Chefteamindstilling: Afklaring angående 7 korttidspladser ved Hørgården
Den 1. marts 2019, Område Nord

Kommunikation:

Baggrund:
Den 28.9 2018 besluttede Chefteamet samlet plan for korttidspladser i MSO, som bl.a. indebærer, at der
etableres 7 korttidspladser ved Hørgården fra og med 1. maj 2019, målrettet planlagt aflastning. Der blev
efterspurgt præcisering angående målgruppen, økonomi i forhold til, når der er tomme pladser og en afdækning af mulighederne for at indgå en samarbejdsaftale med en organisation.
Område Nord har været i dialog med klyngen for frivillighed og medborgerskab. Det vil være muligt at
trække på eksisterende samarbejdsaftaler med Alzheimerforeningen, Røde Kors og Folkekirken, som kan
have særlig relevans i forhold til aflastning af pårørende.
I modsætning til øvrige korttidspladsophold gælder det for ”ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”, at de via servicelovens §84 har
ret til aflastning. Byrådet har i den forbindelse vedtaget et serviceniveau, som indebærer en behandlingstid
på 5 arbejdsdage til henholdsvis visitation og tildeling. Planlagt aflastning eksisterer allerede i dag og
foregår på Vikærgården, flexplads eller på DCA. Ved åbning af Hørgårdens 7 korttidspladser vil den planlagte aflastning som udgangspunkt ske på Hørgården, med mindre der er tale om borgere, som ambulerer
eller har en agiteret adfærd. Denne gruppe tilbydes fortsat ophold på DCA. Der er således ikke tale om en
ny målgruppe, men en præcisering af, at planlagt aflastning fremadrettet flyttes fra Vikærgården og Flexpladserne til Hørgården, mens målgruppen for planlagt aflastning på DCA er uændret. Eventuelt tomme
pladser på Hørgården kan med fordel indgå som Flexpladser. På denne måde undgås det samtidig, at
visitation til det samlede korttidspladstilbud gøres unødigt komplekst med yderligere målgruppebeskrivelser. I forbindelse med opstarten igangsættes en monitorering af målgruppen – herunder spørgeskemaundersøgelse til de pårørende. Resultatet heraf skal indgå i den samlede prioritering af MSO’s korttidspladstilbud, som indgår i Programmet for det nære sundhedsvæsen.

-

Nyhed i Det Faglige Hjørne i forbindelse med opstart.

-

Orienteringspunkt til Sundheds og Omsorgsudvalget angående opstart og fokus på at kunne administrere
den planlagte aflastning i bedre overensstemmelse med de pårørendes behov.

-

Nord afholder informationsmøde for interesserede borgere + Råd.

-

Dagsordenssættes ved netværksmøde for netværksmøder for ledere (tværgående SUE, Hjemmepleje og
borgerkonsulenterne).

Beslutninger:

Direkte udgifter

Chefteamet skal beslutte:
•
At Område Nord arbejder videre i samarbejde med klyngen for Frivillighed og medborgerskab
om at udmønte samarbejdsaftaler med Alzheimerforeningen, Røde Kort, eller Folkekirken ift.
målgruppen/korttidsophold
•
At korttidspladserne på Hørgården afregnes efter samme takst, som Flexpladserne
•
At i det omfang pladserne på Hørgården ikke benyttes fuldt ud til planlagt aflastning, indgår ledige pladser, som flexpladser. Af hensyn til Hørgårdens driftsbudget benyttes flexpladser i lokalområderne kun, når der ikke er ledige pladser på Hørgården

Effekt: Aflaster pårørende, så borgerne kan blive længst muligt i eget hjem.
Opfølgning:
•
•
•

•

Område Nord er ansvarlig for implementering af det nye korttidspladsafsnit.
Område Nord samarbejder med Bygningsafdelingen om 1 års forlængelse af lejekontrakt for de
resterende 17 studerende, stadig med forventning om frivillige bidrag på Hørgården
Akuttilbud og Rehabilitering er ansvarlig for opdateret tildeling.
Sundhedsstaben er ansvarlig for at gøre status, som led i den samlede plan for korttidspladser, i
regi af programmet for det nære sundhedsvæsen.

Chefteam-møde

28. sep. 2018

Chefteam-møde

1. marts 2019

Åbning af 7 korttidspladser ved
Hørgården

1. maj 2019

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling
X
Lukket indstilling
Koordineret (inden indstilling fremsendes) med andre afdelinger, hvilke: Akuttilbud og Rehabilitering og
Økonomi
Ansvarlig leder/afdeling: Susanne Sejr
Deltager på mødet: Susanne Sejr

2019

2020

2021

2022

746.563

746.563

746.563

Øget udgift:

785.999

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

X

Afd. opsparing

MSO’s fælles opsparing

Finansieringen af den øgede udgift sker via ikke-disponerede midler fra investeringsmodel vedr. forebyggelige
indlæggelser fra 2014. Bilaget til indstillingen beskriver økonomien mere udførligt.

Status på MSO’s samlede plan for korttidspladser

Oktober/November

Referat:
Chefteamet besluttede:
• At Område Nord arbejder videre i samarbejde med klyngen for Frivillighed og medborgerskab om at udmønte samarbejdsaftaler med Alzheimerforeningen, Røde Kort, eller Folkekirken ift. målgruppen/korttidsophold
• At korttidspladserne på Hørgården afregnes efter samme takst, som Flexpladserne
• At i det omfang pladserne på Hørgården ikke benyttes fuldt ud til planlagt aflastning, indgår ledige pladser, som flexpladser. Af hensyn til
Hørgårdens driftsbudget benyttes flexpladser i lokalområderne kun, når der ikke er ledige pladser på Hørgården
Kommunikation er under planlægning og der arbejdes på det tekniske ift. at pårørende selv kan booke tider til aflastning.

