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Status på vedtagne reduktioner og korrigerende handlinger

Nedenstående korrigerende handlinger og vedtagne reduktioner, er indregnet som
implementeret i risikoanalysen for bevilling 53 Socialområdet.
Bevilling 53 Socialområdet er ikke reduceret i budget som følge af besparelserne.
Besparelserne skal udelukkende anvendes til at imødekomme områdets økonomiske
udfordring.
Omlægning af arbejdsgange og nedbringelse af vikarforbrug
Der er årligt fra 2019, indregnet en forventet besparelse på 2,0 mio. kr.
Status er, at:
1. der er iværksat omlægning af bostøtte til mere gruppebaseret. Omlægningen pågår
løbende, i et tæt samarbejde mellem myndighed og udfører, så der fortsat tages
hensyn til de borgere, som ikke kan profitere af gruppebaseret støtte.
2. der er udarbejdet og implementeret ABC-planer på alle arbejdspladser. ABCplanerne indgår i prioritering af vikardækning, samt vejledning om indkaldelse af
vikarer.
3. et fast og tværgående vikarkorps indgår i arbejdet med at etablere decentrale
klynger, som arbejder med dækning af vagter.
4. en mere tværgående arbejdstidsplanlægning er i proces gennem MED-systemet.
Der arbejdes mod en decentral klyngestruktur, med 6 klynger i Socialafdelingen,
og hvor udvalgte medarbejdere/planlæggere, laver arbejdsplaner for flere tilbud i
klyngen.
5. der er foretaget en analyse af tidsforbrug til møder, dokumentation og transport.
Tidsregistrering er foregået i september/oktober 2018 og resultatet er på vej
gennem MED- og ledelsessystemet, for at drøfte muligheden for at styrke tiden
sammen med borgerne
Effekten har indtil videre været, at udgifterne til vikarforbrug fra september 2018 til
december 2018 har været støt faldende. I forhold til samme periode i 2017, har det i
september været en besparelse på 16 %, oktober på 26 % og december på 28 %. I beløb
er dette en besparelse på 0,7 mio. kr. i 4. kvartal 2018. Der vurderes på den baggrund, at
der i 2019 kan spares mindst de 2,0 mio. kr. på nedbringelse af vikarforbruget. På de
øvrige iværksatte tiltag, er det endnu for tidligt i implementeringen til at anslå den
endelige besparelse.
Sagsgennemgang og prisforhandling med eksterne tilbud
Der er årligt fra 2019, indregnet en forventet besparelse på 3,5 mio. kr.
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Status er, at Myndighed har afsluttet en del forhandlinger med en foreløbig reduktion på
0,3 mio. kr. i 2018 og ca. 1,9 mio. kr. i 2019. Myndighed er fortsat i dialog med forskellige
eksterne tilbud, i forhold til de sager som var udtaget til forhandling i efteråret 2018.
Disse forventes afsluttet februar/marts 2019.
Driftsoptimering – boligstrategi
Der er i 2019, indregnet en forventet besparelse på 2,1 mio. kr., som stiger til 3,9 mio. kr.
fra 2020, som følge af åbningen af Botilbuddet H. C. Branners Vej og Botilbuddet
Alderslyst, som erstatter flere mindre botilbud.
Status er, at der foreløbigt er realiseret en besparelse på 0,4 mio. kr. som følge af en
nedlagt stilling.
Nedlæggelse af køkkenfunktionen på Vesterbo
Der er årligt fra 2019, indregnet en forventet besparelse på 0,3 mio. kr.
Status er, at stillingen er nedlagt, med fuld effekt i 2019.
Borgerne får mad fra produktionskøkkenet (beskyttet beskæftigelse) på Frydenslund og
deltager lokalt i mindre madgrupper på Vesterbo i weekenderne. Borgere indgår i
transportopgaven mellem Vesterbo og Frydenslund som beskyttet beskæftigelse.
Mindre kørsel mellem botilbud og dagtilbud
Der er årligt fra 2019, indregnet en forventet besparelse på 0,4 mio. kr.
Status er, at der er lavet oversigt over antal borgere, der kan flytte dagtilbud. Bilpark er
under tilpasning og transportvurdering af hver borger pågår aktuelt, herunder mulighed
for at træne borgernes transportkompetencer med offentlig transport. Når det endelige
overblik er på plads, forventes det, at ca. 20-25 borgere bliver berørt af ændringerne og
skal informeres individuelt før omplacering til andet dagtilbud. En busrute nedlægges og
personaleforbruget tilpasses, når endelig implementering er på plads. Reduktionen på 0,4
mio. kr. forventes opnået i 2019.
Reduktion i antal feriedage fra 5 til 3 dage om året
Der er årligt fra 2019, indregnet en forventet besparelse på 0,7 mio. kr.
Status er, at der ikke er planlagt ferier på mere end 3 dage i 2019.
Omlægning af støtten i mindre boenheder
Der er årligt fra 2019, indregnet en forventet besparelse på 1,1 mio. kr.
Status er, at det ikke har været muligt at omlægge støtten allerede fra 1. januar 2019.
Der foreligger endnu ikke en startdato for omlægningen, hvorved det endnu er uklart,
hvor stor besparelsen når at blive i 2019.
BPA-ordningen
Der er årligt fra 2019, indregnet en forventet besparelse på 1,5 mio. kr. Besparelsen
forventes at stige til 2,0 mio. kr. i 2020.
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Status er, at rådgiverne er i gang med at følge op i de BPA sager, hvor der er tvivl om
borgeren fortsat kan varetage arbejdslederevnen. Der er således endnu ikke udmøntet
nogen besparelse.
Reduktion i timetal for lægeydelser – Rusmiddelcentret
Der er årligt fra 2019, indregnet en forventet besparelse på 0,2 mio. kr.
Status er at besparelsen er implementeret, idet der er indgået en ny aftale om
lægeydelser, hvor timetallet er nedsat.
Ændring af lederstilling i Socialafdelingen
Der er årligt fra 2019, indregnet en forventet besparelse på 0,1 mio. kr.
Status er, at besparelsen er implementeret med fuld effekt i 2019.
Nedlæggelse af afdelingslederstilling
Der er årligt fra 2019, indregnet en forventet besparelse på 0,4 mio. kr.
Status er, at besparelsen er implementeret således, at der spares 0,4 mio. kr. i 2019 og
0,5 mio. kr. i 2020. Fra 2020 spares der således 0,1 mio. kr. mere end oprindeligt
påregnet.
Midlertidigt ansættelsesstop i 2018
Der var i 2018 sigtet mod en besparelse på 0,9 mio. kr.
Status er, at der i slutningen af 2018 var 19 stillinger, der var omfattet af
ansættelsesstoppet, hvilket har givet en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2018.
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Analyse af voksensocialområdet 2019
Leverance 1: Desk-studie - Sammenfatning
Byrådet har med budgetaftalen for 2019 besluttet, at der skal gennemføres en analyse af
voksensocialområdet. Der er tre centrale fokusområder:





