Chefteamindstilling: Status og handlingsplan for Vikærgårdens Rehabiliteringshøjskole
Den 11. januar 2019, Sundhed

Kommunikation:

Baggrund:
I forbindelse med sammenlægningen af Vikærgården og Thorsgården besluttede byrådet, at ældreboligerne på Lindenborgvej skulle inddrages, som en del af Vikærgården. Formålet var at opretholde kapaciteten og samtidig danne rammen for en differentiering, hvor den mest plejekrævende del af målgruppen
varetages på Vikærgården, mens et mindre plejetungt tilbud etableres på Lindenborgvej. Den 6. marts
2018 åbnede Vikærgårdens Rehabiliteringshøjskole op for indtag af borgere i de nyistandsatte lokaler på
Lindenborgvej.
Den 20. april 2018 godkendte Chefteamet Rehabiliteringshøjskolens opstartsbudget og i den forbindelse,
at chefteamet november/december 2018 forelægges status og budget for 2019. Som beslutningsgrundlag
var vedlagt et rammenotat indeholdende et værdigrundlag med 7 hovedpunkter, hvoraf ét er, at tilbuddet i
et samlet hele skal være økonomisk bæredygtigt, forstået på den måde, at ophold på højskolen gør kursisterne så selvhjulpne, at de efterfølgende besparelser på de samlede kommunale udgifter reduceres og
måske helt opvejer udgiften til at drive højskolen.
I budget 2019 blev der strammet op for denne målsætning som en del af MSO´s sparekatalog. Konkret et
provenu, som skal overstige omkostningerne ved højskolen med én mio. kr. Den indledende monitorering
af tilbuddet viser dog, at der er behov for et styrket fokus på at sikre visitation af den rette målgruppe i
sammenhæng med en systematisk opfølgning på højskolens effekt, hvis denne målsætning skal realiseres.
Samtidig er der behov for, at chefteamet ekspliciterer, at højskolens provenu udregnes med afsæt i de reelle udgifter, som MSO har til borgerne under ophold på højskolen. Det er særligt vigtigt, da en væsentlig
målgruppe på højskolen er borgere, som har haft et brud. Disse borgere befinder sig på højskolen i en periode, hvor de har et forhøjet behov for pleje og praktisk hjælp. En hjælp, som de vil modtage i eget hjem, i
det tilfælde, at de ikke befinder sig på højskolen. Den konkrete opgørelsesmetode herfor bør udarbejdes i
et samarbejde mellem A&R og MØS og koordineres med Rehabiliteringshøjskolens følgegruppe, hvor lokalområderne er repræsenteret.

•
•

Handlingsplan for 2019 dagsordenssættes på områdechefmøde til orientering og drøftelse.
Nye visitationsretningslinjer til Vikærgårdens Rehabiliteringshøjskole meldes ud i det faglige hjørne i
forbindelse med at de træder i kraft marts 2019.

Implementering:
Som beskrevet i vedlagte handlingsplan. Implementeringen af de nye visitationsretningslinjer for Vikærgården
Rehabiliteringshøjskole sker via den arbejdsgruppe, som har implementeret opdaterede visitationsretningslinjer for MSO´s øvrige korttidspladser.

Denne indstilling er (Sæt X):
X
Åben indstilling
Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Mål og Økonomistyring
Ansvarlig leder/afdeling: Ulla Reintoft
Deltager på mødet: Ulla Reintoft

Direkte udgifter
2019

Beslutninger:
Det indstilles, at chefteamet
Tager status for Vikærgårdens Rehabiliteringshøjskole til efterretning
Beslutter handlingsplan, som fremført i bilag 1. I Den forbindelse, at Højskolen fortsætter i 2019,
nye visitationsretningslinjer indføres marts 2019 og at CT forelægges ny status oktober/november 2019 i sammenhæng med budget for højskolen i 2020
Vedtager budget for 2019, som fremført i bilag 2
Beslutter, at det i følgegruppen vurderes, i hvilken grad den pleje og praktiske hjælp, som lokalområderne ellers skulle have leveret til borgerne i den tid de opholder sig på Rehabiliteringshøjskolen, kan indgå i opgørelsen af lokalområdernes provenu.

2020

2021

2022

4,9 mio. kr.
Budgettet i 2019 bliver aktivitetsbestemt og der er i ovenstående taget udgangspunkt i en belægningsprocent
for hele året på ca. 70%. Chefteamet vil ved status for rehabiliteringshøjskolen i oktober 2019 tage stilling til
det fremtidige budget.

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)
Afd. grundbudget

X

Afd. opsparing

MSO’s fælles opsparing

Effekt:
Fra 1. april 2019 lever Rehabiliteringshøjskolen op til besparelsen på pleje og praktisk hjælp i områderne,
som er beskrevet i MSO’s sparekatalog.

Opfølgning:
1. januar 2019 er der udpeget en projektleder i Sundhedsstaben, som har snor i handlingsplanens punkter. Det ledelsesmæssige ansvar ligger hos Chef for Akuttilbud og Rehabilitering.

Rehabiliteringshøjskolen åbnede for borgerne

6. marts 2018

Chefteam-møde

Tilknytning af projektleder

Intensiv proces i følgegruppe

Nye visitationsretningslinjer træder i kraft

Ny status til CT

Dags dato

1. januar

1. feb. – 1. marts

Marts 2018

Oktober/november 2019

Referat:
Chefteamet besluttede:
•

At tage status for Vikærgårdens Rehabiliteringshøjskole til efterretning

•

Handlingsplan, som fremført i bilag 1. I Den forbindelse, at Højskolen fortsætter i 2019, nye visitationsretningslinjer indføres marts 2019 og at CT forelægges ny
status oktober/november 2019 i sammenhæng med budget for højskolen i 2020

•

Budget for 2019, som fremført i bilag 2

•

at det i følgegruppen vurderes, i hvilken grad den pleje og praktiske hjælp, som lokalområderne ellers skulle have leveret til borgerne i den tid de opholder sig på
Rehabiliteringshøjskolen, kan indgå i opgørelsen af lokalområdernes provenu.

Jakob Amtorp indgår i følgegruppen, som har en stor opgave – bla. at finde ud af hvordan vi får klædt samarbejdspartnere på til at kende muligheden, den aktuelle drøftelse
af akutpladser på landsplan indgår i arbejdet og efter udmelding justeres tilbuddet.
Opgaven følges løbende på kvartalsmøder og Chefteamet får status i oktober/november 2019.

