Retningslinjer for dagcentre samt struktur for de fysiske rammer til fremtidens
dagcentre

☒ Åben indstilling Sagsbehandler:
☐ Lukket indstilling Lissie la Cour

Rådmandsmøde 17.04.20.

Mødedeltagere:

Baggrund:
Dagcenterklyngen har siden 01.06.19 arbejdet med implementering af den besluttede faglige retning for
sundheds-, omsorgs- og træningsfaglige indsatser med afsæt i borgers/familiens ønsker og behov.
Der er to områder som ønskes fremlagt for chefteamet:
Visitationen til et dagcenter: sker ift. serviceniveaubeskrivelsen 2014 (bilag 1) som ikke længere er tidssvarende, da borgernes behov har ændret sig markant.
Lighed i visitationen er et af de mål der arbejdes med i klyngen. Visitationen har ikke været forvaltet helt korrekt hidtil. Der er et ønske om:
▪
Optimering af ensartet visitationspraksis til en differentieret målgruppe.
▪
At visitationen lever op til lovgivningen på området.
▪
Myndighedsopgaven varetages af borgerkonsulenterne.
▪
At visitation til dagcenter sker efter §84 eller §79 (Bilag 2.1 og 2.2) Opsummeret i bilag 3.
Organisering af fremtidens dagcentre: Flere dagcentre er aktuelt eller vil på sigt være udfordret på de fysiske
rammer, som ikke lever op til de nutidige behov. Grundet særlige bygningsmæssige udfordringer er der brug
for en stillingtagen til antal dagcentre og til løsningsforslagene (bilag 4 og 5). Bilagsmaterialet er præsenteret
for direktionerne, som anbefaler at klyngen arbejder videre på en struktur med 3 dagcentre. Klyngen anbefaler en løsning med 3 dagcentre, som giver en styrket faglig kvalitet i dagtilbuddet, en fleksible anvendelse af
ressourcer: medarbejdere, træningsredskaber, lokaler, budget m.m. og som tager højde for den demografiske udvikling. Reduceringen til tre dagcentre forudsætter, at der i forbindelse med den 10-årige investeringsplan findes midler til dagcenterområdet, således at planerne om et nyt dagcenter i Midt og ét i Kolt kan realiseres.
Beslutninger
Chefteamet skal beslutte:
•
At Serviceniveaubeskrivelsen fra juni 2014 erstattes med retningslinje for dagcenter §84 og §79 og
godkendes med ikrafttræden per 01.10.20.
•
At klyngen arbejder videre med en løsning med fysiske placeringer/rammer for 3 dagcentre (plan
B, scenarie 2), som anbefalet ovenfor.
•
At klyngen arbejder videre med den foreslåede overgangsordning.

PROCES

Effekt og målopfølgning på 2 af klyngens 6 mål (bilag 6):
-Medarbejdere i dagcentrene matcher borgernes differentierede sundheds-, omsorgs- og træningsbehov.
(Retningslinje §84 og §79 relaterer sig til målet). Når dagcentertilbuddet gives i hele dage, har det 1) en positiv effekt på borgers sundhedstilstand og hverdagsliv, 2) på kørselsudgifterne og på miljøet, fordi der kører
færre busser til og fra dagcentrene.
-Der udarbejdes oplæg til ny dagcenterstruktur i MSO, herunder fysiske rammer og organisering fra 2021.
De forbedrede fysiske rammer øger og udvider aktivitets- og træningstilbud sammen med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for målgrupperne (struktur for de fysiske rammer relaterer sig dette mål)
Dagcentertilbuddet knytter sig an til budgetmålene og strategien specielt på følgende områder:
•
De ældre skal opleve at have magten over eget liv og være så selvhjulpne som muligt
•
Sundhed og trivsel – Hjælp mig så jeg kan klare mig – min 50% samboende borgere i dagcentrene, modtager ikke pleje og praktisk hjælp
•
Medborgerskab og fællesskab – ”Vi er sammen”

