Rådmandsindstilling: Evaluering af frikommuneforsøg og beslutning om administration af klippekortsordning
på plejehjem
Den 29. marts 2019, S&U, Økonomi og Sundhed

Kommunikation:

Baggrund:
Sundhed og Omsorg har gennemført frikommuneforsøg om fritagelse for at indsende dokumentation for
brug af klippekortet i plejehjem til Sundheds- og Ældreministeriet.
Forsøget betød ikke en afskaffelse af ordningen og dens formål, men chefteamet besluttede derimod, at
det enkelte plejehjem frit kunne vælge, om det fortsat ønskede at foretage registrering i forbindelse med
brugen af ordningen, og hvordan dette i så fald blev gjort.

Beslutningen om fremtidig praksis for administration af klippekortsordningen i plejehjemmene kommunikeres
først til forstanderne og plejehjemmene.
Derefter kommunikeres det ud i Det Faglige Hjørne.

Efter årsskiftet er klippekortsordningen overgået til bloktilskuddet og dokumentationskravet til ministeriet er
derfor udgået.
Der skal derfor træffes beslutning om, hvordan klippekortsordningen fortsat skal administreres internt i
Sundhed og Omsorg.
I forbindelse med evalueringen af forsøget, er der lavet en kort spørgeskemaundersøgelse blandt
plejehjemsforstanderne 27 plejehjemsforstandere har besvaret spørgeskemaet, der fremgår af bilag 1.
Evalueringen viser at;
•
Der er stor enighed om, at fritagelsen for dokumentationskravet har frigivet betydelig tid hos både
forstander og personale.
•
Plejehjemmene administrerer i dag ordningen på mange forskellige måder.
•
Der er ikke en oplevelse af, at fritagelse for dokumentationskravet har medført en øget risiko for, at
ordningen benyttes til visiterede ydelser.

Beslutninger:
Chefteamet skal beslutte:
•
Hvordan klippekortsordningen i plejehjem fremover skal administreres
o
Det anbefales, at plejehjemmene fortsat har frihed til selv at vælge, hvordan de
ønsker at administrere ordningen.
o
Det anbefales derudover, at CT beslutter, at plejehjemmene orienterer og inddrager
deres brugerråd om den valgte, fremadrettede praksis.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling
X
Lukket indstilling
Koordineret (inden indstilling fremsendes) med andre afdelinger, hvilke:
(Koordineres på kontorchefniveau med relevante afdelinger - herunder de involverede i implementeringen)
Ansvarlig leder/afdeling: Udvikling, Økonomi og
Deltager på mødet: Jakob Flou
Fællesstaben

Direkte udgifter
2019

2020

2021

2022

-

-

-

-

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)

Effekt:
Afd. grundbudget
I evalueringen af forsøget er der bred enighed blandt forstanderne om, at friheden til selv at vælge praksis
har frigivet betydelig tid til mere borgernære opgaver.
Forsøget er en indsats ind i Sundhed og Omsorgs fokus på regelforenkling som en del af programmet
’MSO forenkler’ og understøtter derudover vores arbejde med ledetråden ’slip medarbejderne fri’ ved at
give forstandere og medarbejdere frihedsgrader til administrationen af ordningen.

Afd. opsparing

MSO’s fælles opsparing

Ingen udgifter

Opfølgning:
Som udgangspunkt følges der op på plejehjemmenes administration af klippekortsordningen ved en kort,
årlig spørgeskemaundersøgelse lignende den der ligger til grund for evalueringen af forsøget.

Evaluering af forsøg

Chefteam-møde

Implementering af
beslutning

Evt. opfølgning

Februar-marts

29. marts

April

Start 2020

Referat:
Chefteamet besluttede:
o at plejehjemmene fortsat har frihed til selv at vælge, hvordan de ønsker at dokumentere ordningen.
o at plejehjemmene orienterer og inddrager deres brugerråd om den valgte, fremadrettede praksis.
Chefteamet ønsker dog et minimumskrav om en drøftelse ved indflytning, til pårørende og ved borgerkonferencer.
Det skal være synligt at det er borgeren, der beslutter hvad klippekortet skal bruges til – ikke personalet. Ordet ”administrere” ændres til
”registrere”.

