviceniveau for og hastighed i
forhold til leveringen af hjælpemidler og sandsynligvis også en
modernisering af dele af hjælpemiddeldepotets materiel. I et fortsat
fokus på rehabilitering er det således meget tænkeligt at når den nye
strategi for hjælpemiddelområdet er blevet formuleret er nødvendigt at
prioritere flere midler til hjælpemiddelområdet for at kunne indfri sine
mål og rehabilitering for borgerne og for at reducere fravær og
nedslidning blandt medarbejderne.
• Yngre modtagere af støtte. Sundhed og Omsorg levere enten
personlig pleje eller praktisk hjælp (SEL § 83) til en større gruppe (26
pct.) af borgere under 67 eller til borgere der samtidig modtager
Socialpædagogisk bistand (SEL § 85) leveret af Social og Familie. Det
vil sige, at Syddjurs Kommune servicere den samme gruppe af
borgere fra to forskellige organisatoriske enheder og samtidig kan der
være et stort sammenfald mellem de opgaver borgerne får støtte til.
Det skal i den forbindelse undersøges om de aktuelle opgaver kan
løses mere integreret end tilfældet er i dag. Det betyder, at det skal
afklares om medarbejderne i botilbuddene i højere grad kan
understøtte borgerne med de praktiske opgaver end tilfældet er i dag –
eventuelt bruge de praktiske opgaver som anledning til at levere den
socialpædagogiske støtte.
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Det regionale samarbejde og sundhedsområde
• Opgaveglidning. Gennem de seneste mange år har der været en
opgaveglidning fra det regionale sundhedsområde til det kommunale
sundhedsområde. Udviklingen er forstærket af presset på regionerne
og kommunernes øgede evner og kompetencer til at varetage stadigt
mere komplekse forløb i borgerens eget hjem eller i de forskellige
boligtyper kommunerne har til rådighed. Denne udvikling eller
opgaveglidning vil fortsætte og til stadighed udfordre hastigheden i
hvorpå kommunerne under et og den enkelte kommune kan
kompetenceudvikle og indrettet sit kommunale sundheds- og
omsorgsområde. .
Det seneste udkast til en sundhedsreform med 21 lokale
sundhedsfællesskaber tættere på borgerne og kommunerne vil
forventeligt kun øge kommunernes rolle og sandsynligvis også
accelerere presset på det kommunale sundheds- og omsorgsområde.
Denne udvikling vil fortsætte med at sætte pres på kapaciteten på
sundheds- og omsorgsområde og på at have de nødvendige
kompetencer og ressourcer til rådighed lokalt. Dette sætter skarpt på
hvor ressourcerne og kompetencerne er bundet og organiseret i den
enkelte kommune.
Stigende antal ældre
• Demografisk pres. I de kommende år vil der komme flere ældre og
også mange flere af de + 80 årige. Dette vil udfordre kommunernes
opgaveløsning på det kommunale sundheds- og omsorgsområde. Det
er forskellige udlægninger af, hvor hårdt det vil ramme i forhold til om
de kommende ældre er friskere, har større økonomisk råderum eller

ligner den gruppe af ældre som vi kender i dag. Men den enkelte
kommune vil skulle stille skarpt på hvordan udfordringsbilledet ser ud
lokalt og hvordan man – som med presset fra den regionale
opgaveglidning – indretter sin kapacitet fleksibelt på sundheds- og
omsorgsområdet for at imødegå denne udfordring.
Større viden om effekten af de forskellige indsatser og iværksatte forløb
• Effekt. Med det stigende antal ældre bliver prioriteringen mellem hvilke
indsatser/ressourcer der skal gøre en positiv forskel for de ældre
markant vanskeligere. Derfor bliver det et afgørende element i
prioriteringen at have en databaseret og valid viden om aktiviteter,
omkostninger, forløb og hvilken effekt den kommunale indsats
bidrager til, afgørende. Dette bliver et indsatsområde på tværs af alle
kommunale forvaltningsområder og særdeleshed på det kommunale
sundheds- og omsorgsområde. Dette vil fremadrettet stille store krav
til hvordan data registreres og hvordan der arbejdes med at etablere
viden
Større samarbejde med civilsamfundet/interesseorganisationer
• Samarbejde. Syddjurs kommune har et godt og velfungerende
samarbejde med bruger- og interesseorganisationer samt fokus på
frivillighedsområdet. Der er mange kommuner der tænker at
samarbejde med både bruger- og interesseorganisationer, Frivillige og
foreningslivet er et af de steder, hvor man skal lykkes for at
understøtte og forebygge yderligere behov for kommunal hjælp mv.
gennem fx forebyggelse af ensomhed. Det kræver, at kommunen skal
varetage en anden og mere faciliterende rolle for de frivillige aktører
end man er vant til i dag og stille sin kapacitet til rådighed på en ny
måde.
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Implement forslår, at temaerne i masterplanen for Fremtidens Sundhed og Omsorg bliver de temaer som beskrives på denne side og er uddybet i
sammenfatningen i begyndelsen af afrapporteringen. De efterfølgende foreslåede potentialer taler ind i et enkelt eller flere af de formulerede
temaer og dette fremgår af oversigtstabellen på side 30
1. Fortsat fokus på rehabilitering
Et af nøgleelementerne i at kunne håndtere fremtidens udfordringer er, at kunne rehabilitere borgere til at kunne varetage så stor en del af
hverdagen selv og i så lang tid som muligt. Derfor skal Fremtidens Sundhed og Omsorgs indsatser indrettes på en måde der understøtter dette i
hele serviceleverancen og på alle niveauer i Sundhed og Omsorg.
2. Optimering af kerneforretningen
Løbende fokus på optimering af den måde vi tilrettelægger og udfører indsatsen på er afgørende for om vi får det fulde udbytte af ressourcerne.
Der er identificeret en række optimeringsmuligheder inden for hjemmepleje, plejeboliger og hjemmesygeplejen i forhold til hvordan hverdagens
services leveres og hvilke personalegrupper der leveres de forskellige typer af indsatser.
3. Styrket styring og transparens
En af værktøjerne til at målrettet ressourcer og kompetencer i fremtidens Sundhed og Omsorg er en større gennemsigtighed og viden om praksis
på alle driftsområder. Dette forudsætter at denne gennemsigtighed etableres gennem bedre og mere valide dataregistreringer og de anvendte
rammebudgetter ekspliciteres med klare forudsætninger og mål for indsatsen eller ønsket effekt.
4. Styrket samarbejdet på tværs af Sundhed og Omsorg og på tværs af Syddjurs Kommune
På tværs af Sundhed og Omsorg er der behov for at styrke sammenhængen på tværs og et bedre samspil mellem de forskellige
områder/fagligheder.
5. Demografisk udfordring
Det stigende antal ældre forudsætter en større grad af fleksibilitet i sin fremtidige kapacitet. Det betyder, at man skal kunne omstille sine
ressourcer hurtigere end tidligere og derfor vil tendensen som fx sygeplejeklinikker eller specialiserede teams der leverer mere i hjemmet været et
afgørende element frem for etablering af fx flere plejeboliger eller anden stationær kapacitet.
6. Databaseret ledelse og opfølgning på resultater/effekt
Det stigende antal ældre stiller større krav til at målrette indsatsen og ressourcerne hvor den største effekt opnås med færrest ressourcer. Dette
forudsætter, at man i sin organisation har styr på dataregistreringer, analyse og arbejder med at belyse effekten af sin indsats.
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OVERBLIK OVER POTENTIALER
Beskrivelse af hvert enkelt forslag til potentiale, som enten kan være en effektivisering, besparelse (tilpasning) eller omstilling.
Beskrivelse af:
- forslagets indhold, økonomiske effekter, eventuelle investeringsbehov samt risici og opmærksomhedspunkter fremgår af de enkelte beskrivelser.
Sundhed og Omsorg

Min.

Max.

Omstillingstype(r)

3,76 mio. kr.

4,24 mio. kr.

Effektivisering

6,1 mio. kr.

9,15 mio. kr.

Effektivisering, besparelse og omstilling

Hjemmeplejen
• Øget ATA-tid i hjemmeplejen
Plejeboliger
• Reduktion i enhedsomkostning
Hjemmesygeplejen
• Øget delegering til Social- og sundhedsassistenter

.
1 mio. kr.