Analysen skal give overblik over udviklingen på handicap- og psykiatriområdet, og
hvordan udviklingen vil blive de kommende år.
Analysen skal give en konkret vurdering af handelsbalancen mellem Silkeborg
Kommune og andre kommunale, regionale og private leverandører på handicapog psykiatriområderne og mulige indsatser som kan forbedre handelsbalancen for
Silkeborg Kommune.
Analysen skal afdække hvilke felter det på handicap- og psykiatriområderne vil
være muligt, at foretage omstilling til mere rationelle driftsformer.

Der er planlagt tre leverancer i analysen, som skal præsenteres til politisk drøftelse og den
samlede analyse ligger færdig med en slutrapportering i juni. Der er som første del af
analysen udarbejdet et desk – studie over,




hvad relevante sammenligningskommuner har fokuseret på, med henblik på at
afdække, hvorfor populationen på voksensocialområdet stiger i de pågældende
kommuner.
hvilke indsatser relevante sammenligningskommuner har iværksat for at imødegå
effekten af de store tilgange i populationen.

Det er sammenholdt med hvad Silkeborg Kommune har gjort for at imødegå udviklingen.
Der ligger et uddybende notat til grund for sammenfatningen, som går videre i de næste
faser af analysen. Her findes både uddybende forklaringer på de mange elementer, der
indgår i analysen og en række eksempler fra andre kommuner. Her er også
kildehenvisninger til de mange forskellige analyser og rapporter som indgår i desk –
studiet.
Desk- studiet bygger på en bred søgning i konsulentrapporter, andre studier og analyser
foretaget af forskellige kommuner. Der er i særlig grad taget afsæt i analyser af KL og
Staten1 samt VIVE2.
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Sammenfatning
Den korte fortælling fra desk – studiet er, at udgifterne i Silkeborg Kommune frem til
2013 lå over landsgennemsnittet. Siden har udgifterne ligget under landsgennemsnittet.
Det resultat er ikke kommet af sig selv, men kun i kraft af et skarpt fokus på
driftsoptimering, tilpasning af organisationen, udvikling af nye metoder og tilgange til
opgaveløsningen.
Der er stadig udfordringer med at overholde budgetterne, hvilket helt overordnet skyldes
en større tilgang end afgang, samtidigt med, at der løbende er foretaget
budgetreduktioner.
Studiet viser endvidere, at datagrundlaget kan forbedres. Det vil styrke vores overblik og
styringsmulighederne på området. Der er et skarpt politisk, økonomiske og finansielt fokus
på budgetoverholdelse, det sker delvist på bekostning af fokus på indhold og kvalitet i
ydelser til borgerne.
Desk – studiet tager udgangspunkt i en analysemodel, som på den ene side bidrager til at
forklare hvilke faktorer, der påvirker udviklingen i omkostninger, på den anden side
anviser handle- og løsningsmuligheder.

