FREMTIDENS SUNDHED
OG OMSORG

5. februar 2019

DAGENS FORMÅL

• At informere og kommunikere om analysens fremdrift og proces
At få nuanceret og belyst styrker og udfordringer for Sundhed og
Omsorg
• At få udfordringerne prioriteret overordnet
At få deltagernes 1. bud på mulige løsningsområder

• At organisationen inddrages
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PROGRAM
9.00

Velkomst: Omstillingsprojekterne og formål med i dag
Indledende øvelse – hvad bekymrer os mest og hvad kunne
være det bedste der kunne ske?

10.00

Det foreløbige udfordringsbillede ved Implement
Pause
Kvalificering af udfordringsbillede
Opsamling på det samlede udfordringsbillede

12.00
13.00

Frokost
Prioritering og tematisering af udfordringer

Pause
Øvelse om løsninger

15.00

Tak for i dag og næste skridt
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”PLAYING TO WIN” - VI SIKRER KLARE OG REALE VALG GENNEM FOKUS PÅ FEM
SPØRGSMÅL
STRATEGISKE SPØRGSMÅL:

1

EKSEMPLER:

• Hvad er vores strategiske mål med en omstillingen?

Hvad er vores
ambition?
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• Hvad er de økonomiske mål med omlægningen af
indsatsen?

• Hvem vil vi fokusere på? (eksempelvis rehabilitering,
sammenhængende forløb, hjerneskadeområdet,
geografiske områder m.fl.?)

Hvor skal vi
fokusere?

• Hvor fokuserer vi ikke?
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• Hvordan understøtter vi en ændret adfærd på tværs
af fagområder/forvaltninger?

Hvordan bliver vi
succesfulde?
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• Hvordan understøtter vi ændret adfærd internt?

Hvilke evner og
kompetencer skal
være tilstede?

• Hvilke primære ledelses- og funktionelle kompetencer
skal være til stede på tværs af områder for at sikre en
ændret adfærd i praksis?

• Hvilke kompetencer skal kunne bringes i spil på
tværs af fagområderne?
• Hvilken organisatorisk og styringsmæssig struktur
skal vi have?
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Hvilke måle- &
styringssystemer har
vi behov for?

• Hvilke mål skal der styres efter i daglig praksis?
• Hvilke mål skal gå på tværs af områder?
• Hvilken type af ledelsesinformation er nødvendig for
at understøtte fokus på retning?
• Hvilke værdier driver vores adfærd?

PROCESSEN INDTIL NU
ANALYSE

Spørgsmål, der
skal besvares:

Det understøttes
gennem:

Hvilket resulterer i
flg. leverancer:

LØSNINGER

PRIORITERING

Medio november – ultimo januar

Primo februar – medio marts

Medio marts – medio maj

Hvordan ser det reelle
udfordringsbillede ud, og
hvad er styrkerne og
svaghederne?

Hvad er vigtigst at ændre –
og hvorfor? Hvem kan med
fordel tænkes med i en
omstilling?

Hvordan sikres kvalitet i
løsningerne og resultater for
borgerne - med samtidig
realisering af budgetkrav?

•
•
•
•

•

•
•
•

Projektet rammesættes
Analyse af nøgletal og sammenligning
National og international inspiration
Interview med relevante
nøglepersoner; ledelse-, medarbejder,
borgere og samarbejdsparter

1. Analyse af udfordringsbillede
• Bruttokatalog indeholdende foreløbigt
økonomisk og fagligt potentiale
• Sammenlignende nøgletalsanalyse ift.
økonomi, serviceniveau, samt
elevudvikling

•
•
•

Ambitions- og
prioriteringsworkshop
Arbejdsmøder
Input fra andre kommuner
Borger- og interessentmøde I

2. Mulige omstillinger
• Prioriteret overblik og beskrivelse af
strategiske omstillingsmuligheder
Fagligt potentiale og
opmærksomhedspunkter
Effektiviseringspotentiale(r)
Implementeringsudfordringer

•

Løsningsworkshop
Arbejdsmøder
Implementering- og
handleplansworkshop
Borger- og interessentmøde II

3. Mulighedskatalog:
• Løsninger til effektiviserings -,
tilpasnings- og investeringspotentialer
4. Oplæg til udarbejdelse af
handleplan
• Udarbejdes på baggrund af
mulighedskatalog
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HVAD BEKYMRER OS MEST?