2,75 mio. kr.

Omstilling

0,56 mio. kr.

1,62 mio. kr.

Effektivisering

0,6 mio. kr.

1,98 mio. kr.

Omstilling

0,9 mio. kr.

2,5 mio. kr.

Omstilling og besparelse

• Kørsel (fra høj befordringstakst til lav befordringstaksttakst)

2.2 mio. kr.

5,1 mio. kr.

Effektivisering

• Hjerneskadeområdet (hjemtagelse af forløb fra eksterne tilbud)

1,6 mio. kr.

4,6 mio. kr.

Effektivisering og Omstilling

1,6 mio. kr.

1,6 mio. kr.

Omstilling

18,22 mio. kr.

33.54 mio. kr.

• Øget ATA-tid i sygeplejen

Træning og Aktivitet
• Konvertering af døgnrehabiliteringspladser til fordel for træning i eget
hjem
Tandplejen
• Reduktion i enhedsomkostning
Tværgående

Allerede politisk besluttet omstilling for 2020 og fremefter
• Etablering af flere sygeplejeklinikker
Samlet råderum (afrundet)

30

Hjemmeplejen
Titel
Beskrivelse

Øgning af ATA-tid

Der er i foråret gennemført en tidsregistrering (ATA-tids-måling), hvor man
måler den tid medarbejderen i hjemmeplejen er sammen med borgerne på
en almindelig arbejdsdag. Det samlede gennemsnit for hele hjemmeplejen
over en uge viste, at i 62,7 pct. af den tid man var på arbejde var man
sammen med borgerne. Den øvrige tid er fx kørsel, forberedelse, planlægning,
dokumentation mv.

DEN GENNEMSNITLIGE FORDELING AF DET SAMLEDE TIDSFORBRUG
FORDELT PÅ HOVEDKATEGORIER

62,74%
60%
50%

Det er et fornuftigt resultat omend der er muligheder for at forbedre det samlede resultat. De bedst præsterende kommuner ligger mellem en ATA-tid på
mellem 65 pct. og op imod 67-68 pct. af fremmødetiden, hvor de er sammen
med borgeren. Des tættere man kommer op imod de 67-68 pct. des sværere
er det at fastholde over tid.

40%
30%
16,68%

20%

17,45%

Kigger man på tværs af de forskellige distrikter i hjemmeplejen er der relativt
10%
3,13%
store forskelle mellem distrikterne. Det distrikt der har den højeste ATA-tid er
0%
sammen med borgeren i 65,35 pct. af fremmødetiden, hvor det distrikt med den
Direkte brugertid
Indirekte
Kvalifikationstid Beredskabstid
laveste ATA-tid ligger på 59, 28 pct. Baggrunden for forskellene mellem distrikterne
brugertid
varierer en del både i forhold til samlet resultat og til hvilke elementer i ATAmålingen man bruger – eller ikke bruger – tid på.
DEN GENNEMSNITLIGE FORDELING AF DET SAMLEDE TIDSFORBRUG
FORDELT PÅ DISTRIKTER

Der er således afledte interne forskelle i forhold til kategorierne:
• Indirekte brugertid, hvor dokumentation og kørsel mellem borgerne fremgår.

Rønde/Lillerup

63,19%

17,27%

15,56%

3,98%

Mols/Lillerup

63,45%

16,44%

17,93%

2,19%

• Kvalifikationstid, hvor planlægning og interne møder fremgår
• Beredskabstid, hvor blandt vagtoverlevering og inaktiv tid registreres.

Der er gennemført interviews efter tidsregistreringen for at opfange eventuelle Hornslet/Rosengården
generelle fejl – men der har ikke været tilfælde som har medført ændringer
i det samlede resultat.

Ryomgård/Ringparken

59,28%

17,86%

65,35%

Implement vurderer, at forskellene blandt andet er en konsekvens af, at
hjemmeplejen er kendetegnet ved en stor variation i forhold til gruppestørrelse Ebeltoft/Søhusparken 65,17%
(fra 20 til 80 personer), hvordan planlægningen er organiseret og også
hvordan samarbejdet mellem grupper, distrikter og mellem vagtlag er
0%
20%
40%
organiseret. De kommuner Implement kender har en høj gennemsnitlig
Direkte
brugertid
Indirekte
brugertid
performance og ATA-tid er kendetegnet ved en høj grad af ensartet organisering
omkring gruppestørrelse, organisering og udførsel af planlægningsopgaven samt
samarbejde internt og mellem grupperne.

18,75%

4,11%

13,01% 20,02%

1,63%

17,27%

2,77%

60%
Kvalifikationstid

80%

14,79%

100%
Beredskabstid
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Harmonisering af hjemmeplejens organisering
Det forslås derfor som en instrument til at sikre en højere gennemsnitligt ATA-tid at
arbejde med en mere ensartet organisering af grupperne i hjemmeplejen. Det er
erfaringen fra andre kommuner at gruppestørrelser mellem 30 og 40 medarbejdere
både er en rentabel der har mulighed for at dække sig selv ind og en størrelse, hvor
der også er mulighed for en faglig forskellighed så man også kan dække sig ind rent
fagligt. Gruppestørrelsen giver også mulighed for at kan også finansiere en tæt og
nærværende personaleledelse samt ressourcer til planlægning, hvilket er
afgørende for at kunne løfte sin ATA-pct.
Den ensartede gruppestørrelse på mellem 30 og 40 medarbejdere skal følges op
af en dedikeret (fuldtids)personaleleder og en (fuldtids)planlægger der modtager
kompetenceudvikling i planlægningsopgaven . Samtidig skal der være klare linjer i
forhold til rolle og ansvar mellem gruppeleder og planlægger. I tabellen til
højre er der angivet et overordnet forslag til opgave- og ansvarsfordeling mellem
en gruppeleder og planlægger.

Rolle

Opgaver

Gruppeleder

Personaleledelse
Faglig ledelse
Nye faglige projekter
Budgetansvar
Vagtplanlægning
Overordnet samspil med myndighed og
sygeplejen

Planlægger

Dagligt budgetmæssigt disponeringsansvar
Kørerlister
Telefon/dialog med borgerne
Dagligt samspil med myndighed og
sygeplejen
Administrative opgaver på tværs af
hjemmeplejegrupperne i det enkelte distrikt

Den forslåede gruppestørrelse er ikke nødvendigvis i modsætning til det aktuelle
projekt i hjemmeplejen, hvor man afprøver mindre grupper med en større autonomi. Grupper som også præsterer flot i den netop afholdte ATA-tidsmåling. De
mindre grupper skal dog også være en del af den samlede gruppe og kunne være fleksible i forhold til den store gruppes behov i forhold til
ressourcer og kompetencer. Og budgetansvaret for den enkelte gruppe skal være placeret samlet i den nye gruppestørrelse på mellem 30 og 40
medarbejdere.
Planlægning
Det andet element for at løfte sin ATA-tid er en større fokus på planlægningsopgaven. Derfor er en udvikling og professionalisering af
planlæggerfunktionen essentiel og skal give en bedre og mere dynamisk planlægning der muliggør:
• Bedre fordeling af medarbejderressourcer, både indenfor de enkelte grupper og mellem grupper/distrikter.
• Bedre service til borgere idet styrket planlægning frigør tid til øget ATA-tid.
• Større viden om hvornår der er spidsbelastninger giver mulighed for at udjævne arbejdet og mindske overarbejdstid.
• Lettere vurdering af hvornår ekstra bemanding skal tilkaldes eller hvornår folk kan afspadsere og holde ferie.
• Mindre ”ildebrandsslukning” som mindsker arbejdspresset hos medarbejdere.
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Planlægningsopgaven kan optimeres gennem flere tiltag:
• De udførende ledere (gruppeleder og planlægger) i hjemmeplejen skal have mere fokus på planlægningsopgaven. Fokus skal rettes
mod optimering af ruteplanlægningen og at undgå fejl og misforståelser, som fører til spildtid. Planlæggerne har en central rolle, men
det er vigtigt at ledelsen er tæt inde over i forhold til den faglige sparring.
• Der kan anvendes GPS-teknologi i både planlægnings- og opfølgningsopgaven som et supplement eller
kvalitetstjek af planlæggerens planlægning af kørerlisterne. Hertil kan der løbende foretages analyser
om distrikter og mødesteder er mest hensigtsmæssigt placeret/organiseret.
Hvis planlægningen skal styrkes, skal det afgøres hvilke beslutninger, der er behov for på de
forskellige tidshorisonter og hvilket vidensgrundlag, der skal til for at understøtte disse beslutninger.
Derfor kan man med fordel anskue planlægningen i forhold til tid. Planlægning fra 0 til 14 dage,
fra 2 til 3 måneder og langsigtet. Det danner grundlag for en opdeling af planlægningen, så
den kan understøtte flere forskellige beslutningshorisonter.
Det er vigtigt i den nye fokuserede planlægning, at planlæggerne videndeler løbende om deres erfaringer
og deler fælles principper hvordan kørelisterne mest hensigtsmæssigt pakkes. I dette forum kan man
også løbende vurdere om der skal åbnes eller lukkes ruter på tværs, i weekender eller om borgere
i snitfladen mellem to distrikter skal serviceres fra en anden gruppe såfremt det samlet set er mest effektivt. Dette forum kan med fordel
mødes månedligt og også på tværs understøtte at ressourcerne flyttes fra en gruppe til en anden eller at distrikts- og gruppegrænser flyttes
såfremt opgaverne flytter. Vi skal fremover angribe planlægningsopgaven langt mere offensivt samtidigt med, at kontinuitet i hjælpere for
borgeren også er vigtig.