Mængde – varighed - pris
Styring af omkostningerne afhænger af vores muligheder for at styre det antal borgere,
der modtager hjælp, hvor lang tid de skal have hjælp og prisen på den hjælp de
modtager. Styringen skal underbygges af solide data for udviklingen.
Udgangspunktet for de tilbud, vi giver til borgerne, er altid den enkeltes behov og
muligheder. Vi arbejder inden for rammerne af lovgivningen og de lokalpolitiske
muligheder konstant med en række organisatoriske og styringsmæssige tiltag, hvor vi dels
skal sikre sammenhæng i indsatsen gennem internt og eksternt samarbejde, dels forstå,
at udvikle løsningsmuligheder i samspil med civilsamfundet.
Udgiftsudviklingen.
Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd VIVE udarbejder hvert år en
oversigt over kommunernes budgetoverholdelse på udvalgte serviceområder. Opgørelsen
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fra juni 2018 viser, at kommunerne generelt er gode til at overholde budgetterne, men
undtagelsen er områderne for børn og unge med særlige behov og voksne med særlige
behov. Disse områder har været præget af budgetoverskridelser i størrelsesordenen 1,5 –
3,5%. hvert år fra 2014-2017.

BDO har analyseret udgiftsudviklingen i Silkeborg Kommune fra 2008 til 2018. Det
endelige resultat foreligger ultimo februar 2019 og derfor viser nedenstående figur kun
udviklingen frem til 2017.

Analysen viser, at Silkeborg Kommunes udgifter følger udviklingen på landsplan og, at vi
lå over landsgennemsnittet frem til 2012 – 2013, herefter ligger udgifterne under
landsgennemsnittet. Ved seneste afsluttede regnskab 2017 var Silkeborg Kommune blandt
den fjerdedel af kommuner, som havde de laveste nettodriftsudgifter målt pr. 18- 64 årig.
Vækstfaktorer
Det er et gennemgående træk i de analyser mange forskellige kommuner har lavet, at den
markante udgiftsstigning ikke har nogen entydig forklaring. Det er dog en gennemgående
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hovedforklaring, at der sker en stigning i populationen bl.a. fordi handicappede i dag bliver
væsentligt ældre end tidligere. Samtidigt udgør unge under 30 en stigende andel af de
borgere, der modtager hjælp indenfor voksensocialområdet. Disse tendenser er
underbygget i flere demografiske studier over aldersudviklingen og afledte økonomiske
effekter.
- Der er flere studier, som forholder sig til hvordan den socioøkonomiske udvikling og
sociale risikofaktorer påvirker udgiftsudviklingen, herunder bl.a. fattigdom, hjemløshed,
kontakt med psykiatrien, kriminalitet, andelen af indvandrer m.v. Silkeborg Kommune har
som en del af analysen, anmodet BDO foretage en analyse af udgiftsudviklingen og
udarbejde en prognose for den forventede fremtidige økonomiske udvikling på området.
Den del af analysen præsenteres på Byrådets målseminar i slutningen af februar.
- SFI (VIVE) udarbejdede i 2012 et studie over vækstfaktorer på det specialiserede
socialområde, også her slås det fast, at der ikke en entydige forklaringer på væksten. Der
peges på en række mekanismer, demografiske forskydninger, ændringer i befolkningens
adfærd, bedre behandlingsmuligheder, flere rettigheder, ligestilling, garantier, nye
diagnoser m.v.
- En række undersøgelser og vurderinger fra bl.a. KL og Staten kredser om et mangelfuldt
datagrundlag på området. Der er oplagte måleproblemer, og det er vanskeligt at forudsige
og fremskrive udviklingen. Det skyldes, at der arbejdes med en meget sammensat
målgruppe, hvor borgerne har vidt forskellige behov, hvilket umuliggør simple årsagsvirknings forklaringer.
Organisering - Styring
Alle kommuner har på forskellige måder søgt at imødegå budgetudfordringerne, det sker
med forskellige tilgange, men besparelser og effektiviseringer er gennemgående træk.
- Der er gennemført besparelser og effektiviseringer lokalt i de enkelte kommuner, og
kommunerne indenfor alle landets regioner har indgået rammeaftaler om, at sænke
taksterne. I region Midt er taksterne siden 2010 sænket med 12,5%. Det er sket ved, at
reducere de budgetter, der ligger til grund for taksterne og besparelserne er overvejende
hentet gennem personalereduktioner og reduktioner af serviceniveauet.
Til illustration er der i Silkeborg Kommune fra 2013 til 2018 alene på
voksenhandicapområdet (Bevilling 74) gennemført besparelser med i alt 26,3 mio. kr.De