1

Præsenter jer kort ved bordene

2

Sid individuelt og sum over de to vigtigste bekymringer for dig

3

Prioriter i gruppen, hvad de to vigtigste bekymringer ved bordet er

SKRIV KLART OG TYDELIGT PÅ PAPKORT

OPSAMLING: HVAD BEKYMRER OS MEST?

• Arbejdsmiljø: Rekruttering, trivsel og kompetencer
• Rekruttering og fastholdelse samt faglighed
• Har vi kompetencerne til at løfte de krav, som fremtiden stiller os om at lette på tværs og lave
samskabelse?
• Kan organisationen bære de udfordringer, vi står overfor (personale, kompetencer, trivsel og
kvalitet)?
• Økonomi: Stigende sygefravær og opsigelser og faldende tilfredshed med arbejdsmiljø og
arbejdstrivsel (masseflugt)
• Bliver arbejdsmiljøet påvirket negativt ift. rekruttering, samarbejde og Cura/fejl
• Kommer vi nok i mål? Får vi lavet en realistisk strategi, som kan føres ud i livet og
understøttes?
• Fælles bekymring for et fremtidigt faldende serviceniveau på bagkant af stigende
opgavemængde og stagnerende personaletilgang – faldende fagligt råderum
• Kvaliteten forringes ift. vores kerneopgave – kan kvaliteten og serviceniveauet på ydelser
opretholdes?
• Dårlige overgang ml. de forskellige instanser

HVAD KUNNE VÆRE DET BEDSTE, DER KUNNE SKE?

1

Sid individuelt og sum over, hvad det gode ved sådan en her proces kan
være (fagligt og kvalitetsmæssigt).
Benspænd: Det må ikke være at fjerne de 30 mio.

2

Prioriter i gruppen, hvad de to bedste ting, der kunne ske i processen
ved bordet er

SKRIV KLART OG TYDELIGT PÅ PAPKORT

OPSAMLING: HVAD KUNNE VÆRE DET BEDSTE, DER KUNNE SKE?

OPSAMLING: HVAD KUNNE VÆRE DET BEDSTE, DER KUNNE SKE?
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FORELØBIGT
UDFORDRINGSBILLEDE
Syddjurs Kommune

5. februar 2019

1

(1) PROCESSEN INDTIL NU
(2) UDDRAG AF NØGLETAL
(3) IMPLEMENTS FORELØBIGE UDFORDRINGSBILLEDE
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FORELØBIGE NØGLETALSANALYSER OG
OBSERVATIONER – SUNDHED OG OMSORG

Syddjurs Kommune

SAMMENLIGNINGSKOMMUNER PÅ
ÆLDREOMRÅDET
ECO-KOMMUNER
• Faxe
• Holbæk
• Næstved
• Kerteminde
• Esbjerg
• Vejle
• Hedensted
• Favrskov
Fælles: lavt udgiftsbehov og højt ressourcepres.
Syddjurs’ beregnede udgiftsbehov afviger med 2 pct.
fra det gennemsnitlige udgiftsbehov i gruppen.

ANDRE KOMMUNER FRA REGION MIDTJYLLAND
• Holstebro

• Ikast-Brande
• Ringkøbing-Skjern
• Skive

• Skanderborg
• Norddjurs
14

SAMLET ENHEDSPRISER PÅ ÆLDREOMRÅDET
Udvælges de klassiske udgiftsposter associeret med ældreområdet fra kommunernes driftsregnskaber, observeres
det, at Syddjurs Kommune i 2017 samlet set lå lige under regionsgennemsnittet ift. udgifter pr. 67+ årig borger.
Betragtes de enkelte udgiftsposter, springer 4.82.001 (kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning) ud som
betydelig højere i Syddjurs end i de andre sammenligningskommuner. Udgifterne til 5.32.011 (personlig og praktisk
hjælp undtaget frit valg af leverandør) er i modsætning hertil ganske lave sammenlignet med de andre kommuner.
Kommunernes driftsregnskab på ældreområdet pr. 67+ årig, 2017
50.000,00

