Chefteamindstilling: Implementering af ændringer i Sundhedsloven § 140 genoptræning
Den 28. november 2018, Sundhed
Kommunikation:

Baggrund:
En ændring pr. 1. juli 2018 i Sundhedslovens § 140 om genoptræningsplaner betyder, at kommunen skal
kunne tilbyde borgeren opstart af genoptræning senest 7 kalenderdage efter udskrivning fra hospital.
Chefteamet har drøftet hvilke tiltag, der skal til for at kunne efterleve lovændringerne på genoptræningsområdet.
De nødvendige justeringer og investeringer på § 140 genoptræningsområdet er skriftligt godkendt af chefteamet d. 28. juni 2018. Chefteamet er lovet en status på området pr. oktober 2018. Denne indstilling og
det medsendte bilag (statusnotat) omfatter den ønskede status. Herudover er der udarbejdet et bilag med
arbejdsgangsproceduren for § 140 genoptræning.
Kommunerne har som led i lovændringen fået tilført ressourcer. Aarhus Kommune er tilført 4,2 mio.kr. årligt i 2018 og frem. Denne indstilling omfatter forslag til udmøntningsplan. I planen indgår udmøntning af
0,791 mio. kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. fra 2019 og frem til kapacitetsopbygning hhv. i Akuttilbud og Rehabilitering samt Sundhedsstrategi og Forebyggelse, som Chefteamet allerede har truffet beslutning om.
Chefteamet vil modtage en ny status i januar 2019.

Beslutninger:
Chefteamet beslutter:
•
At tage statusnotat om igangsatte tiltag for at kunne efterleve ændringerne i Sundhedslovens §
140 om maks. ventetid på 7 kalenderdage for borgerne til efterretning
•
At Akuttilbud og Rehabilitering samt Sundhedsstrategi og Forebyggelse får tilført budget til de
initiativer til kapacitetsopbygning, som chefteamet allerede har truffet beslutning om.
•
At udmøntningen af de resterende midler sker i henhold til vedlagte forslag til udmøntningsplan
•
At godkende arbejdsgangsproceduren for § 140 genoptræningsområdet
•
At Chefteamet modtager en ny status vedr. § 140 genoptræning i januar 2019.

Effekt:
De igangsatte tiltag medvirker til, at der i Folkesundhed Aarhus og på Neurocentret er den nødvendige kapacitet på fysio- og ergoterapeutområdet til at kunne tilbyde borgerne opstart på genoptræning senest 7
kalenderdage efter udskrivelse, som ændringen i Sundhedsloven forpligter kommunerne på.
Den løbende, tætte opfølgning på ventetider til § 140 genoptræning sikrer, at vi hurtigt kan reagere, hvis
der opstår ventetid til genoptræning hos andre leverandører.
Forslag om tilførsel af midler til Vikærgården betyder, at der i første omgang ved opnormering af 2 terapeutstillinger bliver mulighed for at efterleve, at der kan varetages genoptræning på avanceret niveau. Ved
tilførsel af yderligere budgetmidler, kan Vikærgården tilkøbe f.eks. neuropsykolog, logopæd samt andre
kompetencer, så der på sigt bliver mulighed for at levere rehabilitering på specialiseret niveau på Vikærgården. Aarhus Kommune får dermed muligheden for at kunne tilbyde borgerne tilbud indenfor kommunens grænser.
Forslag om ansættelse af foreningsbrobygger i 2 år skal medvirke til, at genoptræningsforløbene kan afkortes i kommunalt regi og fortsætte i foreningsregi

Opfølgning:

Fra 1. juli 2018 sikrer en ændring i Sundhedsloven, at borgere til § 140 genoptræning skal tilbydes opstart på
genoptræningen senest 7 kalenderdage efter udskrivning fra hospitalet.
De ændrede krav om maksimal ventetid for opstart af genoptræning er drøftet med Aarhus Universitetshospital
på møde i Voksenstyregruppen.
Ændringerne er drøftet og fulgt op på ved netværksmøder med ledere af sundhedsenhederne og med medarbejderne på Folkesundhed, Ortopædisk genoptræningscenter, Aarhus Kommunes Neurocenter og i Sundheds- og Omsorgslinjen (genoptræningsteamet). Ændringerne er også drøftet på kvartalsmøder med de praktiserende fysioterapeuter.

Implementering:
Implementeringen sker i henhold til den medsendte tidsplan (bilaget).
Den løbende opfølgning vedr. opgørelse af ventetider sker bl.a. på netværksmøde med ledere af sundhedsenhederne.
Akuttilbud og Rehabilitering er i samarbejde med Sundhedsstrategi og Forebyggelse ansvarlig for den løbende
opfølgning på tidsplanen og for at udarbejde en ny status til chefteamet medio januar 2019.

Denne indstilling er:
Åben indstilling
x
Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Akuttilbud og Rehabilitering samt Mål- og Økonomistyring
Ansvarlig leder/afdeling: Ulla Reintoft og Otto
Deltager på mødet: Hanne Linnemann 51 57 64 68
Ohrt

Direkte udgifter
2018

2019

2020

2021

2,216 mio. kr.

4,112 mio. kr.

3,712 mio. kr.

3,712 mio. kr.

Det er vanskeligt at vurdere de evt. administrative konsekvenser af lovændringen.

Udgiften finansieres inden for:
Afd. grundbudget

x

Afd. opsparing

MSO’s fælles opsparing

Kommunerne har som led i lovændringen fået tilført ressourcer. Aarhus Kommune er tilført 4,2 mio.kr. årligt i
2018 og frem. Denne indstilling omfatter forslag til udmøntningsplan. I planen indgår udmøntning af 0,791 mio.
kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. fra 2019 og frem til kapacitetsopbygning hhv. i Akuttilbud og Rehabilitering samt
Sundhedsstrategi og Forebyggelse, som Chefteamet allerede har truffet beslutning om. Det foreslås, at de
overskydende midler i 2018 placeres på reserven til uforudsete udgifter.

Chefteamet modtager en ny status vedr. § 140 genoptræning i januar 2019.
Ændringer i Sundhedslovens §
140 genoptræning træder i kraft

Chefteam-møde

Chefteam-møde

Vikærgården er klar til at levere
tilbud om rehabilitering på specialiseret niveau

Chefteam-møde
status

1.juli 2018

27. november 2018

Medio januar 2019

Medio 2019

Juni 2019

Referat:
Chefteamet ønsker en indstilling med en skarp beskrivelse af, hvordan vi efterlever de krav til specialiseringsniveau, som loven kræver, og om vi opnår det ved denne organisering.
Udfordring af få de rigtige fagpersoner
OGC: midlerne er et år (midlertidige).
De 1,5 mio.kr. der skal afsættes til Vikærgården skal der forelægges særlig implementeringsplan for.