Effektivisering/besparelse
(udgiftsprofil 20202023)

I estimeringen af potentialet er det beregnet
hvilken økonomi effekt det vil give at hæve ATAtiden fra 62,74 pct. til gennemsnittet af den bedst
præsterende team i Sundhed og Omsorg på 66,47
pct. og en endnu højere samlet ATA-pct. på 67 pct.

BTP
Timepris
Besparelse ved 184.479 leverede
timer (mio. kr.)

Hele hjemmeplejen
62,74%
367,36

Bedste BTP
66,47%
346,75

67% scenarie
67,00%
344,01

-

3.763.705

4.264.697

Dette giver samlet en mulige effektivisering mellem 3,7 til 4,24 mio. kr. Implement vurderer ikke, at man som samlet hjemmepleje kan
opnå denne forbedring på kort tid og anbefaler derfor en indfasning over to til tre år med konkrete forandringer i organisering, styrket fokus
på planlægning som middel til at øge den samlede ATA-pct.
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Der vil være en række tilpasninger i gruppestørrelse samt en nødvendig styrkelse af planlægningsopgaven som dels kan kræve
kompetenceudvikling samt allokering af tilstrækkelige ressourcer til at gruppen af planlæggere kan mødes, vidensdele og understøtte et
samlet og tværgående perspektiv på den mest hensigtsmæssige udførsel af planlægningsopgaven.
Der er ikke foretaget noget vurderingen af om de strukturelle tilpasninger af gruppernes størrelse forudsætter yderligere investeringer i
forhold til lokaler mv.
En styrket opfølgningsindsats og ledelsestilsyn på planlægningsopgaven vil ikke indebære merudgifter, men forudsætter at den
nødvendige tid hertil er til stede. Dermed hænger løsningen sammen med forslaget om ”at styrke ledelsesfokus i grupperne.

Risici og
opmærksomhedspunk
ter, herunder
eventuelle
afhængigheder af
andre potentialer

Styrket fokus på ledelse og planlægning vil skulle føre til konkrete forandringer i hverdagen således, at de samme personaleressourcer
kan bruge mere af deres tid sammen med borgerne. Det betyder, at dette er medarbejdernes hverdag der skal ske konkrete ændringer i
for at lykkes med at øge ATA-tiden. Dette er altid en forandring som skal planlægges og implementeres løbende for at sikre, at
medarbejderne er med og kan se rationalet ved de forslåede ændringer.
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Som man kan se af den nederste figur til højre er forskellene store mellem
de forskelle plejecentre internt i Syddjurs Kommune. Dette skyldes forskelle i
forhold til størrelse, om pladsen er somatisk eller skærmet eller
i tilfældet med Ringparken, hvor den gradvise nedlukning har haft en stor
betydning for den realiserede gennemsnitspris. Derfor skal man ikke tillægge
den høje enhedspris på Ringparken i 2018 nogen særlig betydning fremadrettet.

4.064

324.429

449.778

0

32.979

100.000

21.093

200.000

21.781

300.000

0
Ledelse

Fagpersonale (kun Eksterne vikarer
plejepersonale)

Fredericia

Kolding

Vejle

Samlet

Aabenraa

Data er fra 2017 og 2018

800.000

LØNUDGIFTER PR. PLADS PÅ PLEJECENTRENE MOD
GENNEMSNIT, 2018

700.000

600.000
Men samlet set er der stadig et muligt råderum fra den budgetterede gennemsnitspris, hvor man med 404.000,- kr. pr. plads ligger under niveauet i Kolding
500.000
Kommune og over niveauet i Fredericia, Vejle og Aabenraa Kommuner.
400.000
Potentialet i denne mulighed beregnes alene fra den budgetterede gennemsnitspris.

Lillerup
(Rønde)

Søhusparken Rosengården Lyngparken

Omkostninger pr. plads 2018

706.134,42

0

600.406,78

100.000

505.502,40

200.000

431.732,86

300.000

430.213,28
384.051,56

Hvis man forsøger at dykke dybere ned i forhold til det enkelte plejecenters
personalesammensætning er der også relativt store forskelle. Forskellene
fremgår af tabellen øverst til højre på den næstfølgende side. De omhandler
både andelen af Social- og sundhedsassistenter, Social- og sundhedshjælpere,
sygeplejersker og øvrige mindre personalekategorier.

347.473

382.980

413.711

303.336

400.000

329.560

335.937

500.000

14.286

Det realiserede lønforbrug pr. plads (uanset om det er somatisk eller skærmet
enhed) i Syddjurs Kommune i 2018 var 423.576 pr. plads, jf. nøgletalsanalysen.
Denne pris er drevet af bl.a.. nedlukningen af Ringparken. Den budgetterede
gennemsnitspris i budget 2019 er på ca. 404.000,- kr. pr. plads.
I de øvrige kommuner varierer den budgetterede gennemsnitspris pr. plads fra
324.429 kr. til 449.778. Forskellene dækker sandsynligvis både over forskelle i
serviceniveau, praksis, andel mellem somatisk og skærmede enheder samt
driftseffektivitet mv. Det er primært niveauet for fagpersonale hvor forskellen er
tydeligst.

LØNUDGIFTER PR. PLADS PÅ PLEJECENTRE

13.849

For at belyse udgiftsniveauet på et mere konkret niveau har Implement
kortlagt lønforbruget pr. plejebolig i Syddjurs Kommune og sammenlignet
det med udgiftsniveauet i en række øvrige kommuner som i tidligere analyser
har opgjort lønforbruget pr. plejeboligplads. Dette skulle gerne gøre det mere
sammenligneligt. Denne sammenligning fremgår af den øverste tabel til højre.

14.064

Beskrivelse

Reduktion af enhedsomkostning pr. plejebolig

381.665,47

Titel

Frejavænget

Ringparken

Samlet

Forskellene flugter den oplevelse der er blevet fortalt i igennem analysen. At plejecentrene har et meget stort lokalt råderum til at drive det enkelte
plejecenter og få det bedste ud af de ressourcer de har til rådighed. Derved har man også fået store forskelle mellem det enkelte plejecenter på flere
parametre. Nogle af disse forskelle er betinget af lokale variationer og andre er sandsynligvis parametre, hvor man kan lære af hinanden og indføre en
bedste praksis på tværs af plejecentrene.
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end flere af de mindre enheder man tidligere har haft i Syddjurs Kommune.

Håndtagene for at opnå en større reduktion på plejecentrene vil qua plejecentrenes forskellighed også være forskellig. Samtidig vil den forslåede reduktion
også være en kombination af effektiviseringer, omstillinger og reelle reduktioner
i serviceniveauet/personalenormering.