5.33.001, forebyggende
hjemmebesøg

45.000,00
40.000,00

35.000,00
30.000,00

5.32.200, ledelse og
administration

15.000,00
10.000,00

Vejle

30.638,47

Næstved

31.732,83

Kerteminde

34.244,85

5.32.012, personlig og praktisk
hjælp i friplejeboliger

Faxe

34.743,21

Holbæk

34.794,83

Holstebro

36.198,30

5.32.011, personlig og praktisk
hjælp undtaget frit valg af
leverandør

Ikast-Brande

36.507,95

Hedensted

36.648,28

5.32.009, privat leverandører af
personlig og praktisk hjælp
(hjemmehjælp)

Ringkøbing-Skjern

37.030,22

Favrskov

37.400,53

Skive

38.872,25

Skanderborg

39.675,16

Syddjurs

40.185,03

Region Midtjylland

41.282,62

Norddjurs

42.731,55

Esbjerg

46.534,62

5.32.004, hjemmesygepleje

5.000,00
0,00

5.32.001, kommunens levering af
personlig og praktisk hjælp
(hjemmehjælp)
4.82.001, kommunal
genoptræning og
vedligeholdelsestræning

Kilde: Statistikbanken, REGK53 og BY2

Total

5.32.020, tværgående
arbejdsopgaver og service i
plejeboligydelser

25.000,00
20.000,00

Kommune
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SAMLEDE ENHEDSPRISER PÅ ÆLDREOMRÅDET
Benyttes den nyeste registreringspraksis (fra budget 2018 og frem), hvor udgiftsposterne fra foregående slide er
renset for voksne med særlige behov og derfor i teorien udelukkende burde indeholde udgifter til ældreområdet,
fremstår Syddjurs Kommune som den billigste af alle sammenligningskommunerne. Denne ændring kan som sådan
være velfunderet, men den er af sådan en størrelse, at det skal undersøges nærmere, hvorledes den nye
registreringspraksis er blevet udmøntet.
Nettodriftsudgifter på hovedfunktion 5.30 pr. 67+-årig, 2018
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Kilde: ØIM Nøgletal

Kommune

Total

Syddjurs
Skanderborg
Faxe
Hedensted
Favrskov
Holbæk
Ringkøbing-Skjern
Vejle
Kerteminde
Næstved
Holstebro
Norddjurs
Skive
Esbjerg

34.710
34.993
35.388
35.831
36.497
37.136
37.474
38.477
38.834
39.027
40.206
41.794
41.946
50.751
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SERVICENIVEAU I HJEMMEHJÆLPEN
Syddjurs Kommune har et ganske højt serviceniveau i hjemmehjælpen med 49,12 timer visiteret pr. uge pr. 100 67+
årige borgere. Dette er betydelig over regionsgennemsnittet på 42,05 timer pr. uge og kun overgået af Holdbæk,
Esbjerg og Ringkøbing-Skjern.

Visiterede timer hjemmehjælp pr. uge pr. 100 67+ årig, 2017
60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

Udregnet som 67+ årige modtagere af visiteret hjemmehjælp pr. 100 67+ årig multipliceret med visiterede timer pr. uge pr. 67+ årig modtager

Kilde: Statistikbanken, AED06, AED022 og BY2
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ENHEDSPRIS I HJEMMEHJÆLPEN
Syddjurs Kommune ligge over regionsgennemsnittet målt på de samlede udgifter til hjemmehjælp (både kommunalt og
privat leveret) pr. 67+ årig. Afvigelsen er dog blot 591,51 kr., men værd at bemærke er, at Syddjurs ligger signifikant
højere end ECO-kommuner som Kerteminde, Næstved, Holbæk og Faxe. Sættes denne observation i kontekst med de
høje udgifter til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, burde udgifterne til hjemmehjælp alt andet lige
være lavere (antaget af denne genoptræning og vedligeholdelsestræning har til formål at aflaste hjemmehjælp).
Samlede udgifter til hjemmehjælp (5.32.001 & 5.32.009) pr. 67+ årig, 2017
15.500,32