aftalte takstreduktioner har kunnet ”rummes” indenfor de lokalt besluttede
effektiviseringer/besparelser.
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Silkeborg Kommune sælger 38 % af egne pladser til andre kommuner. Det betyder at
Silkeborg Kommune, for at få en besparelse på 1,0 mio. kr., skal spare 1,6 mio. kr. i
tilbuddenes nettodriftsbudgetter, differencen tilfalder de kommuner, som køber pladser i
Silkeborg. Besparelser og aftaler om takstsænkninger reducerer omkostningerne, men det
har med al tydelighed ikke løst den grundlæggende økonomiske udfordring, som følger af
øget tilgang og af de mange øvrige vækstfaktorer på området.
- Mange kommuner arbejder med afgrænsning af det specialiserede socialområde overfor
normalområdet. Hvilke borgere skal have et højt specialiseret tilbud og hvornår kan
opgaven løses for færre omkostninger i normalområdet? En skarpere afgrænsning af
specialområdet vil for yngre borgere betyder det forskydninger i opgaveløsningen mellem
voksensocialområdet og beskæftigelsesområdet og for de ældre borgere flytning af
opgaver til ældreområdet.
- Den stigende tilgang til området, længere levealder og ændringer i køb/salg mellem
kommunerne, betyder, at mange kommuner er blevet udfordret på manglende
pladskapacitet. Styring af pladskapaciteten er afgørende for, at kommunen kan fastholde
den bestemmende indflydelse på den indsats, der sættes ind omkring borgeren og dermed
også de samlede omkostninger. Etablering af egne tilbud skal bl.a. afvejes i forhold til
anvendelse af kommunens samlede døgnkapaciteter, mulige stordriftsfordele og
specialiseringsbehovet.
- En lang række kommuner har haft forskellige strategier for, at sænke
enhedsomkostningerne og øge effektiviteten i de enkelte tilbud. Der er organisatorisk
arbejdet med etablering af større driftsenheder og samling af flere tilbud i
centerdannelser, der opnås herigennem stordriftsfordele og mulighed for at tilrettelægge
arbejdet mere fleksibelt m.v.
- Der arbejdes i mange kommuner med omlægning af indsatserne til substituerende og
billigere tilbud. Bl.a. erstatning af døgntilbud med døgndækket bostøtte, etablering af
gruppebaserede støttetilbud frem for individuel støtte og stort set alle kommuner udnytter
de nye muligheder i serviceloven om forebyggende støtteindsatser (SEL §82) som f.eks.
de nye åbne rådgivningstilbud i Silkeborg (Socialguiden og Ungerådgivning).
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- Der har været meget fokus på velfærdsteknologiske løsninger, som har til formål, at
afhjælpe nedsat funktionsevne, borgerne skal gøres mere selvhjulpne og deres mulighed
for aktiv deltagelse i samfundslivet skal øges. Hertil kommer arbejdskraftsbesparende
teknologier, som kan understøtte rutineopgaver, som i dag udføres af medarbejdere eller
pårørende. Silkeborg kommune deltager i frikommuneforsøg omkring teknologisk
overvågning og satser på løbende udvikling og anvendelse af velfærdsteknologi, der kan
gøre borgerne mere selvhjulpne (ex. virtuel bostøtte, VR briller mv).
- Tilskyndet af Socialstyrelsen og KL, og økonomisk understøttet af satspuljemidlerne, har
mange kommuner arbejdet med metodeudvikling, tidlige, fremskudte og forebyggende
indsatser. Fokus rettes mod kommunens tilgang til borgeren og koordinering af ofte
mange samtidige kommunale indsatser overfor borgerne. Der gennemføres med
udgangspunkt i forskellige evidensbaserede metoder, projekter, hvor der er fokus på
dokumentation af de effekter indsatsen har.
- Der er generelt stort fokus på ledelse og medarbejdernes trivsel, sygefravær og
motivation. Der arbejdes med effektivisering af arbejdstiden, tværgående
vagtplanlægning, it- og teknologiunderstøtning af arbejdet. Det er et nødvendigt fokus,
men det er afgørende for udvikling og styring af området, at der i fremtiden stadig kan
rekrutteres tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til området.
I Silkeborg Kommune har i en årrække arbejdet med alle ovennævnte organisatoriske
tiltag. Der blev allerede i 2011 fastlagt en ny strategi med følgende strategiske
fokuspunkter:
 Udnyttelse af eksisterende kapacitet
 Øget egenkapacitet
 Bredere tilbudsvifte
 Tværgående samarbejde og afgrænsning
 Optimering af organisations og styringsmodeller