SOSU assistent
Sygeplejerske
Terapeut

SOSU hjælper
Uudannet personale
Diverse

50,32%

48,61%
26,52%

Rosengården Frejavænge Ringparken Søhusparken Lyngparken

27,58%

53,81%
23,93%

62,42%
25,51%

21,66%

100%
90%
Dette giver muligheden for at effektivisere driften idet vilkårene med
de større og mere rentable plejecentre kan indfris og der også på enkelte 80%
70%
parametre kan læres af hinandens bedste praksis og derved medvirke
60%
til at reducere de samlede omkostninger pr. plejeboligplads.
50%
Derved forslår Implement, at en samlet reduktion af enhedsomkost40%
ningerne som en af mulighederne i mulighedskataloget. Dels på grund af, 30%
at lønforbruget pr. plejeboligplads er – jf. de forskellige nøgletal - i den høje 20%
ende og fordi man forventeligt kan kapitalisere på at plejeboligmassen er
10%
blevet moderniseret og er i nogle størrelse som erfaringsvist er mere rentable0%

40,55%

KOMPETENCESAMMENSÆTNING PÅ DE ENKELTE
PLEJECENTRE, 2018

24,23%

Beskrivelse

Reduktion af enhedsomkostning pr. plejebolig

Om kort tid har man fået indviet de nye større og moderne plejecentre
og fået nedlagt de mindre utidssvarende plejecentre i Syddjurs Kommune.
Dette har været en tiltrængt modernisering og samtidig har man fået øget
dækningsgraden af plejeboliger, hvilket også har været nødvendigt.

45,26%

Titel

Lillerup
(Rønde)

Sygehjælper
Socialpædagog

Håndtagene som Implement forslår tages i anvendelse er:







Effektivisering/besparelse
(udgiftsprofil 20202023)

Bedre planlægning der sikrer at ressourcer og arbejdsopgaver matcher hinanden præcist.
Gennemgang af arbejdsgange på plejecentrene for at identificere dobbeltfunktioner eller opgaver der kan omstilles
Reduktion af sygefravær og reduktion af eksternt vikarforbrug
Vagtstart og slut er er tilpasset fleksibelt til de arbejdsopgaver der er – indføre ”mellemvagter” og eller kortere vagter.
Flytte ikke borgerrettede opgaver fra travle perioder til mindre travle perioder for at udligne arbejdspres.
Nattevagtsdækning justeres til behov hvis muligt – eller vagter deles på tværs af enheder evt. med back-up fra hjemmeplejen
Reduktion i personalenormering(serviceniveau)
I forhold til den budgetterede gennemsnitsomkostning pr. plejebolig er den i
Antal plejeboliger(*) Gennemsnitsudgift
budget 2019 ca. 404.977 kr. og i budget 2020 403.279 kr.
Budget 2019

288

404.977

Implement forslår som en mulighed at reducere enhedsomkostningen med
305
403.279
Budget 2020
mellem 20.000 og 30.000 kr. pr. plejeboligplads. Dette vil give en samlet
reduktion på mellem 6 og 9 mio. kr. Det vil betyde, at gennemsnitsomkostningen pr. plejeboligplads vil falde til mellem 384.918 kr. og
374.918 kr.

(*) Antal plejeboliger i 2019 er beregnet antal helårspladser idet der sker en løbende reduktion/udbygning i løbet af 2019
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Der er ikke i dette potentiale foretaget detailstudier eller lavet gennemgange af arbejdsgange og processer på plejecentrene i
forbindelse med dette potentiale og forandringerne kan være forskellige for plejecenter til plejecenter fordi de i dag er forskellige.
Derfor vil der være en god ide at drive en fælles proces med at beskrive de elementer, hvor man på de enkelte plejecentre
fremadrettet skal gøre tingene mere ensartet eller identificere mulige lokale omstillinger for at minimere behovet for
servicereduktioner.
Det kan være de enkelte plejecenterledere eller deres planlæggere som sammen kan sætte sig ned og beskrive de forudsætninger
og de rammer der er mulige jf. en reduktion i den samlede enhedsomkostning. Implement foreslår også, at man gradvist indfrier dette
potentiale over indfasningsperioden således at man løbende kan synliggøre forbedringsmuligheder og tage potentialet i mindre
bidder.

Risici og
opmærksomhedspunkter,
herunder eventuelle
afhængigheder af andre
potentialer

Denne mulighed vil over tid omfatte reduktioner i det personale som skal levere på det enkelte plejecenter. Dette kan lokalt og samlet
medvirke til usikkerhed blandt medarbejderne og for de borgere der skal modtage støtte i en plejebolig. Derfor skal realiseringen af
potentialet også tydeligt forholde sig til personaledimensionen og skabe klare rammer for dette såfremt reduktionerne ikke kan
håndteres ved ikke at genbesætte ledige stillinger eller lignende.
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Øget delegering fra sygeplejerskerne til social- og sundhedsassistenterne

I alle kommuner arbejdes der med at finde et fornuftigt niveau for delegering af op- Intern delegering i sygeplejen
gaver fra sygeplejen til social- og sundhedsassistenter. Dette niveau varierer jf.
Andel SOSU Andel sygeplejerske
Implements erfaring betydeligt fra kommune til kommune. Implement har set
17 - 24%
76 - 83%
Jf. lønudgifter
eksempler fra andre kommuner, hvor sygeplejen delegerer mellem 20 og 75 pct. af Jf. leverede timer
29%
71%
sygeplejeopgaverne til social- og sundhedsassistenterne. Delegeringen er i bedste
fald udtryk for at stabile sygeplejeopgaver udføres sikkert og forsvarligt af social- og sundhedsassistenterne til en lavere timeomkostning og
dermed reducere omkostningerne.
Der er ikke tilgængelige driftsdata fra sygeplejen i Syddjurs Kommune. Men social- og sundhedsassistenterne udgør mellem 17-24 pct. af
lønomkostningerne og udfører dermed estimeret mellem 17- og 24 pct. af sygeplejeopgaverne. Dette er en lav grad af delegering sammenlignet
med andre kommuner. Derfor forslås at delegeringsgraden øges således at social- og sundhedsassistenterne udfører en højere andel af
sygeplejeopgaver end i dag og derved reducerer omkostningerne.
Lønudgiften til en sygeplejersker og en social- og sundhedsassistent er ikke stor. Forskellen ligger i de to medarbejdergruppers ATA-tid og
dermed timepris. En sygeplejerske har mange ustabile forløb og mange andre opgavetyper, hvor social- og sundhedsassistenter ”kører” mere
traditionelt og mere stabile ruter. Derfor har social- og sundhedsassistenten også en markant højere ATA-pct. I beregningen er der beregnet at
sygeplejersken har en ATA-pct. på 40 pct. og social- og sundhedsassistenten en ATA-pct. på 60 pct.

Effektivisering/besparelse
(udgiftsprofil 20202023)

Potentialet er estimeret ud fra en øget delegering på henholdsvis
7,5 pct. og 20 pct. Dette betyder, at potentialet ved øget
delegering er mellem 1 mio. kr. og 2,76 mio. kr.
Potentiale ved øget uddelegering
Potentiale

Investeringer og
forudsætninger

7,50%

12,50%

15,00%

20,00%

1.034.516

1.724.194

2.069.032

2.758.710

En forudsætning er, at der etableres en klar og ny balance for hvilke opgaver der kan delegeres og karakteriseres som stabile. Dette er
forudsætningen for, at der er tryghed ved den øgede delegering selvom man ligger på et lavere niveau end mange andre kommuner.