SKIVE

14.841,70

RINGKØBING-SKJERN

SYDDJ URS

10.974,50

SKANDERBORG

10.905,48

VEJLE
ESBJERG
KERTEMINDE
NÆSTVED
HOLBÆK

FAXE

1.742,71
1.350,48
1.652,85

10.244,70

1.934,05

11.927,04

250,20

10.508,67

1.617,03

9.341,10

2.328,99

10.152,42

1.033,41

9.231,51

1.268,60

9.978,39

122,64

8.550,93
7.704,81

1.104,65
132,14
Kommunal

Kilde: Statistikbanken, REGK53 og BY2

51,54

10.544,20

FAVRSKOV
REG IO N MIDT J YLLAND

961,39

15.046,36

HOLSTEBRO

HEDENSTED

1.427,48

14.374,92

IKAST-BRANDE

NORDDJURS

2.058,72

Privat
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ENHEDSPRISER OG SERVICENIVEAU FOR
PLEJEPLADSER
Syddjurs har 268 plejepladser fordelt på plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger. Dette svarer til 30,26 plejepladser pr.
1.000 67+ årige borgere, hvilket er det laveste af alle sammenligningskommunerne. Samtidig havde Syddjurs de
tredjehøjeste udgifter til pleje og praktisk hjælp udtaget frit valg af leverandør og i friplejeboliger pr. indskrevne på
plejepladser i 2017. Sammenlignet med udbuddet af plejepladser, er antal personer på venteliste til disse højt.
Dette betyder, at hvis den planmæssige udvidelse i udbuddet af plejepladser finder sted, vil en tung udgiftspost vokse
yderligere i fremtidig regnskaber.
Udgift til pleje og praktisk hjælp (5.32.011 + 5.32.012) pr. indskrevne på plejepladser
(plejehjem, beskyttede boliger, plejeboliger, friplejeboliger), 2017

Plejehjem, beskyttede boliger, plejeboliger og friplejeboliger, 2017
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Kilde: Statistikbanken, REGK53, RESI01, RESP01 og AED16

Pladser pr. 1.000 67+ årige

Indskrevne pr. 1.000 67+ årige

Personer på venteliste i alt

DEMOGRAFISKE UDFORDRINGER FREM
MOD 2030
Syddjurs står over for den demografiske udfordring, at andelen af ældre (borgere på 67+ år) er støt stigende frem mod
2030. Aldersgruppen 67-80 år vil vokse fra 17,11% i 2018 til 18,53% i 2030. Den største og mest indflydelsesrige
vækst forventes dog at finde sted i aldersgruppen 80+ år, hvor antallet af borgere vil stige med mere end 93% til 3.559
i 2030. Sammenlignes denne demografiske fremskrivning med regionen, ligger andelen for disse to aldersgrupper
betydelig over regionsgennemsnittene. I takt med at disse udgiftstunge andele stiger, falder antallet af skatteydere
(aldersgruppen 18-66 år) fra 24.890 i 2018 til 24.078 i 2030.
Andel 67+ årige borgere i Syddjurs kommune og Region Midtjylland, 2018-2030
30,00
25,00
20,00
15,00

Befolkningsfremskrivning for Syddjurs kommune opdelt på fem
aldersgrupper, 2018-2030

10,00

100%
90%

5,00

80%
70%

0,00
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Syddjurs

Region Midtjylland

60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%

2018
Kilde: Statistikbanken, BY2 og FRKM118

0-5 år

6-17 år

2030
18-66 år

67-80 år

80+ år
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Det gode udgangspunkt

Økonomisk
Budgettet er under pres – men er landet rimeligt trods disse udfordringer.
Enhedsudgifterne er – med nogen variation og usikkerhed – relative lave og kan indikere et rimeligt
effektivitetsniveau eller et ”lavt” serviceniveau.
Når det nye plejecenter er indviet og en række mindre pladser lukket har Sundhed og Omsorg en
plejeboligmasse primært drevet af større centre med en driftseffektiv størrelse.

