
Chefteamindstilling: Status på indsatsen nedbringelse af færdigbehandlingsdage samt målsætning for 2018 

9. november 2017, Sundhed  

Baggrund: 
Den 22. december 2016 vedtog Chefteamet en handleplan for nedbringelse af færdigbehandlingsdage på 
AUH, bl.a. grundet nye forhøjede ”straftakster”. Fra og med 2017 er straftaksten steget til 4.024 kr. de før-
ste to døgn en borger ligger færdigbehandlet på sygehuset og til 6.036 kr. fra dag tre og frem.  
I vedlagte bilag fremgår en status for arbejdet med handleplanen. 

Status:  
Fra 1. januar og til og med indførelsen af CURA den 19.09. har det været muligt at monitorere antallet af 
færdigbehandlede borger. Efter 19/9-2017 er der lavet manuel monitorering. Monitoreringen viser, at den 
samlede indsats i handleplanen har bidraget til at nedbringe antallet af færdigbehandlede væsentligt – det 
nuværende niveau er omkring 3 færdigbehandlede pr. dag.  Udgifterne forventes med det nuværende ni-
veau, at blive på knap 9 mio. kr. – grundbudgetter er på 1,7 mio. kr. 
(Se bilag)   
 
Fortsættelse i 2018: 
Den 22. december 2016 samt den 6. april 2017 anviste chefteamet midler til indsatser, som indgår i hand-
lingsplanen. Midlerne er anvist for 2017. Økonomien for 2018 – dvs. forsat finansiering af de eksisterende 
flekspladser, de 2 sygeplejersker ved Akutteamet og Færdigbehandlingskonsulenten behandles i forslaget 
til detailbudget 2018. 
 
Det foreslås, at der fra 2018 udarbejdes en målsætning for antal færdigbehandlede. Her foreslås en mål-
sætning, der svarer til grundbudgettet. (1,7 mio. kr.) – dette svarer til gennemsnitlig 1,1 færdigbehandling 
pr. dag. Dette er under det nuværende niveau, som er ca. 3 pr. dag, men i 2016 havde 13 af de 19 kom-
muner et lavere niveau.  

Beslutninger: 
Det indstilles, at 

• Chefteamet tager vedlagte status til efterretning 

• Chefteamet godkender, at der fastlægges en målsætning på området. Her foreslås at målsæt-
ningen bliver, at der er under 1,1 færdigbehandlingsdage pr. dag. 

 
 

Effekt og målopfølgning: 
Fortsat positiv udvikling med færre færdigbehandlede borgere i Aarhus Kommune. 

Implementering: 
Akuttilbud og Rehabilitering er i samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe og Akutklyngen ansvarlig for 
fortsat implementering af handlingsplanen.  

 

Kommunikation: 
Der orienteres om beslutningen i Chefteamets 5 minutter. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

X 
 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Mål og Økonomistyring 

    

Ansvarlig/Navn: Chef for Akuttilbud og rehabilitering Anja Thoft Bach 

Deltager på mødet: Anja Thoft Bach (41 85 42 34), Helle Haunstrup Krog, Lone Nielsen 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. Grundbudget X Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

0 0 0 0 

Økonomien behandles i regi af detailbudget 2018. Her foreslås 2 modeller, hvor der dels sker en videreførelse 
af det nuværende niveau (16 pladser), dels sker en udvidelse med yderligere 5 pladser (Fællesstuen på Vikær-
gården) Derudover foreslås i begge modeller videreført de 2 sygeplejersker ved Akutteamet der skal under-
støtte lokalområder og Færdigbehandlingskonsulenten. Sygeplejerskerne og færdigbehandlingskonsulenten 
foreslås finansieret af de 3,8 mio. kr. der er afsat til kommunale akutfunktioner (Midler fra handleplanen for den 
ældre medicinske patient (DÆMP-midler)).. Disse 2 modeller koster henholdsvis 9,7 mio. kr. (21 pladser) og 
7,4 mio. kr. (16 pladser). 

 

  Den 22.12.16 Den 09.11.17  Nov./Dec. 2017 Juni 2018   

    

Vedtagelse af handleplan 
for nedbringelse af færdig-
behandlingsdage 

Chefteam-møde Detailbudget for 2018 Ny status til Chefteamet   

 



Referat: 

Chefteamet  

• tog vedlagte status til efterretning 

• godkendte, at der fastlægges en målsætning på området. Her foreslås at målsætningen bliver, at der er under 1,1 færdigbehandlingsdage pr. dag. 

  

Herudover samles der info til et møde med AUH bla. om muligheden for at dele data. Der arbejdes med prøvehandlinger terminalt – herunder 5/3 mands stue.  

 