Risici og
opmærksomhedspu
nkter, herunder
eventuelle
afhængigheder af
andre potentialer
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Øgning af ATA-tid i hjemmesygeplejen

I sygeplejen i Syddjurs Kommuner er der en lav datakvalitet og dermed mindre gode muligheder for at være tæt på driften. Samtidig har der
i en periode været en organisatorisk uro på området, hvilket ofte har en negativ effektiv effekt på den samlede ATA-tid. Samtidig er der ofte
en større variation i sygeplejen end fx på hjemmeplejeområdet idet man gennem længere tid har driftsstyret hjemmeplejen tættere.
Derfor er der oftest en potentiale ved at øge ATA-tiden i sygeplejen. ATA-pct. for en sygeplejersker skal ikke være den samme som for
hjemmeplejen eller for en social- og sundhedsassistent der levere delegerede og stabile sygeplejeindsatser. Derfor er der også taget
udgangspunkt i forskellige ATA-forudsætninger for henholdsvis sygeplejegruppen og for gruppen af Social- og sundhedsassistenter.
En sygeplejersker har flere koordinerede opgaver og flere dokumentationsopgaver, hvilket ikke gør det muligt at opnå den samme ATA-pct.
som fx en social- og sundhedsassistent eller en medarbejder i hjemmeplejen. Erfaringsvist har Implement set eksempler på en
sygeplejerskes ATA-pct. mellem 35 og 45 pct. af fremmødetiden. Implement har i dette potentiale beregnet ud fra at den aktuelle ATA-pct.
for sygeplejen er på 40 pct. For social- og sundhedsassistenterne i sygeplejen har Implement taget udgangspunkt i en aktuelt ATA-pct. på
60 pct. som er lavt estimeret i forhold til at det primært er leverance af stabile opgaver der kan planlægges effektivt.
Vejene til at opnå denne forøgelse af ATA-tiden er gennem mere fokuseret planlægning, fælles principper for hvor meget sygepleje man
skal kunne levere på en given vagt samt eventuelt at social- og sundhedsassistenterne kører ud fra distrikterne frem for at køre forbi
Thorsager. Dette giver alt andet lige en reduktion i den samlede køretid som kan konverteres til ansigt til ansigt tid.

Effektivisering/besparelse
(udgiftsprofil 2020-2023)

Af beregningen fremgår, at det samlede potentiale ved
at øge med henholdsvis 1,2 eller 3 pct. for de to medarbejdergrupper i sygeplejen giver et samlet potentiale
mellem 0,56 og 1,62 mio. kr.

Potentiale ved øget ATA-tid blandt SSA i sygeplejen
Effektiv løn
Potentiale

60%
356,39
-

61%
350,54
101.839

62%
344,89
200.196

63%
339,42
295.420

41%
562,47
461.281

42%
549,08
900.581

43%
536,31
1.319.540

Øget ATA-tid blandt sygeplejersker i sygeplejen
Effektiv løn
Potentiale

Investeringer og
forudsætninger

40%
576,53
-

For at kunne virkeliggøre dette kræves, at der etableres bedre driftsdata på sygeplejeområdet således at man kan identificere de
elementer, hvor potentialet kan realiseres. Dette kan ske gennem ændringer i den enkelte hjemmesygeplejerske prioritering og
planlægning og/eller gennem tydeliggørelse af fælles forudsætninger og principper for hvordan hverdagens opgaver skal prioriteres og
leveres.

Risici og
opmærksomhedspunkter, herunder eventuelle
afhængigheder af andre
potentialer
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Træning og aktivitet
Titel
Beskrivelse

Konvertering af døgnrehabiliteringspladser til fordel for træning i eget hjem

Baggrunden for pilotafprøvningen er at undersøge alternative muligheder for rehabilitering, der kan tilbydes i kommunalt regi. Den demografiske udvikling samt politiske
prioriteringer på sundhedsområdet betyder, at kommunerne i de kommende år, kan
forvente at tage i mod flere borgere langt tidligere i deres behandlings-/genoptræningsforløb end hvad tilfældet er i dag. Pilotafprøvningen skal derfor bidrage til en undersøgelse af, hvordan kommunens kapacitet på rehabiliteringsområdet kan udnyttes
bedst mulig, samtidig med at kvalitet i serviceniveauet opretholdes.
Erfaringer fra Syddjurs Kommune er, at der er stor efterspørgsel på døgnpladser,
hvilket forventes at være stigende de kommende år som følge af de politiske omprioriteringer. Erfaringer fra Syddjurs Kommune viser samtidig, at de svageste borgere kan
have svært ved at overføre det lærte fra døgnrehabilitering til eget hjem samtidig med,
at nogle borgere ikke ønsker en døgnplads. På den baggrund ønsker Syddjurs Kommune at udvikle og pilotafprøve ”Rehabilitering i eget hjem” med det formål at teste om dette tilbud, koblet med velfærdsteknologi og andre
hjælpemidler, kan være virksom i forhold til en fokuseret rehabiliteringsindsats i borgerens eget hjem og indgå som et alternativ til
døgnrehabilitering på center. Med det nye rehabiliteringstilbud kan borgere i Syddjurs kommune fortsat tilbydes rehabilitering på døgnplads,
men nu også med mulighed for tilbud om døgnrehabilitering i eget hjem, som illustreret i figuren oven for.
Der forventes en stigning på op mod 75% af borgere over 80 år frem mod 2030, hvorfor et alternativ til døgnpladser skal udvikles og sikre en
mere fleksibel udnyttelse af ressourcer og kompetencer. Samtidig er et Implements forslag, at man arbejder henimod at nedsætte
døgnkapaciteten med 2 til 3 pladser over tid og levere den indsats i hjemmet i stedet. Det kan både dreje sig om borgere, hvor det nye tilbud lige
så godt kan leveres i hjemmet eller man kan frigøre kapacitet på døgnrehabiliteringspladserne ved at hjemsende tidligere til et passende tilbud i
hjemmet. Dette vil fremme omstillingen i Syddjurs Kommune fra en mere stationær kapacitet til en mere mobil og fleksibel kapacitet som
vurderes at være nødvendig for at kunne levere til et stadig stigende antal ældre. Sundhed og Omsorg har udarbejdet en detaljeret
projektbeskrivelse som nærmere kan redegøre for forslaget indhold.

Effektivisering/besparelse
(udgiftsprofil 20202023)

Effektiviseringen i dette forslag omhandler, at man skal kunne reducere kapaciteten
til døgnrehabiliteringspladserne svarende til med 1 til 3 pladser og levere den indsats som rehabilitering i hjemmet i stedet for. Dette giver en samlet effektivisering
mellem 660.000,- kr. og ca. 2 mio. kr. Effektiviseringspotentialet beregnes ved
Døgnophold
forskellen mellem døgntaksten for en døgnrehabiliteringsplads og det nye rehabi- Træning i eget hjem
literingstilbud i hjemmet.
Besparelse

1 plads
2 pladser 3 pladser
Pr. dag
Pr. år
Pr. år
Pr. år
2.911,0
1.062.515 2.125.030 3.187.545
1.101,0
401.865
803.730
1.205.595
1.810,0
660.650
1.321.300 1.981.950
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Træning og aktivitet
Titel

Konvertering af døgnrehabiliteringspladser til fordel for træning i eget hjem

Investeringer og
forudsætninger

Det er kompetencer man allerede har i organisationen som man skal anvende på en anden måde. Men forudsætningen for at det lykkes og
potentialet indfris er, at man reelt kan identificere de borgere der skal modtage et rehabiliteringstilbud i eget hjem frem for tidligere på en
døgnrehabliteringplads. Der vil sandsynligvis også være behov for investeringer i en række hjælpemidler som muliggør at man kan levere
mere omfattende rehabiliterings- og træningsaktiviteter i hjemmet.

Risici og
opmærksomhedspu
nkter, herunder
eventuelle
afhængigheder af
andre potentialer

Presset på døgnrehabiliteringspladserne er allerede stort og de anvendes til flere formål. Hvis det skal lykkes med at reducere kapaciteten
med aktivitet svarede til 2 til 3 pladser kræver det at målgruppen til døgnrehabiliteringspladserne tydeliggøres.
Potentialet er også afhængigt af potentialet om opbygning af et nyt hjerneskadetilbud, hvor de 2 pladser der reduceres her tænkes anvendt.
Hvis dette ikke realiseres vil det være at realisere dette potentiale da potentialet består i at flytte aktiviteten fra døgnrehabiliteringspladserne
til hjemmet. Dette vurderes svært realiserbart såfremt det ikke understøttes af en reduktion i den samlede kapacitet på
døgnrehabiliteringspladserne.
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Tandplejen
Titel
Beskrivelse

Reduktion af enhedsomkostning

Tandplejen har siden opgave- og strukturreformen i 2007 været igennem en omstilling fra 9 klinikker til de aktuelle 3 klinikker. Samtidig har
man indført forskellige intervaller og kadencer i forhold til tandkontrol baseret på en faglig risikovurdering. Der er således sket en markant
omstilling over tid i tandplejen. Dette indebærer også kommunikationen med brugerne og overgang til digitale bookingsystemer og SMSopfølgninger på aftaler.
På trods af denne store omstillingsproces ligger den kommunale tandpleje i Syddjurs Kommune stadig et stykke over andre kommunale
tandplejer i gruppen af ECO-sammenligningskommuner samt regions- og landsgennemsnit.
Hvis man prioritere en harmonisering af tandplejens udgiftsniveau vil det skulle ske gennem:
• En fortsat revurdering af den faglige risikovurdering i forhold til tandkontroller (altså længere mellem de enkelte profilers tandkontroller
• En afklaring om yderligere samling på færre lokationer er nødvendig for at realisere et lavere udgiftsniveau med de konsekvenser det
måtte have for brugernes længere transport til de færre klinikker.

