Rådmandsindstilling: Udbud af § 140 genoptræningsopgaver
Den 15. marts 2018, Sundhed
Kommunikation:

Baggrund:
Aarhus Kommune har siden kommunerne overtog ansvaret for genoptræningsopgaver efter udskrivelse
fra hospital (Sundhedslovens § 140) haft flere leverandører til at varetage opgaven. Opgaverne har været
sendt i udbud flere gange – senest med udgangen af 2013. Den nuværende kontrakt med de private leverandører udløb med udgangen af 2017, men er forlænget ind i 2018, indtil resultatet af et nyt udbud kan
effektueres.
Der ønskes drøftelse af de vilkår, som en ny kontrakt skal udbydes på.
Den nuværende kontrakt omfatter:
•
Alle typer af genoptræningsopgaver, men de private leverandører er ikke garanteret et bestemt
antal opgaver, diagnoser/målgrupper.
•
Afregning af de private leverandører til den overenskomstmæssige takst + et 5% overhead til de
administrative opgaver forbundet med genoptræningsopgaverne.
•
Et serviceniveau, der er præciseret til at være maksimalt 8 genoptræningsgange med mulighed
for – i helt særlige situationer – at få forlænget forløbet.
I 2017 blev 2.321 genoptræningsopgaver varetaget hos de private leverandører. I 2016 blev 2.507 genoptræningsplaner varetaget af private leverandører.
Den gennemsnitlige pris pr. forløb hos de praktiserende fysioterapeuter ligger i 2017 på 2.183 kr. De kommunale leverandører afregnes med 2.191 kr. pr. genoptræningsplan (sundhedsenheder og OGC).
Et nyt opmærksomhedspunkt er, at Regeringen har spillet ud med, at borgere udskrevet fra sygehus med
en genoptræningsplan skal tilbydes frit valg ved privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning indenfor 7 kalenderdage. De nærmere vilkår er endnu ikke fastlagt (starten af marts), men de foreløbige meldinger går på, at den nye garanti skal træde i kraft pr. 1. juli 2018. Det er ikke muligt at give et
fuldendt billede af, hvordan ventetiden på genoptræningsområdet er i Aarhus Kommune.
Dette er ikke alene et Aarhus Kommune problem. Problemstillingen er rejst i KL regi og via 6-by direktørkredsen til bl.a. Sundhedsdatastyrelsen. Der er indtil videre kun modtaget svar fra Sundhedsdatastyrelsen,
som desværre ikke giver svar på alle stillede spørgsmål. Henvendelsen blev sendt i december 2017.

Den nuværende rammeaftale med de private leverandører om varetagelse af § 140 genoptræningsopgaver
udløber i løbet af 2018.
Chefteamet afklarer vilkårene for et nyt udbud, som så vidt muligt gennemføres inden sommerferien 2018.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling

x

Lukket indstilling

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Mål- og Økonomistyring
Ansvarlig/Navn: Anja Thoft Bach, Susanne Elbrønd Madsen, Akut- og rehabilitering
Deltager på mødet: Susanne Elbrønd Madsen 4185 4116 og Hanne Linnemann 5157 6468, Søren Kristensen 8940 6527

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)
Afd. grundbudget

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

Beslutninger:
Chefteamet beslutter at:
•
At Akut- og rehabilitering i samarbejde med Sundhedsstrategi og Forebyggelse gennemfører et
udbud af § 140 genoptræningsopgaverne til private leverandører så hurtigt som muligt
•
At udbuddet sker på uændrede vilkår i forhold til den nuværende aftale men
•
At maksimal ventetid til genoptræning på 7 dage skrives ind i udbudsmaterialet som et vilkår for
de private leverandører

Direkte udgifter (Angiv kr.)
2018

2019

2020

2021

Effekt og målopfølgning:
Udbud af § 140 genoptræningsopgaver til private leverandører skal medvirke til, at Aarhus Kommune har
tilstrækkelig med kapacitet til at kunne tilbyde borgerne genoptræning indenfor det fastlagte serviceniveau.

I 2017 er der afregnet for ca. 5,1 mio. kr. til de praktiserende fysioterapeuter, mens der for Ortopædisk Genoptræningscenter og sundhedsenhederne er afregnet for knap 11, 0 mio. kr.

Implementering:
Udbud af § 140 genoptræningsopgaverne skal senest være gennemført 1. september 2018.
Tidsfristen for gennemført udbud bliver fremrykket, hvis det fra Regeringens side fastholdes, at nye regler
om maks. ventetid på 7 dage skal træde i kraft 1. juli 2018.
15. marts 2018

Forår 2018

Juli 2018

September 2018

Januar 2019

Chefteam-møde

Udbud planlægges og gennemføres

Evt. nye regler om maks. ventetid på genoptræning

Udbud skal være gennemført

Ny kontrakt træder i kraft

Referat:

Chefteamet besluttede at:
• At Akut- og rehabilitering i samarbejde med Sundhedsstrategi og Forebyggelse gennemfører et udbud af § 140 genoptræningsopgaverne
til private leverandører så hurtigt som muligt
• At udbuddet sker på uændrede vilkår i forhold til den nuværende aftale men
• At maksimal ventetid til genoptræning på 7 dage skrives ind i udbudsmaterialet som et vilkår for de private leverandører
Udbuddet vil gælde for 1 år med mulighed forlængelse i et år – 3 gange (i alt 4 år). Undervejs er det muligt at ændre vilkår – det skrives ind i
kontrakten.
Følgende tages med i arbejdet med udbudsmaterialet:
- Skarpere på kvalitetsdelen og arbejdet med at henvise borgerne til foreninger, selvtræning mm. efter de 8 genoptræningsgange – samt
borgerens eget ansvar og muligheder.
- Opfølgning/læring – lykkedes vi og synes borgeren selv at vedkommende har flyttet sig.