Fagligt
Mange udviklingsprojekter
Høj andel af uddannet personale (skal valideres)

Relativt højt serviceniveau i hjemmehjælpen (skal valideres)
Brugere udtrykker tilfredshed med kommunens tilbud og dialogen i øvrigt (om end plads til forbedringer)
Der er en flad ledelsesstruktur, med kort til kommunaldirektør, borgmester og chefer. Det er gunstigt for
processerne. Det er nemt at lave om og egentlig ret hurtigt ift. oplevelse i andre kommuner.
Det er en innovativ kommune og område, og meget af udviklingen er agilt. Det er gavnligt for borgerne, men
spørgsmålet er, om det er gavnligt for medarbejderne.
Oplevet autonomi blandt plejehjemsledere – om end rollen kan være udfordret
Vedholdende fokus på velfærdsteknologi
•

Conclusion
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Udfordringer
Økonomi
Høje udgifter til sygepleje og plejecentre (enhedsomkostning) – sidstnævnte kan hænge sammen med en
lav dækningsgrad og deraf afledt en større gennemsnitlig tyngde pr. borger
Mangler transparens i budgetudmøntningen og styringen og dermed også sporbarhed i fx effektiviseringer
Mangler klare gevinstrealiseringsforudsætninger og sporbarhed i fbm. ny velfærdsteknologi
Vikarforbruget er højt, også sammenlignet med andre kommuner – og sygefraværet er højt/stigende (?)
Kapacitet af ældreboliger matcher ikke efterspørgsel - forskelle på tværs af kommunen

Usikre aktivitets- og driftsdata som følge af implementering af nyt omsorgssystem

Fagligt
Behov for at styrke sammenhængen på tværs – flere giver udtryk for oplevelse af et ”Ø-samfund”. Både
inden for sundhed og Omsorg og på tværs af Syddjurs Kommune. Arbejder i forskellige kadencer
Rekruttering
Overgang fra døgnrehabiliteringspladser til rehabilitering i hjemmet er udfordret – risiko for at borgerens
progression går tilbage i eget hjem pga. uhensigtsmæssig overgang.
Medarbejdere oplever forskellige lommer i forhold til trivsel, sygefravær og ledelse
‘Mangler transparens i tildelingsprincipper i tildeling til de enkelte områder
Hjemmehjælpere savner sparring med sygeplejerskerne, og der er (har været) stor udskiftning i
medarbejdergruppen og der er forskellige modeller
Relativt stort ledelsesspænd i sygeplejen – stor variation generelt på området (betinget af aktuel historie)
Plejehjemsledere savner administrativ støtte
Delvis mangel på sammenhængende rehabilitering i praksis (fx træning og hjemmesygepleje)
Oplevelse af ”tungere” borgere på plejecentre og oplevet kompetencegab i fht. borgernes behov
Prioritering af udviklingsressourcer ctr. drift.

•

Conclusion
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KVALIFICERING AF UDFORDRINGSBILLEDE
Drøft i grupper:
1

Holder udfordringsbilledet?

2

Er der noget, der mangler?

3

Er der noget, der skal uddybes?

OPSAMLING KVALIFICERING AF UDFORDRINGSBILLEDE

ECO-NØGLETAL
ECO-nøgletal tager hensyn til kommunernes vilkår ved at sammenligne
kommunens data med en gruppe af kommuner, som vurderes til at være
sammenlignelige.
Sammenligningsgrupperne opdeles i forhold til 3 niveauer af
udgiftsbehov og tre niveauer af ressourcepres, således at der i alt er 9
kommunegrupper.