Fokus på brugerinddragelse

De er i de efterfølgende år udmøntet i en lang række forskellige tiltag og omlægninger og
siden suppleret med bl.a. en detaljeret specialiseringsstrategi, ”Det gode liv” fra 2015.
Lovgivning
Sociallovgivningen har over en årrække sikret borgere med funktionsnedsættelse højere
grad af ligestilling i samfundet, flere rettigheder og bedre beskyttelse. En række
kommuner peger i deres analyser bl.a. på stigninger i udgifter til borgerstyret personlig
assistance (BPA), udgiftsstigninger til særligt tilrettelagt uddannelse (STU), udvidelse af
målgruppen til bostøtte og ikke mindst særligt dyre enkeltsager. Hertil kommer stigende
udgifter til øget kontrol og styring gennem diverse former for tilsyn; Socialtilsyn,
Arbejdstilsyn, revision m.v.
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Silkeborg Kommune deltager i frikommuneforsøg, som har til formål at sikre bedre styring
af udgifterne på det specialiserede socialområde, gennem lempelse af love og regler på
området.
Samarbejde
En række analyser peger på de helt særlige udfordringer, der følger af en kraftigt øget
tilgang på psykiatriområdet, herunder at flere diagnosticeres og stadig flere får
dobbeltdiagnoser med psykisk sygdom og misbrug. Mange kommuner har, med
Psykiatriens hus i Silkeborg som forbillede, fokuseret på det tværsektorielle samarbejde
omkring tidlig forebyggende indsats og akut ambulant behandling på psykiatriområdet.
En række kommuner arbejdet med at styrke det interne samarbejde og relationel
koordinering mellem de medarbejdere der indgår omkring borgeren. Det kan være internt
i den enkelte afdeling og mellem afdelinger.
Det er en udbredt opfattelse, at rammestyring af bevillingsområder betyder en udbredt
’kassetænkning’ i den enkelte afdelinger og, at udgifter og opgaver skydes mellem
afdelingerne. Det sker uden blik for en koordineret og sammenhængende indsats over for
borgerne og de kommunaløkonomisk set bedste løsninger. For at afbøde virkningen af den
uhensigtsmæssige adfærd nedsættes der tværgående samarbejdsgrupper og der arbejdes
med forskellige kodeks for styrkelse af samarbejdet.
Civilsamfund
Der er en lang tradition for, at yde kommunalt tilskud til frivilligt socialt arbejde gennem §
18 midlerne. Ca. 40% af den samlede bevilling på 2,5 mio. kr. anvendes til faste
bevillinger og en væsentlig del af organiseringen har udspring i Frivillighedscenter
Silkeborg. Kravene til offentlige velfærdsløsninger er til stadighed stigende, og løsning af
udfordringerne på voksensocialområdet kan videreudvikles gennem det frivillige sociale
arbejde og udvikling af sociale partnerskaber. Det kan ske med afsæt i Det gode liv strategi for udvikling og specialisering og Silkeborg Kommunes civilsamfundsstrategi
”Velfærd & Fællesskab”.
Lokalpolitik - Styring
Det gennemgående træk i de årlige aftaler om kommunernes økonomi mellem Regeringen
og KL, har siden 2009 været en økonomisk styringstilgang hvor budgetoverholdelse skal
sikres gennem sanktion, styring og effektivisering. Regeringen og KL har som en del af det
fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram aftalt at afdække styringsudfordringer
og -muligheder inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på det
specialiserede socialområde. Der er i forbindelse med det arbejde i 2017 og i senere
udgivelser fra KLK og VIVE anlagt et mere nuanceret syn på den styringsmæssige tilgang
på voksen-socialområdet.
Der skal ved kommunens fastlæggelse af de økonomiske rammer for området, være
sammenhæng i styringskæden, mellem
 den politiske strategiske styring,
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den økonomiske og finansielle styring
den socialfaglige styring

I den politiske-strategiske styring fokuseres der på politikernes og topledelsen
retningsangivelse og styring af området. I den økonomiske-finansielle styring fokuseres
der på, at budgettet kan nedbrydes til priser og mængder og dermed er gennemsigtigt. I
den socialfaglige styring fokuseres der på graden af implementering af kvalitetsstandarder
i rådgivergruppen, herunder hvor systematisk, metodisk og ensartet rådgiverne arbejder,
og hvilke procedurer der er for kvalitetssikring af visitationer og vurdering. Det
forudsætter gode styringsdata, fælles strategier og tydelige serviceniveauer.
Fokusområder i det videre analysearbejde
Der er i desk studiet identificeret 7 fokusområder, som efter nærmere drøftelse kan indgå
i det efterfølgende analyseforløb:
1. Politisk fastlagte mål og rammer
• Afgrænsning af området: Hvilke opgaver skal løses i normalområdet, hvilke i
specialområdet?
• Fastlæggelse af flere serviceniveauer?
2. Styr på data
• Tilgang/afgang
• Produktion
• Progression
3. Styr på styring
• Politisk strategisk styring
• Økonomisk og finansiel styring
• Socialfaglig styring
4. Udvikling af fælles faglige metoder
• Lovende praksis
• Effektvurdering/evaluering
5. Løbende vurdering af pladskapacitet
• Prognose for tilgang/afgang
• Effektiv udnyttelse af den samlede kommunale døgnkapacitet
6. Sikring af tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft
• Motivation og trivsel
• Kompetenceudvikling
• Rekrutteringsindsats
7. Udvikling af partnerskab og samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet
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4 Fastlæggelse af Socialudvalgets input til målseminar
budget 2020
4.1 - Bilag: Samlet overblik over byrådets målsætninger
DokumentID: 7547891

Analyse & Udvikling
Januar 2018

Overblik over Byrådets målsætninger
Strategisk Indsatsområde: Attraktivitet & Vækst
Pejlemærker, der skal prioriteres blandt med henblik på fastlæggelse af politiske mål i budget 2020 - 2023:

Det bedste sted at bo, drive virksomhed og investere i Business Region Aarhus (BRA)

Digital og fysisk infrastruktur, der accelererer samspil og udveksling med omverdenen

Fremtidssikrede uddannelser og proaktiv kompetenceudvikling

Et grønt erhvervsliv, der skaber vækst og velfærd

Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med
unikke events og kulturoplevelser

Omegnsbyer præget af et godt hverdagsliv
Dette indsatsområde ligger i forlængelse af følgende strategiske målsætninger i budget 2019 - 2022:

Fortsat befolkningstilvækst

Vækst i beskæftigelse og uddannelse
Dette indsatsområde understøttes af Planstrategiforslagets pejlemærke Vækst og udvikling i hele kommunen.

