
Chefteamindstilling: Udmøntning af budgetforlig – 14 sygeplejersker til ”det nære sundhedsvæsen” 
Den 5. april 2019, Sundhed  

Baggrund: 
Ved budgetforliget for budget 2019 besluttede forligspartierne, at hvis der kom midler fra Finansloven eller 
andre initiativer på sundhedsområdet, skulle disse midler prioriteres til ansættelse af 2 specialsygeplejer-
sker i hvert af de 7 lokalområder i Sundhed og Omsorg. Hvis der ikke kom midler, ville forligspartierne se 
på muligheden for finansiering af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Da der ikke er kommet midler fra 
Finansloven, har forligspartierne på møde d.29. januar 2019 tiltrådt, at indsatsen finansieres af den aktivi-
tetsbestemte medfinansiering. Forligspartierne vægter, at der er fokus på bedre sektorovergange; herun-
der forløbskoordinering i de komplekse borgerforløb for at sikre gode sektorovergange for borgerne og 
mindske risikoen for uhensigtsmæssige genindlæggelser. Specialsygeplejerskerne skal også medvirke til 
at sikre, at de nye opgaver i det nære sundhedsvæsen omsættes til en rehabiliterende tilgang og med ind-
dragelse af borgeren og pårørende/netværk. Klyngeansvarlige og strategiske sparringspartnere fra Ud-
dannelsesklyngen og Akutklyngen har sammen med Sundhedsstrategi og Forebyggelse udarbejdet for-
slag til udmøntning af budgetforliget vedr. ansættelse af 14 specialsygeplejersker.  
 
Forslaget omfatter permanent ansættelse af 14 basissygeplejersker og oprettelse af særlig funktionsbe-
skrivelse pr. 1. juni 2019. I forslaget er lagt vægt på, at sygeplejerskerne med funktionen skal: 

• arbejde forebyggende (for at forebygge at borgerne indlægges) 

• arbejde med opfølgning efter udskrivelse (for at sikre god overgang og færre genindlæggelser) 
 
Der er fokus på de ”sårbare tidspunkter” i borgerforløbene. Det er tiden lige før en indlæggelse og tiden 
lige efter udskrivelse. Fokus er på sektorovergangene og samarbejdet med henholdsvis almen praksis og 
Aarhus Universitetshospital.  
Udmøntningen sikrer ressourcer til hvert lokalområde svarende til 2 basissygeplejersker i hvert lokalom-
råde. Basisstillingerne forankres i sundhedsenhederne, hvor lederne er ansvarlige for at finde de rette 
medarbejdere, der kan matche funktionsbeskrivelsen. Funktionsbeskrivelsen er medsendt som bilag 1. 
Den udarbejdede funktionsbeskrivelse vil være dækkende for funktionen i foreløbigt 2 år; hvorefter det 
evalueres, om der skal være et nyt fokus. 
Udmøntning af budgetforliget og ansættelse af de 14 sygeplejersker er et led i Fokus 19 – programmet for 
det nære sundhedsvæsen. Den løbende opfølgning sker i programmets følgegruppe. 

Beslutninger: 
Chefteamet skal beslutte: 

• at der pr. 1. juni 2019 permanent ansættes 14 basissygeplejersker og oprettelse af midlertidig 
funktion jf. funktionsbeskrivelse bilag 1 

• at ressourcerne til stillingerne fordeles svarende til borgergrundlaget i lokalområderne 

• at udgifterne til ansættelse af de 14 basissygeplejersker finansieres via aktivitetsbestemt medfi-
nansiering jf. beslutning i forligspartikredsen d. 29. januar 2019 

• at den løbende opfølgning på effekten af ansættelsen af de 14 sygeplejersker sker i regi af Fo-
kus 19 – programmet for det nære sundhedsvæsen og 

• at områdecheferne kommer med bud på faglig udvikling og opfølgning på tværs af områderne 

Effekt: 
Ansættelse af de 14 basisstillinger med særlige funktioner forventes at medvirke til bedre sektorovergange 
ved udskrivelse fra hospital og til, at antallet af forebyggelige og akutte indlæggelser reduceres. 
Konkrete effektmål udarbejdes i regi af Fokus 19 – programmet for det nære sundhedsvæsen 

Opfølgning: 
Efter chefteam mødet i april drøftes funktionen med Aarhus-klyngen og KLU med henblik på at sikre sam-
arbejdet i borgerforløbene og den løbende effektmåling.  

 

 
 

 

Kommunikation: 
Efter CT-mødet skal der i samarbejde med Kommunikation udarbejdes en pressemeddelelse om, at der nu 
opnormeres med 14 sygeplejersker i lokalområderne med fokus på opgaver i det nære sundhedsvæsen. 
 
Via Fagligt Hjørne sker en udmelding i Sundhed og Omsorg om ansættelse af 14 basissygeplejersker og de 
funktioner, de skal varetage.  

Denne indstilling er (Sæt X): 
 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Uddannelsesklyngen, akutklyngen samt mål- og økonomistyring 
 

Ansvarlig leder/afdeling: Kirstine Markvorsen, 
Sundhed 

Deltager på mødet: Lene Offersen, Susanne Sejr, 
Ulla Reintoft og Hanne Linnemann 

 

Direkte udgifter 
2019 2020 2021 2022 

4,1 mio. kr. 7,0 mio. kr. 7,0 mio. kr. 7,0 mio. kr. 

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget x Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

Budgetforligskredsen fik d. 29. januar 2019 fremlagt et forslag om, at der vedtages en forligstekst, hvor det 
fremgår, at udgifterne finansieres via en sænkning af budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering. 
Dette forventes vedtaget med byrådets behandling af Regnskab 2018. 

Som følge af udfordringer med modellen for den aktivitetsbestemte medfinansiering, tages der et forbehold for 
finansieringen fra 2020 og frem. 

Drøftelser på tværgående chef-
møder, i arbejdsgruppen og med 
FTR for sygeplejersker 

Chefteam møde Stillinger slås op Drøftelser i Aarhus-klyngen og 
KLU 

Ansættelse af 14 sygeplejersker Opfølgning indgår i CT KURS møder  

    

  Januar og februar 2019 5. april 2019  Medio april 2019  Maj-juni 2019 1.juni 2019 Fra efterår 2019 

 



Referat 

Chefteamet besluttede: 

• at der pr. 1. juni 2019 permanent ansættes 14 basissygeplejersker og oprettes en midlertidig funktion jf. funktionsbeskrivelse bilag 1 

• at alle 7 mio. kr. udmøntes efter fordelingsnøglen for sygepleje i 2019 

• at udgifterne til ansættelse af de 14 basissygeplejersker finansieres via aktivitetsbestemt medfinansiering jf. beslutning i forligspartikredsen d. 29. januar 2019 

• at den løbende opfølgning på effekten af ansættelsen af de 14 sygeplejersker sker i regi af Fokus 19 – programmet for det nære sundhedsvæsen og 

• at områdecheferne kommer med bud på faglig udvikling og opfølgning på tværs af områderne 

 

Det er væsentligt at skabe en tættere kobling til Akut-teamet og styrke arbejdet med at få folk hjem fra sygehuset og forebygge indlæggelser (det nære sundhedsvæsen). 

Overvejelse om antallet af sygeplejersker er nok (2 spl.) Chefteamet får efterfølgende en orientering.  

Funktionsbeskrivelsen justeres, så det er mere tydeligt at sygeplejerskerne skal ud til borgerne. Ift. økonomien er MSO i dialog med BA om en løsning.  

 

 