Effektivisering/besparelse
(udgiftsprofil 20202023)

Investeringer og
forudsætninger
Risici og
opmærksomhedspunkter, herunder
eventuelle
afhængigheder af andre
potentialer

Baseret på udgiftsniveauet blandt ECO. Sammenligningskommunerne, regions- og landsgennemsnit betyder dette,
at der for Syddjurs Kommune er et potentiale mellem 0,9 Differens, budget 2019
I alt
og 2,5 mio. kr.

Reduktion af udgifter til tandpleje
ECO-kommuner Region Midtjylland
108,17
130,11
914.705
1.100.182

Hele landet
300,47
2.540.737

Det anbefales, at forskelle og ligheder mellem tandplejen i Syddjurs og øvrige kommuner i sammenligningsgruppen afdækkes for at komme
tættere på omstillingsmulighederne, herunder forskelle i intervaller og kadencer i forhold til tandkontroller mv. samt strukturel organinsering.
Ingen umiddelbare afhængigheder – men et særligt opmærksomhedspunkt er at den faglige risikovurdering der eventuelt skal ændres til
lavere intervaller konsekvensvurderes fagligt og økonomisk for at sikre at ændringen på sigt ikke skader den generelle tandtilstand blandt
børn og unge i Syddjurs Kommune.
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Tværgående initiativer
Titel
Beskrivelse

Etablering af et Lokalt tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

Forekomst i Syddjurs Kommune
Tager man Syddjurs Kommunes forventede demografisk
udvikling i betragtning, vil kommunen fremadrettet komme til at
opleve et stigende antal borgere med nyerhvervet hjerneskade,
da andelen af 67+ og 80+ årige vil stige frem mod 2030.
Samtidig oplever kommunen også, at flere borgere i den
erhvervsaktive alder rammes af hjerneskade. I 2017 blev 55
borgere i denne befolkningsgruppe ramt, mens tallet sted til 68
i 2018. På hele voksenområdet er der fra 2017 til 2018
observeret en stigning på 5% i antallet af borgere med
nyerhvervet hjerneskade.

300 ANTAL BORGERE MED NYERHVERVET HJERNESKADE I SYDDJURS KOMMUNE
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Samtidig har man i Region Midtjylland besluttet at realisere en
Døgn Døgn Ambulant - Ambulant - Nyskadede Nyskadede
samlet besparelse på 10 mio. kr. fra 2020 og frem på området.
2017
2018
2017
2018
2017
2018
Denne besparelse sker i anledning af, at Region Midtjylland
henviser flere borgere til højt specialiseret niveau end andre
Specialiseret
Advanceret
Basalt
Alle
regioner. Tanken er derfor, at neurorehabilitering skal ske på
det laveste meningsfulde specialiseringsniveau, og flere borgere vil derfor på sigt skulle have deres rehabiliteringsforløb i kommunalt regi i stedet
for regionalt.
Krav til et kommunalt tilbud
I forbindelse med regionens fokus på kommunalt behandling, er der blevet udarbejdet et bud på en beskrivelse for hvordan fremtidens
opgavevaretagelse, struktur og kapacitet inden for hjerneskadeområdet i Syddjurs Kommune. Denne tekst er et sammenskriv af dette uddybende
projektbeskrivelse.
Genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade er en kompleks opgave. Kommunen skal være i stand til at stille en
helhedsorienteret indsats til rådighed for borgeren og de pårørende for at sikre højest muligt livskvalitet og selvstændighed resten af livet. Særlig
rehabilitering på et specialiseret niveau kræver omfattende kompetencer:
• Indgående viden om neurologi og hjerneskaderehabilitering som løbende bør opdateres med relevant videre- og efteruddannelse
• Færdigheder med afsæt i omfattende praksisbaseret viden, som udgangspunkt fem års erfaring med hjerneskaderehabilitering
• Indgå i interdisciplinært samarbejde med krav til helhedsorientering
Foruden disse punkter skal tilbuddene kunne opbygge erfaring samt skabe og vedligeholde et stærkt fagligt miljø for at sikre, at de lever op til den
krævede kvalitet. Derfor er det også et krav, at der skal være en volumen af borgere, således at sundhedspersonale som udgangspunkt
overvejende arbejder med hjerneskaderehabilitering. Fagpersoner bør derfor som minimum arbejde med 10 personer med behov for specialiseret
rehabilitering årligt. Endvidere skal forløb være individuelt tilrettelagt og tage udgangspunkt i den enkelte persons behov. Disse forløb skal bestå
af en kombination af indsatser for mindst tre faggrupper med indsatser minimum fem dage om uge.
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Tværgående initiativer
Titel
Beskrivelse

Etablering af et lokalt tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

Hjerneskadeområdet i dag
Koordineringen har i dag udfordrende betingelser, da mange af de tilknyttede medarbejdere i både sundheds-, social-, undervisnings- og
beskæftigelsesområdet har flere typer opgaver, som gør det svært at prioritere dette område over andet. Herudover ligger der en udfordring i
kommunens søjleopdeling og manglende incitament til at handle på sammen måde på tværs af forvaltninger. Syddjurs Kommune er særligt
udfordret, når en hjerneskade borger udskrives fra et af regionens højspecialiserede sygehuse. Sådan kommunal rehabilitering på specialiseret
niveau skal leve op til førnævnte krav, og kommunen kan i sådanne tilfælde vælge at tilkøbe sig specialviden og døgnpladser på regionale
behandlingstilbud eller selv opbygge et tilbud – hvor førstnævnte har været løsningen hidtil.
Hjerneskadeområdet i fremtiden
For at Syddjurs Kommune skal være i stand til at håndtere specialiseret rehabiliteringsforløb og leve op til Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer
er der fremlagt et bud på fremtidens tilbud på hjerneskadeområdet i Syddjurs Kommune kan udformes. Dette bud foreslår, at hele
træningstilbuddet efter SUL §140 og SEL §86 samles på én lokation – og gennem en konvertering af 2 til tre pladser på de eksisterende
døgnrehabiliteringspladser. Dette ”hjerneskadecenter” skal rumme et specialiseret og tværfagligt kompetenceteam af medarbejdere, der har store
erfaringsbaserede færdigheder af høj kvalitet mht. arbejdet med hjerneskadede. Alle medarbejder skal endvidere tildeles efteruddannelse og
viden omkring hjerneskader og neuropædagogik. Hertil kommer, at bidrag, viden og kompetencer fra Social og Familie og Erhverv og
Beskæftigelse skal indgå i et meget tæt samarbejde for at kunne løse og levere en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats på tværs af
forvaltninger. Dette er en tværgående indsats der skal løses i fællesskab.