Strategisk Indsatsområde: Fællesskab & Velfærd
Pejlemærker, der skal prioriteres blandt med henblik på fastlæggelse af politiske mål i budget 2020 - 2023:

De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer

Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med
lokalområde og civilsamfund

Sundhedstilbud, der understøtter et godt helbred hele livet

Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr

Danmarks bedste nærdemokrati, hvor borgere bidrager til dagsordenen og bliver hørt
Dette indsatsområde ligger i forlængelse af følgende strategiske målsætninger i budget 2019 - 2022:

Fokus på velfærdsområdet

Vækst i beskæftigelse og uddannelse
Dette indsatsområde understøttes af Planstrategiforslagets pejlemærke om fællesskaber.

Strategisk indsatsområde: Outdoor & Bevægelse
Pejlemærker, der skal prioriteres blandt med henblik på fastlæggelse af politiske mål i budget 2020 - 2023:

Vartegn og begivenheder, der for alvor sætter Danmarks Outdoorhovedstad på landkortet

Fremtidssikring af Danmarks Outdoorhovedstad gennem hensynsfuld brug af naturen

En Outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer bevægelse og leg

Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærdsløsninger

Udfoldelse af erhvervsmæssige potentialer, der styrker Danmarks Outdoorhovedstad
Dette indsatsområde ligger i forlængelse af den strategiske målsætning i budget 2019 – 2020 om fortsat fokus på
Natur og miljø.
Dette indsatsområde understøttes af Planstrategiforslaget pejlemærke om naturen som drivkraft

Strategisk Indsatsområde: Robust økonomi
Politiske




mål:
Der sigtes mod en ikke disponeret kassebeholdning på 250 mio. kr.
Afdrag på den ordinære gæld i forhold til optag af ordinære lån
Et anlægsniveau på 200 – 250 mio. kr.

5 Drøftelse af Socialafdelingens Mad- og måltidspolitik
5.1 - Bilag: Mad- og måltidspolitik i Socialafdelingen
DokumentID: 7512366

Socialafdelingens

Mad- og
måltidspolitik
Voksenhandicap, Specialstøtte og -undervisning og
Socialpsykiatri og rusmiddel

November 2018
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Forord
Mad og traditioner omkring mad optager de fleste mennesker, også de borgere vi giver støtte i
Socialafdelingen.
I Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke: Mad og måltider, pointeres det at: ”mad og
måltidsvaner er sammensat af et komplekst samspil mellem bl.a. smagspræferencer, kulturelle
normer, økonomiske og tidsmæssige ressourcer, funktionsniveau, fysiske rammer. Hertil
kommer personlig livserfaring, viden om sundhed og oplevelse af sundhedsrisici i forhold til
valg af mad”.
Den faglige støtte til borgerne skal være med til at nuancere, undersøge og øge viden samt
henvise til og igangsætte mulighederne for sundere og trivselsfremmende valg hos borgerne.
Indsatserne skal være flerstrengede for at sikre mere lighed i sundhed.
Ud over kultur og holdninger omkring maden, beskæftiger en del viden sig med madens
betydning for den generelle sundhed og trivsel. Sunde mad- og måltidsvaner har – i samspil
med bl.a. fysisk aktivitet – stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at
forebygge overvægt, underernæring og livsstilsrelaterede sygdomme.

Faglige indsatser
Ved at rette fokus på mad og måltider sættes en ramme, hvor den faglige indsats støtter den
enkelte til i højere grad at træffe sundere valg og skabe holdbare vaneændringer. En indsats
der på sigt kan øge livskvalitet, sundhed og trivsel hos Socialafdelingens målgrupper.
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Om Mad- og måltidspolitikken
Politikkens formål og hvem målgruppen er
Politikken skal betragtes som et arbejdsredskab i en proces, hvor hver enkelt tilbud udformer
en lokal handleplan.
I Socialafdelingen ønsker vi indenfor de givne rammer at iværksætte indsatser som:
•

Støtter borgeren til at træffe sunde og meningsfulde valg i hverdagen.

•

Skaber rammer som kan understøtte borgerens viden og mindske udviklingen af
livsstilssygdomme.

•

Tager afsæt i inddragelse og kontinuerligt søger mod højere grad af habilitering
og rehabilitering for borgerne.

Mad- og måltidspolitikken omfatter tilbud i Socialafdelingen, hvor der:
•
•

Fremstilles og/eller serveres mad for borgere i et produktions- eller modtagerkøkken.
Gives vejledning, guidning og inspiration til mad- og måltidsvaner til fx borgere i dagog døgntilbud, som får støtte til indkøb og/eller fremstilling af mad.

