
Chefteamindstilling: Evalueringsdesign endelig status på Bøgeskovhus 

8. marts 2019, Sundhed  

Baggrund: 
Forenede Care overtog den 1. september 2014 driften af Bøgeskovhus i et offentlig-privat 
samarbejde. Samarbejdet blev etableret på baggrund af forliget om budget 2012, hvor MSO 
blev anmodet om at beskrive et tiltag om konkurrenceudsættelse indenfor plejesektoren.  
 
Målet var at skabe et offentlig-privat samarbejde med en privat aktør, som ville give 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 driften. 
 
Kontrakten med Forenede Care udløber uden opsigelse den 31. august 2020. Inden da skal 
det besluttes om kontrakten skal: 

• forlænges i yderligere 2 år (Aarhus kommune har option på 2x24 mdr. forlængelse) 
eller 

• der skal foretages et genudbud eller 

• om Bøgeskovhus skal hjemtages til kommunal drift. 
 
Som grundlag for denne beslutning udarbejdes en slutevaluering, hvor selve evalueringsdesig-
net skal vedtages af chefteamet. Slutevalueringen skal ligge klar 1. september 2019.  
 
Forvaltningen foreslår at evalueringsdesignet følger samme skabelon, som blev anvendt med 
midtvejsevalueringen i 2017. Punkterne ”Tilsyn” og ”Tilfredshedsundersøgelser” vil blive væg-
tet ekstra, men der er ikke foretaget en yderligere vægtning. Designet er vedlagt ved bilag. 
 
Forenede Care har derudover et ønske om at evalueringen endvidere beskriver Bøgeskovhus 
inden overtagelsen, samt beskriver den bevågenhed fra presse og fagforeninger, som For-
enede Care har være udsat for som partner. 

Beslutninger: 
Chefteamet bedes beslutte det fremlagte evalueringsdesign.  

Effekt 
 

Implementering: 
Evalueringen laves i tæt samarbejde med Forenede Care. Der indhentes viden fra øvrige en-
heder i MSO, der hvor det er nødvendigt. 

 

Kommunikation: 
Udvalget og HMU orienteres om evalueringsdesignet, når dette er fastlagt. 

Denne indstilling er (Sæt X): 
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Referat: 

Chefteamet besluttede det fremlagte evalueringsdesign. 

Det er vigtigt at være obs på formålet med projektet, når der evalueres – fokus på gensidig læring og inspiration. Herudover undersøges om det er muligt at se hvordan Bøge-

skovhus ligger ift. øvrige plejehjem på f.eks. forebyggelige indlæggelser og venteliste. 

Evalueringen foregår i tæt samarbejde med Foreningen Care, men det skal også sikres at den er uvildig.  

 


