
Rådmandsindstilling: Status på Bøgeskovhus 

14. september 2018, Sundhed 

Baggrund: 
Forenede Care overtog den 1. september 2014 driften af Bøgeskovhus i et offentlig-privat 
samarbejde. Det omfatter driften af 70 plejeboliger, 54 ældreboliger og tilhørende lokalcenter-
del. Samarbejdet blev etableret på baggrund af forliget om budget 2012, hvor MSO blev anmo-
det om at beskrive et tiltag om konkurrenceudsættelse indenfor plejesektoren.  
 
Målet med udbuddet er at skabe et offentlig-privat samarbejde med en privat aktør, som giver 
grobund for innovation og gensidig inspiration og læring om bl.a.; hvad der øger livskvaliteten 
og skaber rammerne for det gode ældreliv, ledelse og medarbejdertrivsel og optimering af drif-
ten. 
 
Chefteamet har efterspurgt en status på Forenede Cares drift af Bøgeskovhus. Notat er ved-
lagt. 

Beslutninger: 
Chefteamet bedes tage vedlagte status til efterretning. 

Effekt og målopfølgning: 
Der afholdes møde med Forenede Care i december 2018, hvor der drøftes evalueringsdesign. Evaluerin-
gen udarbejdes 1. halvår 2019. 

Implementering: 
Intet at berette 

 

Kommunikation: 
Der fremsendes en skriftlig status til udvalget for Sundhed og Omsorg. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:  

    

Ansvarlig leder/afdeling: Jens Lassen, Sundhed / Jakob Nielsen 

Deltager på mødet: Jens Lassen 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2018 2019 2020 2021 

    

Der er ingen udgifter forbundet med denne status 

 

  Dato 14. sep  Aug 2019  31. Aug 2020   

    

Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Endelig evaluering  Kontraktophør   

 



Referat: 

Chefteamet tog vedlagte status til efterretning. 

 

Der er et flot fald i sygefraværet siden sidst. Kirstine Markvorsen har kvartalsmøder samlet med de selvejende, hvor hun følger op på om Bøgeskovhus’ til-

gang kan give inspiration til andre.  

Screening i mundhygiejne – det undersøges hvordan MSO arbejder med det.  

MSO drøfter evalueringsdesign for den endelige evaluering med Forenede Care, som efterfølgende forelægges chefteamet sammen med næste status.  

 