Lokale handleplaner
Da mad- og måltidspolitikken er udarbejdet til, og gældende på, et bredt område, med
forskellige målgrupper, lovmæssige krav, ressourcer og fordeling af faggrupper blandt de
ansatte, skal det enkelte tilbud udforme en handleplan, så den er aktuel og konkretiseret ud
fra de pågældende aktiviteter, som det enkelte tilbud tilbyder. Hvis et punkt ikke er relevant
for tilbuddet, kan der noteres ”ikke relevant” ved punktet. Punkt 19 og 20 i handleplanen giver
mulighed for, at tilbuddet selv formulerer nogle ønskede fokuspunkter.
Opstår der tvivl om, hvad der er et sundere valg i relation til specifikke, individuelle diagnoser,
bør personalet søge råd og vejledning ved læge, diætist eller andre parter.

Hvordan læses og forstås Mad- og måltidspolitikken
Mad- og måltidspolitikken er delt op under forskellige overskrifter, rækker med forskellige
fokuspunkter og opbygget i tre søjler:
Første søjle indeholder ønsker, lovmæssige krav og Socialafdelingens rammer, for
fokuspunkter i handleplanen.
Anden søjle indeholder eksempler og forslag til, hvad det enkelte tilbud kan fokusere på.
Tredje søjle indeholder plads til, at det enkelte tilbud skriver deres handleplan ind for, hvad
punktet i praksis betyder for det enkelte tilbud og hvordan der arbejdes med punktet. Der skal
tages stilling til og udfyldes handleplaner for relevante punkter i politikken.
Handleplanen skal beskrive, hvilke støttende rammer, aktiviteter og evt. en ansvarsfordeling
der er på de forskellige tilbud. Det er vigtigt, at borgerne inddrages i denne proces, i det
omfang, som det er muligt. Revideringen af handleplanerne bør altid ske i tæt samarbejde
med borgere og personale.
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Mad- og måltidspolitik for Socialafdelingen i Silkeborg Kommune
Vi ønsker:

1

Rammer og
personale:

Bemærkninger:

At borgere og personale
inddrages i arbejdet
med handleplanerne for
mad- og
måltidspolitikken.

Udarbejde handleplaner i denne mad- og
måltidspolitik, som kan være med til at
skabe læreprocesser, tryghed og udvikle
relationer.
Indtænke inddragelse af borgere og
personale for øget ejerskab omkring de
fælles aftaler.

2

Rammer som indbyder
til at nyde måltidet i
fællesskab.

Indtænke de fysiske rammer og det sociale
aspekt omkring måltidet, gennem fx:
• At indtænke specifikke hensyn til
målgruppen – både før, under og
efter måltidet.
• Forudsigelighed i form af bl.a.
tydelig madplan.
• Gentagelser af mad-dage som fx
fiskedag, vegetardag osv.
• Vært(inde)rolle og evt. præsentation
af maden.
• Fælles vedtag om bordskik og brug
af fx elektronik ved bordet.
• At indtænke rummets indretning,
siddepladser, bordpynt mm.

I praksis betyder det hos os…

4
3

At personalet fungerer
som rollemodeller og
støtter den enkelte i det
sunde valg.

Som en del af personalets arbejde med at
fremme borgerens handlekompetencer,
betragtes støtte til mad og måltider som en
del af det pædagogiske arbejde.
Personalet kan bl.a. støtte borgerne ved:
• Vejledning omkring
portionsstørrelse ved brug af fx Ytallerkenmodellen.
• Brug af nudging, som fx
tallerkenens størrelse og farve,
hvordan maden er placeret og
tilgængeligheden af sunde frem for
mindre sunde valg.
• Støtte ved indkøb.
• Positiv tilgang til nye og
sundhedsfremmende tiltag blandt
personalet.
• Invitere relevante fagpersoner til at
holde oplæg.

4

Udarbejdelse af fælles
aftaler for mad og drikke
i forbindelse med
højtider og særlige
lejligheder.

Som rollemodeller tales der pænt om
maden og aftaler om bordskik holdes.
Der kan bl.a. laves aftaler om valg af livret i
forbindelse med fødselsdag, højtider, hvor
ofte der serveres kage og andre områder,
der adskiller sig fra hverdagen.

5
5

At personalet
understøtter arbejdet
med ”mad-mod”.

Ved at inspirere borgerne til at smage
noget nyt og inddrage borgerne i
menuplanlægningen.

Borgere

Bemærkninger:

6

Oprettelse af
borgergrupper, for øget
inddragelse og ejerskab
omkring måltidets
rammer.

7

Borgerne understøttes
og trænes i relevante
handlekompetencer på
mad- og
måltidsområdet.

Der kan oprettes borgergrupper eller
lignende på de lokale tilbud, hvor gruppen
mødes x antal gange om md./året, kan
komme med deres idéer og være med til at
planlægge evt. madplanen, fokusområder,
temauger, vidensdeling og lignende.
Handlekompetencerne kan være indkøb,
madlavning, økonomi og andet der
understøtter borgeren til stå på egne ben.
Heraf en særlig opmærksomhed ved
overgange mellem botilbud og egen bolig.

Maden og råvarerne

Bemærkninger:

At maden efterlever
Fødevarestyrelsens
nationale anbefalinger
for mad og drikkevarer.
Dette gælder også
eksterne leverandører.

Der arbejdes med de officielle kostråd.