I udregningen af ressourcepresset, sammenholder KORA kommunens
samlede udgiftsbehov i udligningssystemet med kommunens
indtægtsmuligheder fra udskrivningsgrundlag, grundværdi, tilskud og
selskabsskatter m.v.
• Ressourcepresset er vurderet til at være højt i Syddjurs
Kommune.
I udregningen af udgiftspresset analyseres udgiften fra område til område
i forhold til en række faktorer for at identificere hvilke, der har betydning
for kommunens udgifter.
• Udgiftspresset for områderne Ældre og Folkeskolen er vurderet
til at være lavt, mens det er vurderet til at være middel for
Børnepasning.
Syddjurs Kommunes udgiftsbehov skønnes generelt lavt bortset fra
områder, hvor areal, afstande og særlige demografiske forhold spiller ind
(Børnepasning og Sygehuse).

Syddjurs Kommune har været meget kritisk i forhold til, om kriterierne for
udgiftsbehov i tilskuds- og udligningssystemet giver et retvisende billede
af de uligheder, der skal tages højde for.
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OPSAMLING PÅ DET
SAMLEDE
UDFORDRINGSBILLEDE

PRIORITERING AF UDFORDRINGER

Økonomiske

Hvad giver økonomisk råderum?

2

Hvad giver faglige gevinster?

gevinster

Lav

Høj

1

Faglige
gevinster
Lav

Høj

OPSAMLING: PRIORITERING AF UDFORDRINGER
Økonomiske

Høj

gevinster

Uniformer og
driftsudgifter ift. biler:
Kørselsgodtgørelse.

Høje udgifter til
sygepleje og
plejecentre
Højt vikarforbrug og
stigende sygefravær
Manglende
forudsætninger for
gevinstrealiseringer i
fbm. ny
velfærdsteknologi
Analyse af
serviceniveau i
hverdag versus
weekend – specielt
hjemmeplejen, men
også i hele S&O

Evaluering af både
projekter og
eksisterende services
(fokus på gode
arbejdsgange, sprede
det der virker og
stoppe det, der ikke
gør)
Overgang fra
døgnrehabiliteringspladser til
rehabilitering i
hjemmet risiko for
tilbagegang i eget
hjem

Manglende
transparens i
budgetudmøntning
og styring

Manglende fokus på
forebyggelse og tidlig
opsporing af sygdom
og
funktionsnedsættelse
(bredere og tidligere
end vi gør nu). ”Den
nye borgergeneration”

Forebyggende
sundhedsindsatser

Fokus på almen
praksis

Planlægning og
visitation (gatekeepere, pårørende
inddragelse og
kommunikation)

Visitation: Inddrage
Ny
medarbejdere og 14 organisationsstruktur
dages dokumentation (kørsel, små enheder
inden ydelse visiteres
med tværfaglighed,
(fungerer ikke). Har
men
samlet ledelse)
borgerne de reelle
ydelser – vi skal også
Medarbejdere
huske at afslutte.
oplever forskellige

lommer ift. trivsel,
sygefravær og
ledelse

Behov for at styrke
sammenhængen på
tværs – væk fra ”øsamfund”

Ledelsesspænd og
råderum

Lav

Manglende sparring
mellem
hjemmehjælpere og
sygeplejersker samt
stor udskiftning i
medarbejdergruppen

Fokus på
medarbejderne i
sundhed og omsorg:
trivsel, kompetencer
og rektruttering

Faglige
gevinster
Høj

PRIORITERING AF UDFORDRINGER
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ØVELSE OM FØRSTE BUD PÅ LØSNINGER

Drøft i grupper:

1

Hvad er jeres første bud på en løsning på de
vigtigste økonomiske udfordringer?

2

Hvad er jeres første bud på en løsning på de
vigtigste faglige udfordringer?

SKRIV KLART OG TYDELIGT PÅ PAPKORT

OPSAMLING: ØVELSE OM FØRSTE BUD PÅ LØSNINGER I

OPSAMLING: ØVELSE OM FØRSTE BUD PÅ LØSNINGER II

OPSAMLING: ØVELSE OM FØRSTE BUD PÅ LØSNINGER III

OPSAMLING: ØVELSE OM FØRSTE BUD PÅ LØSNINGER IIII

TAK FOR I DAG

