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Baggrund 
Den 28. september 2018 besluttede Chefteamet samlet plan for korttidspladser, som led i forberedelserne til 
den politiske behandling af MSO’s boligplan. I den forbindelse blev det samtidig besluttet, at chefteamet fore-
lægges en status efteråret 2019.  
Den 11. januar 2019 godkendte chefteamet handlingsplan for Vikærgårdens rehabiliteringshøjskole. I den 
forbindelse blev det samtidig besluttet, at chefteamet forelægges ny status oktober/november 2019.  
I vedlagte bilag gøres der status på ovenstående. Nedenfor fremgår de punkter, hvor der er behov for, at 
Chefteamet træffer en beslutning.  

1. Grundprincipper: Udviklingen af det nære sundhedsvæsen giver anledning til pres og ønsker til MSO’s 
korttidspladser fra flere fronter. Etablering af korttidspladser på både Vikærgården og Hørgården indgår 
i MSO’s boligplan. Der behov for, at Chefteamet træffer afgørelse om, hvilken retning der skal lægges 
for det videre arbejde. I vedlagte bilag er formuleret et forslag til grundprincipper for den videre udvikling 
af MSO’s korttidspladser.  

2. Tilbygning ved Vikærgården: Med afsæt i de nævnte grundprincipper, ønsker Akuttilbud og Rehabilite-
ring, at igangsætte det forberedende arbejde med en ny tilbygning ved Vikærgården. Det skal ses i 
sammenhæng med, at der de kommende år lukkes 12 andre korttidspladser (4 ved DCA og 8 flexplad-
ser i lokalområderne). En tilbygning ved Vikærgården vil styrke Vikærgården, som MSO’s primære cen-
ter for korttidspladser og samtidig sikre faglig kvalitet og fleksibilitet i forhold til den fremtidige opgave-
løsning. Som led i forberedelserne udarbejdes en analyse, der indgår i et beslutningsoplæg, som fore-
lægges Chefteamet inden 1. februar 2020.  

3. Flexpladser: I forbindelse med flytning til nyt byggeri medio 2020, lukker Midtbyens 2 flexpladser ved 
Møllestien. En mulighed kan være at etablere 2 flexpladser ved hørgården, hvor der i maj måned 2019 
åbnede 7 nye korttidspladser. Belægningsprocenten på henholdsvis Hørgårdens nye pladser og flex-
pladserne kan med fordel følges i sammenhæng ind til foråret 2020, før der træffes endelig beslutning 
herom.  

4. Rehabiliteringshøjskolen: Rehabiliteringshøjskolens følgegruppe indstiller, at rehabiliteringshøjskolen 
fortsætter i 2020 og at handlingsplanen dermed forlænges med et år. Følgegruppen er sammensat på 
tværs af Akuttilbud og Rehabilitering, Mål og Økonomistyring, Lokalområderne og Sundhedsstrategi og 
forebyggelse. De foreløbige evalueringsresultater ser lovende ud, men der er behov for at følge indsat-
sen over en længere periode, før der foretages endelige konklusioner.  

Beslutninger 
Det indstilles, at Chefteamet, 

• Godkender grundprincipper for arbejdet med korttidspladser i MSO 

• Tager status til efterretning og godkender de næste skridt i status og handlingsplan, som fremført i bi-
lagt 1. Herunder: 

o Forberedende arbejde vedr. tilbygning på Vikærgården, jf. MSO’s boligplan 
o at rehabiliteringshøjskolen fortsætter i 2020 og at der gøres særskilt status på investerings-

modellen, senest 1. september 2020 
o At der gøres særskilt status på flexpladserne, senest 1. juni  

Effekt 
• Færrest mulige flytninger gennem borgernes forløb 

• Sikring af faglig kvalitet og fleksibilitet i forhold til fremtidige udfordringer 

• Klart afgrænsede snitflader mellem MSO’s forskellige korttidspladstilbud 
 

Opfølgning 
Akuttilbud og rehabilitering er ansvarlige for den samlede opfølgning, som beskrevet i bilag 1.  
I den forbindelse også: 

• Inden 1. februar 2020: Beslutningsoplæg til Chefteamet vedr. projektering af tilbygning på Vikærgår-
den. udarbejdes i samarbejde med Bygningsafdelingen og Mål og Økonomistyring.  