Effektivisering/besparelse
(udgiftsprofil
2020-2023)

Økonomiske effekter
Rehabiliteringsafdeling i Sundhed og Omsorg har foretaget en række prøvehandlinger i 2017 og 2018 for at vurdere, om det er en mulighed for
kommunen at udføre rehabilitering på specialiseret niveau, hvis afdelingen fik tilført ekstra ressourcer. Nedenstående tabel viser fundene fra
denne undersøgelse. For hvert forløb er afholdt kommunal udgift noteret, og samtidig er den forventelige omkostning forbundet med et lignende
regionalt tilbud identificeret. Det er gennemgående for alle forløb, at der er en økonomisk gevinst ved at hjemtage lignende forløb fra regionale
tilbud. Hertil skal det understreges, at samtlige forløb har været gennemført med høj borgertilfredshed. Den realiserede dagstakst i Syddjurs
Kommune i de gennemførte prøvehandlinger har været på ca. 4000,- kr.
OVERSIGT OVER HJERNESKADEFORLØB AFVIKLET I SYDDJURS KOMMUNE 2017/2018

Borger nr.
1. 47-årig mand
2. 76-årig mand
3. 62-årig mand
4. 68- årig mand
5. 69-årig kvinde
6. 49 årig mand
7. 70-årig kvinde
8. 74–årig mand
9. 63-årig mand
10. 51-årig mand
11. 71-årig mand
I alt (potentiale)
Kilde: Syddjurs Kommune

Forløbstype i
kommunen
Døgnplads på Rehab.
Døgnplads på Rehab
Døgnplads på Rehab
Døgnplads på Rehab
Døgnplads på Rehab
Døgnplads i 7 dage
Døgnplads på Rehab
Døgnplads på Rehab
Døgnplads på Rehab
Tilbud i eget hjem
Døgnplads på Rehab

Døgn på døgnplads Udgift m. døgntakst Identificeret regionalt tilbud
128
95
67
67
23
8
117
74
83
173
77

482.456
330.479
235.099
241.140
65.711
22.856
478.275
211.418
630.593
223.517

585.000
360.000
405.000
324.000
103.500
36.000
1.020.000
444.000
924.000
Har ikke kunnet finde en dagstakst
346.500

Min.
besparelse

Max.
besparelse

93.544
97.021
66.401
60.360
37.789
13.144
48.225
121.582
-257.093

1.053.544
809.521
568.901
562.860
210.289
73.144
925.725
676.582
365.407

122.983
403.956

700.483
5.946.456
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Tværgående initiativer
Titel

Etablering af et lokalt tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

Effektivisering/besparelse
(udgiftsprofil
2020-2023)

Ved beregningen af det mulige potentiale er der skønsmæssigt fastsat en lokal
Type
Dagstakst Omkostning
Besparelse
dagstakst på 5000,- kr. Det er 1000,- kr. højere end det realiserede niveau ved
Syddjurs kommuen takst
5.000
3.285.000
de gennemførte prøvehandlinger. Denne stigning skal dække de øvrige omkostEkstern takst 1
7.500
4.927.500
1.642.500
ninger som er nødvendige for at kunne levere de ønskede specialiserede
Ekstern
takst
2
10.000
6.570.000
3.285.000
kompetencer. Herudover er der forudsat at, ma anvender to pladser af de eksistEkstern takst 3
12.000
7.884.000
4.599.000
erende døgnrehabiliteringspladser og, at de er belagt 90 pct. af tiden. Spændet
mellem den kommunale takst og de tre eksterne takster viser således det estimerede potentiale på årsbasis såfremt man kan erstatte et tilbud til
en af de tre eksterne takster til et nyt kommunalt tilbud til en døgntakst på 5.000 Kr. Det giver en samlet besparelse på mellem 1,6 og 4,6 mio. kr.

Investeringer og
forudsætninger

Det er en forudsætning, at der internt i Syddjurs afklares snitflader, arbejdsgange samt budget og budgetansvar for det lokalt specialiserede tilbud
til borgere med erhvervet hjerneskade. Samtidig er det en forudsætning, at de påkrævede kompetencer i forhold til Sundhedsstyrelsens nye
retningslinjer tilvejebringes og kan fastholdes.
Der er ikke estimeret særlige investeringsomkostninger da tilbuddets ”udvidelse” forventes at kunne håndteres inden for den øgede dagstakst.
Dog kan der være behov for investeringer i enkelte hjælpemiddeltyper som i dag ikke lagerføres af Syddjurs Kommunes hjælpemiddeldepot.

Risici og
opmærksomheds
punkter, herunder
eventuelle
afhængigheder af
andre potentialer

Det største opmærksomhed er, at der alene hjemtages borgere til lokal rehabilitering, hvor man har de påkrævede kompetencer. De mest
specialiserede indsatser vil stadig skulle leveres af fx Hammel Neurorehabilitering. Herudover er der et opmærksompunkt på, at kunne
fastholde de påkrævede kompetencer lokalt over tid.
Samtidig er det en stor opgave at opbygge et nyt og varigt tilbudt, hvorfor dette skal tages i betragtning og allokeres ekstra ledelsesmæssige
ressourcer og opmærksomhed i formuleringen af tilbuddet, opstarten af tilbuddet og understøttelse i den fortsatte drift.
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Tværgående
Titel
Beskrivelse

Reduktion i kørsels takst

Selvom Syddjurs Kommune er en af de ”mindre” kommuner kører der mange kilometer i arbejdsøjemed. Det omhandler blandt andet for
Sundhed og Omsorg mange medarbejdere der anvender egen bil til transport mellem borgerne på deres ruter og til møder. For resten af
Syddjurs Kommune er der således også en række medarbejdere der anvender egen bil i arbejdsøjemed, fx til møder på kommunens
forskellige administrative lokationer. For alle medarbejdere i Syddjurs Kommune afregnes der i dag med statens høje takst på 3,54 kr. pr.
kørt km.
Flere kommuner har haft samme praksis med at udbetale godtgørelse efter statens høje takst. Der er dog også en række kommuner (fx
Esbjerg Kommune) som har ændret praksis og besluttet alene at give befordringsgodtgørelse efter statens lave takst på 1,54 kr. pr. kørt km.
Hvis Syddjurs Kommune vælger sammen praksis – enten for Sundhed og Omsorg alene eller for hele kommunen - vil det være muligt at
realisere en stor besparelse på udgifterne til befordring. Medarbejderne vil stadig kunne modtage befordringsgodtgørelse og få dækket
deres udgifter og støtte til bilen – men bare på et lavere niveau.
Men kan også vælge at graduere godtgørelsen således at man får de første 2500 km. Får udbetalt den høje takst og derefter den lave takst.
Potentialet er dog beregnet på basis af en ændring fra den høje til den lave takst.

Effektivisering/besparelse
(udgiftsprofil 20202023)

Investeringer og
forudsætninger

Risici og
opmærksomhedspunkt
er, herunder eventuelle
afhængigheder af andre
potentialer

Kommunen
Sundhed og Omsorg

Forbrug 2018
11.199.113
4.955.178

Kilometer kørt
3.163.591
1.399.768

Forbrug ved lav sats
6.137.367
2.715.550

Potentiale
5.061.746
2.239.628

Tabellen viser den realiserede forbrug i 2018, antal kørte kilometer og det økonomiske potentiale ved en ændring fra den høje til den lave
takst for henholdsvis Sundhed og Omsorg alene og hele Syddjurs Kommune. Et samlet potentiale mellem 2,2 mio. kr. og 5,1 mio. kr. årligt
Se neden for.