Afdeling/Ansvarlig leder:
Klyngen for dagcentrenes udvikling Susanne Sejr

Susanne Sejr og Lissie la Cour

Opfølgning
Opfølgningen på beslutning om struktur på de fysiske rammer vil ske maj-juni 2020. Der iværksættes en proces med involvering følgegruppen, Ældrerådet og ledere, samt en proces der bygger på medborgerskab. Udpegede fokusområder vil der ske en løbende evaluering af og effektmåling på.
Særlig opmærksomhed på at undgå kapacitetsproblemer i overgangsperioden.
o
Grundet de fysiske rammer, er der dagcentre der ikke kan modtage alle visiterede borgere
fra eget område, hvilket kan få den konsekvens at borgere må vente på et tilbud. I perioden er der brug for en fleksibel brug på tværs af dagcentrene.
Opfølgning på beslutning om nye retningslinjer vil ske gennem kommunikation og uddannelse.
Kommunikation
Per 01.10.2020 visiteres borgere til dagcentre efter to nye retningslinjer. Samboende visiteres efter §84 og enlige borgere efter §79. Visitationen sker ved en borgerkonsulent.
Kommunikation af beslutningerne følger kommunikationsstrategi for klynger, samt kommunikation til: direktioner, dagcenterledere, medarbejdere, Klyngens Følgegruppe, Ældrerådet, hjemmeplejeområdet, sundhedsenheder, borgerkonsulenter, demenskoordinatorer, og forebyggelseskonsulenter. Lokale borgermøder med deltagelse af pårørende. Formidles via nyheder fra dagcenterklyngen på AarhusIntra.
Kommunikation koordineres og aftales med Kommunikation i maj 2020. Der er truffet aftale om sparring mellem Klyngen og Strategi og udvikling vedr. borgermøder.
Borgerkonsulenterne undervises september 2020 i de nye retningslinjer og i indhold i dagcentertilbuddet.
Demenskoordinatorerne undervises september 2020 i de nye retningslinjer og i belysning af borgers sag.
Koordinering
Retningslinjerne er koordineret med: Økonomi-afd., Bygnings-afd. fællesstaben, direktionerne, dagcenterlederne, ledere af sundhedsenheder.
Spørgsmål til organisering er drøftet med klyngens Følgegruppe, Økonomi-afd., Bygnings-afd. direktionerne,
og dagcenterlederne.
Direkte driftsudgifter
2020 Dagcenter budget
Dagcenterbudget +
2021 kr. 500.000 til drift
DCA
Dagcenterbudget +
2022
1 mio. til drift DCA
Dagcenterbudget +
2023
1 mio. til drift DCA
Se bilag 4: Anlægsudgifter.

Udgiften finansieres inden for:
☒ Afdelingens grundbudget: til dagcentre plus 0,5 mio.kr. + 2,9
mio.kr. til istandsættelse i 2021 og 1 mio.kr. fra 2022 og i scenarie 1
plus 1,348 mio.kr. fra 2023 eller i scenarie 2 1,480 mio.kr. fra 2023
og frem. Dagcentrenes budget kr. 18.034.946 2023 forventes at
kunne indeholde en øget tilgang af borgere i 2020-2023, samt udgiften til én leder.
☐ Afdelingens opsparing
☐ MSO’s fælles opsparing:
X 10 års plan for anlæg og boliger (2023-2033) dagcenter i midtby
anslået til 20 mio. Udgifter til udvidelse af dagcenter i Kolt anslået til
kr. 16 mio.
Indirekte udgifter

Forud for CT-indstilling:

Chefteam-møde

Dagcenterledere høring på fysiske rammer

Følgegruppen input og høring til
fysiske rammer

Intern Høring på fysiske rammer

Beslutning RM og CT

Status til HMU-følgegruppe - 02.03.20

17.04.20

05.05.20

Maj 2020

Maj 2020

Inden juli 2020

Referat:
Chefteamet besluttede:
• At Serviceniveaubeskrivelsen fra juni 2014 erstattes med retningslinje for dagcenter §84 og §79 og godkendes med ikrafttræden per 01.10.20.
• At klyngen arbejder videre med en løsning med fysiske placeringer/rammer for 3 dagcentre (plan B, scenarie 2), som anbefalet. Det vil være
udfaldet af forhandlingerne om den ti-årige anlægsplan, som er afgørende for, hvilken finansiering der til være til dagcentre.
• At klyngen arbejder videre med den foreslåede overgangsordning.
Følgende obs-punkter tages med i det kommende arbejde med den organisatoriske struktur til kommende CT-indstilling inden sommeren 2020:
• Vurdering af målgruppen ift. den fysiske ”inddeling” af demente og borgere med andet handicap, hvor den sidstnævnte gruppe overvejes på et
af de fysiske centre.
• Fokus på at det er de medarbejdere, der kender borgeren bedst, som inddrages i visitation af den enkelte borgere (forløbsmodel, data i cura).
• Det er vigtigt at følge udviklingen i antallet af brugere for at sikre de økonomiske beregninger ift. driftsudgifterne. Økonomien angivet i indstillingen er indenfor det eksisterende forbrug inkl. leder, men hvis flere brugere stiger driftsudgifterne. I forbindelse med indstillingen om den organisatoriske struktur og driften af dagcentre bør indgå en vurdering af driftsøkonomien knyttet til det serviceniveau, der er vedtaget med dagens
indstilling.
• Dagcenter i den centrale bydel overvejes ifm. ombygning af LC Marselisborg – den del ligger i de forslag, der fremsendes til den ti-årige investeringsplan.