• Inden 1. juni 2020: Status til Chefteamet vedr. MSO’s flexpladser. Herunder om der er behov for 
midlertidigt at etablere 2 flexpladser ved Hørgården, som konsekvens af, at der lukkes to flexpladser 
på Møllestien og der lukkes 4 korttidspladser på DCA 

• Inden 1. september 2020: status til chefteamet vedr. Vikærgårdens Rehabiliteringshøjskole  

Kommunikation 
Der bringes en nyhed angående grundprincipperne for arbejdet med udvikling af korttidspladser MSO 
 
Der bringes en nyhed i det faglige hjørne angående Højskolen 

• Foreløbige evalueringsresultater 

• Højskolen fortsætter i 2020 

• Link til information om højskolen 
 
For de øvrige elementer i handlingsplanen kommunikeres der særskilt, f.eks. i forbindelse med de kommende 
chefteamdrøftelser.  

Koordinering  
Koordineret med MØS, Bygningsafdelingen, DCA, Område Nord, Sundhedsstrategi og Forebyggelse 

Direkte udgifter (tkr.) 

2019  

2020 5.065 (Rehab-højskole) 

2021 5.065 (Rehab-højskole) 

2022 5.065 (Rehab-højskole) 

2020-pris/løn og ud fra budgetteret be-
lægning på 70%. Højskolen aktivitets-
afregnes. Forventet belægning 2019 er 
60%. Med 60% belægning i 2020 ville 
det svare til 4.347 tkr., hhv. 717 tkr. 
mindre end i budgettet og 912 tkr. min-
dre end de forventede udgifter. 

Udgiften finansieres inden for: 
☒ Afdelingens grundbudget 

☐ Afdelingens opsparing 

☐ MSO’s fælles opsparing 

 
Afregningen overføres via korttidspladsbudgettet og finansieres, 
som i 2019, fra hjemmeplejebudgettet pga. behov for mindre hjem-
mehjælp efter ophold på Rehabiliteringshøjskolen. 

Indirekte udgifter 
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 Samlet plan for korttidspladser på CT-
møde 
 

Chefteam-møde Chefteam: Beslutningsoplæg vedr. 
projektering af tilbygning på Vikær-
gården 

Chefteam: status på flexpladser Chefteam: Drøftelse af Rehabili-
teringshøjskolens finansierings-
grundlag for 2021 og frem 

 

  28. september 2018 Dags dato  Inden 1. februar 2020  Inden 1. juni 2020 Inden 1. september 2020  

 

  

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/3192


 

Referat 
 
Chefteamet besluttede at: 

• Godkende grundprincipperne for arbejdet med korttidspladser i MSO 

• Tage status til efterretning og godkende de næste skridt i status og handlingsplan, som fremført i bilagt 1. Herunder: 
o Forberedende arbejde vedr. tilbygning på Vikærgården, jf. MSO’s boligplan 
o At Rehabiliteringshøjskolen fortsætter i 2020, og at der gøres særskilt status på investeringsmodellen senest 1. september 2020 
o At der gøres særskilt status på flexpladserne senest 1. juni 

 

Proces frem mod februar 2020, hvor tilbygning på Vikærgården dagsordensættes igen: 

• Akuttilbud og Rehabilitering laver en opgørelse over antallet af færdigbehandlede patienter, som ikke bliver udskrevet fra AUH, fordi de ikke kan 
komme hjem. 

• Akuttilbud og Rehabilitering laver en behovsafdækning af de 15 ekstra korttidspladser, som tilbygningen på Vikærgården ville skulle rumme.  

 