Ændringer i medarbejdernes mulighed for at få dækket deres udgifter efter den høje takst kan medføre, at flere medarbejdere ikke vil
anvende deres egen bil i arbejdsøjemed. Dette kan betyde, at Syddjurs Kommune skal investere i et antal biler for at få dækket sit
transportbehov.
Samtidig skal man være opmærksom på, at befordringsgodtgørelsen for enkelte medarbejdere kan være afgørende for om
medarbejderen kan komme på arbejde og ændringer i dette kan påvirke medarbejdernes lyst og mulighed for at fastholde sit arbejde i
Syddjurs. Denne bekymring er således afgørende for, at forslaget ikke indeholder muligheden for en samlet bilpark på Sundhed og
Omsorgsområdet idet dette stadig vil sikre medarbejderen en økonomisk godtgørelse for brug af egen bil i arbejdsøjemed.
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INPUT TIL HANDLEPLAN FOR IMPLEMENTERING

De enkelte potentialerne er beskrevet i det forudgående afsnit. De fleste
potentialer kan iværksættes med virkning fra budget 2020. Nogle har
stigende profiler, fx hvis det forventes at implementeringen og
forandringen tager længere tid før potentialerne kan indfris.
Som tidligere nævnt har forslagene forskellig karakter: Nogen forslag
indebærer at en aktivitet bortfalder – andre indebærer at ledere og
medarbejdere skal agere anderledes end i dag. Sidstnævnte kræver tæt
ledelsesmæssig bevågenhed og kommunikation.
Potentialerne veksler mellem forslag inden for egen område og på tværs
af områder og en egentlig implementeringsplan kan først udarbejdes når
de enkelte tiltag er besluttet eller forslagene er suppleret af fagchefen. .
Implements anbefalinger er
(1) At man i 2020 primært fokusere på, at arbejde med at implementere
hele eller dele af potentialet vedrørende reduktion af
enhedsomkostningen på plejehjem og derved tydeliggøre rammer og
niveau fremadrettet for plejeboligerne
(2) At man parallelt arbejder med at optimere kerneforretningen og at
strukturtilpasningerne fx i hjemmeplejen implementeres hurtigst
muligt for at understøtte arbejdet med ressourceoptimering i videst
muligt omfang.
For så vidt angår alle forslag anbefales det, at
• Der i forbindelse med en eventuel politisk vedtagelse af forslagene
sker en politisk stillingtagen til, hvordan der måles på de
kvalitetsmæssige konsekvenser af forslagene – og at der her tages
udgangspunkt i de mål, der i forvejen er sat.
• Der er en høj grad af involvering og inddragelse af ledere og
medarbejdere i den faktiske udmøntning af forslagene, dvs. at det
lokale råderum for beslutningerne afsøges.

• Der sker en tæt monitorering af både de indholdsmæssige og
kvalitetsmæssige konsekvenser af forslagene – herunder at der
etableres en baseline eller etablering af ten tydelig og gennemsigtig
budgettildeling og hvilke forudsætninger modellen hviler på, idet
omfang at en sådan ikke eksisterer.
• Dette forudsætter også stillingtagen til dataregistrering, hvordan en
forventet effekt kan vurderes samt løbende opfølgning på validiteten af
de registrerede data.
INPUT FRA PROCESSEN TIL BAGGRUND FOR IMPLEMENTERINGEN
Det følgende er udsagn og indtryk fra processen, som kan være vanskelige
at dokumentere – og som der ikke nødvendigvis er enighed om blandt
ledere, medarbejdere eller brugere - men her gengives for at give et indtryk
af eventuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementeringen
af de udgiftsreducerende tiltag:
• der blandt en del ledere, medarbejdere og (delvis) brugere, er en
oplevelse af mange forandringer. Flere sætter spørgsmålstegn ved om
der er den rigtige balance mellem fokus på kerneopgaven og
udviklingsinitiativer og om de forankres tilstrækkeligt før nye sættes i
værk
• der er en oplevelse af (stort) ressourcepres lokalt.
• der er udtrykt ønske om i højere grad at udnyttes mulighederne i
geografien i Syddjurs optimalt (natur/klima-perspektiv) – og herunder
blandt tænker klima ind i fx kørselsordninger
• der er en oplevelse af at der eksisterer et lokalt ledelsesrum – på tværs
af alle områder (om end under pres)
Listen er langt fra udtømmende.
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FASE 1: FOKUSGRUPPEINTERVIEWS
Over en fire-ugers periode fra december 2018 til januar 2019 blev der afholdt 15 fokusgruppeinterviews med interessenter fra
områderne berørt af omstillingsprocessen af Sundhed og Omsorg.
Interviewene havde ofte flere deltagere og blev derfor afholdt som åbne fora, hvor deltagerne frit kunne byde ind.
ICG satte dog en overordnet dagsorden, der var ens for alle fokusgruppeinterviews.
Deltagerne blev spurgt, hvad Syddjurs Kommune gjorde godt på området, om der var eventuelle udfordringer, samt om
deltagerne havde forslag til områder, ICG skulle interessere sig for.
Deltagerne på de 15 fokusgruppeinterviews var:
• Områdeleder for sygeplejen
• Områdeleder hjemmeplejen samt faglige ledere
• Gruppeledere i hjemmepleje/sygepleje
• 2 interviews med medarbejdere i hjemmeplejen
• Medarbejdere i sygeplejen
• Områdeleder og faglige ledere/teamleder i Plejeboliger
• Medarbejdere i plejeboliger
• Områdeledere for Træning og aktivitet og faglige ledere(AGS, Rehabiliteringsafdelingen og Vedligeholdende træning og
Aktivitet)
• Områdeledere for Visitation og Hjælpemidler samt leder af hjælpemiddelcenter
• Repræsentanter for fagspecifikke stabsfunktioner samt sundhed, kvalitet og udvikling
• Køkken Syddjurs og Tandplejen
• Bruger- og pårørenderepræsentant, Ældreråd, Lokalafdeling af Ældresagen.
• MED-repræsentanter bredt dækkende fra Sundhed og Omsorg
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FASE 2: WORKSHOP OM UDFORDRINGSBILLEDET
Tirsdag d. 05. februar 2019 blev der afholdt en workshop i Ebeltoft omhandlende det hidtidige udfordringsbillede, som var blevet
identificeret gennem fokusgruppeinterviewene.
På workshoppen fik deltagerne mulighed for at udtrykke hvilke bekymringer, de havde angående omstillingsprocessen.
Samtidig fik deltagerne også mulighed for at tilkendegive, hvad det positive ved sådan en omstillingsproces kunne være.
Herefter blev deltagerne præsenteret for det hidtidige udfordringsbillede og fik mulighed for at diskutere dette og samtidig tilføje
nye punkter. Udfordringerne blev herefter prioriteret efter deres faglige og økonomiske gevinst.
Afslutningsvis kom deltagerne med første bud på løsninger til de vigtigste faglige og økonomiske udfordringer.
Deltagerne på workshoppen var:
• Ledere og medarbejder fra
• Visitationen
• Hjælpemiddelområdet
• Hjemmeplejen
• Sygeplejen
• Plejeboliger
• Træningsområdet (AGS, Rehabiliteringsafdelingen og Vedligeholdende træning og Aktivitet)
• Køkken Syddjurs
• Tandplejen
• Fagspecifikke stabsfunktioner samt sundhed, kvalitet og udvikling
• MED-repræsentanter
• Økonomisk konsulent samt projektledere og udviklingskonsulenter
51

OVERSIGT OVER OMSTILLINGSPROCESSENS FASER
OG DE INVOLVEREDE INTERESSENTER

DECEMBER 2018

FASE 1
JANUAR 2018

Fokusgruppeinterviews med deltagelse fra:
•

Områdeledere

•

Faglige ledere

•

Gruppeledere

•

Medarbejdere

•

Områdeledere for Visitation og Hjælpemidler samt leder af
hjælpemiddelcenter

•

Repræsentanter for fagspecifikke stabsfunktioner samt sundhed,
kvalitet og udvikling

•

Køkken Syddjurs og Tandplejen

•

Bruger- og pårørenderepræsentant, Ældreråd, Lokalafdeling af
Ældresagen.

•

MED-repræsentanter bredt dækkende fra Sundhed og Omsorg

Workshop med deltagelse fra:

05. FEBRUAR 2019

FASE 2

•

Områdeledere og faglige ledere

•

Gruppeledere

•

Medarbejdere

•

Områdeledere for Visitation og Hjælpemidler samt leder af
hjælpemiddelcenter

•

Repræsentanter for fagspecifikke stabsfunktioner samt sundhed,
kvalitet og udvikling

•

Køkken Syddjurs og Tandplejen

•

Bruger- og pårørenderepræsentant, Ældreråd, Lokalafdeling af
Ældresagen.

•

MED-repræsentanter bredt dækkende fra Sundhed og Omsorg 52

LØBENDE MØDER MED SUNDHED OG OMSORG
Under hele processen har det være afholdt regelmæssige møder med ledelsen for Sundhed og Omsorg og projektledelsen. Til
disse møder er omstillingspotentialerne løbende blevet drøftet og kvalificeret.
Deltagere på disse møder har ofte været:
• Økonomikonsulent
• Chef for Sundhed og Omsorg
• Lokal projektleder for omstillingsanalysen på Sundhed og Omsorg

53

