
Referat af HMU-møde den 7. november 
Punkt 1: Ny Økonomimodel i hjemmeplejen v/ Claus Linde 
Baggrund: 

Økonomi arbejder på en ny økonomimodel i hjemmeplejen fra 2018. Målet er at sikre en økonomimodel, 

der understøtter Sundhed og Omsorgs strategi, særligt i forhold til ledetråden om at holde borgerne væk. 

Derudover skal modellen tage højde for et ønske om at sikre retfærdighed, enkelhed og 

økonomiunderstøttelse.  

Økonomi anbefaler en model hvor der fordeles et fast budget ud til de enkelte hjemmeplejeteams. Dette 

kombineres med aktivitetsbaseret afregning. Det faste budget finansieres ved at reducere afregningen. 

Samlet set bliver der dermed i gennemsnit hverken flere eller færre ressourcer til hjemmeplejen. 

Modellen implementeres ved at ændre på økonomitildelingen og ved i begyndelsen af 2018 at undervise 

ledere i hjemmeplejen og flere andre nøglepersoner i forhold til hjemmeplejen.   

Økonomi vil orientere HMU om de nuværende tanker vedr. modellen og har brug for HMU’s input til 

implementering af modellen, herunder hvem der bør orienteres om eller undervises i den nye model. 

Desuden bedes HMU vurdere, om modellen giver anledning til særlig opmærksomhed vedr. APSA-forhold.  

Drøftelse (medindflydelse): 

Ny Økonomimodel i Hjemmeplejen er et af de tiltag, der er på listen over must win battles i 2018. Det vil 

sige, at der er en særlig ledelsesmæssig og organisatorisk opmærksomhed på, at MSO som helhed 

kommer i mål med indsatsen. I modellen ændres der ikke på det samlede budget i hjemmeplejen i 

områderne eller fordeling mellem de syv områder. Fordeling af økonomiske ressourcer sker alene internt i 

områderne. 

For at der ikke skal opstå myter i områderne vil det være hensigtsmæssigt, at der er ensartede 

udmeldinger i alle områder. Undervisning af nøglepersoner i områderne bliver en præmis for at økonomi-

modellen kan blive en succes. Herunder at nøglepersonerne kan svare på hvorfor denne model er bedre 

end den ”gamle”, og hvad det betyder for medarbejdernes praksis i forhold til borgerne. 

Fra medarbejderside mener man, at det er vigtigt, at der er ensartede/objektive kriterier for tildeling af 

økonomiske ressourcer. 

Konklusion: 

Medarbejdersiden indkaldes til et møde, hvor de orienteres om resten af budgettet. (15. december kl. 

12.00 – 13.00, Rådhuset mødelokale 381) 

I november 2018 skal økonomimodellen på HMU-møde i MSO. 

 