8

I tilrettelægningen af måltiderne kan
desuden indtænkes rammer på følgende
områder:
- Sæsonbaserede retter
- Økologi
- Hel- og halvfabrikata
- Fastfood

I praksis betyder det hos os…

I praksis betyder det hos os…

6
9

Introduktion til
nøglehulsmærket og
fuldkornslogoet.

Gøre plakater, foldere mm. om
nøglehulsmærket og fuldkornslogoet
tilgængelige og/eller indhente relevante
fagpersoner.

10

Overvejelser om
tilgængelighed og
udvalg af mad og
drikkevarer.

Have fokus på tilgængelighed af frugt,
grønt og fx fiberholdige mellemmåltider,
samt gøre de sukkerholdige mad- og
drikkevarer mindre tilgængelige. Frisk
drikkevand skal være tilgængelig og
indbydende på alle tilbud.

11

Rammer for brugen af
alkohol.

Det er Socialafdelingens holdning, at der
ikke serveres alkohol ved fællesmåltider.

12

Der skal arbejdes med
at minimere madspild.

Dette kan gøres ved at have fokus på brug
af rester og god planlægning. Der henvises
til materiale og information omkring
madspild på Fødevarestyrelsens
hjemmeside.

13

At borgerens sensoriske
oplevelse indtænkes ved
måltidet.

Gennem fokus på de fem grundsmage,
dufte, konsistens, præsentation af maden
og udseende.
Udforske serveringsmuligheder, så
borgerne bliver præsenteret for forskellige
måder at servere på og bliver inspireret til
at prøve noget nyt.
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14

15

16

Vidensdeling

Bemærkninger:

At der indtænkes
strategier for
vidensdeling blandt både
borgere og ansatte, der
arbejder med borgerens
handlekompetencer
inden for mad- og
måltidsområdet.

Dette kan bl.a. gøres ved at hænge billeder
eller plakater op med fx en tallerkenmodel,
håndtering af affaldssortering, at der vises,
og måske laves, små film til borgerne eller
ved inspirerende opslag på IBG-skærme.

Feedback

Bemærkninger:

Gensidig feedback på
maden, samt
personalets funktion
som rollemodeller.

At der evalueres ved personalemøde på
maden og funktionen som rollemodel.

Feedback fra borgerne

Tilbuddet skal sikre måder hvorpå borgerne
kan give feedback på maden og måltidets
rammer.

I praksis betyder det hos os…

Besøg af eksterne fagpersoner til oplæg.

Opmærksomhed på, hvordan samarbejdet
tilrettelægges mellem
køkkenet/leverandøren og personalet. Her
kan der bl.a. være behov for fokus på
bestemte borgere, der kan opleve større
udfordringer i måltidets rammer.

I praksis betyder det hos os…

8
Handleplaner

Bemærkninger:

17

Individuelle indsatser
ved borgere med
specielle behov.

At der arbejdes specifikt med planlægning
af hensyn til borgere med intolerancer,
allergier, religion, diabetes, under- og
overvægt eller sygdomme, hvor det er
nødvendigt at tage hensyn ved måltidet.

18

At den lokale mad- og
måltidspolitik bliver
evalueret, justeret og
revideret ved behov.

Den lokale mad- og måltidspolitik skal være
tilgængelig på tilbuddet, så borgere og
ansatte er bekendte med den.

I praksis betyder det hos os…

Handleplanerne revideres efter behov og
ved eventuelle nye aftaler.
Tilbuddets egne
fokuspunkter
19

20

Bemærkninger:

I praksis betyder det hos os…

9

Udarbejdelse og implementering af politikken

Mad- og måltidspolitikken er udarbejdet i efteråret 2018 i tæt samarbejde med en gruppe af
køkkenansvarligt personale, afdelingsledere, tværfagligt personale, samt en
sundhedskoordinator og ernæringsfaglig projektmedarbejder. Lokale handleplaner udarbejdes
og implementeres i 2019 og evalueres i foråret 2020. Fra 2020 er det op til det enkelte tilbud,
at fastsætte en struktur for revidering af den lokale handleplan ud fra mad- og
måltidspolitikken.
Ledelsen på det enkelte tilbud har ansvar for at iværksætte og facilitere processen med
mulighed for sparring ved Socialafdelingens sundhedskoordinator eller den ernæringsfaglige
projektmedarbejder.
Mad- og måltidspolitikken skal være let tilgængelig ved de enkelte tilbud. Nye borgere og
nyansat personale skal løbende introduceres for handleplanerne.

Spørgsmål kan rettes til:
-

Sundhedskoordinator: Linda Nebel, linda.nebel@silkeborg.dk
Ernæringsfaglig projektmedarbejder: Christina Dynes Madsen, cdm@silkeborg.dk
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Referencer
Måltidskasser:
•

Der er udarbejdet en oversigt over valg af måltidskasser der leveres til Silkeborg
Kommune, med måltider der lever op til de officielle kostråd. Oversigten kan fås ved
kontakt til sundhedskonsulenten eller den ernæringsfaglige projektmedarbejder.

De officielle kostråd:
•

Fødevarestyrelsen (2018): https://altomkost.dk/

Madpakken:
•

Fødevarestyrelsen (2018): https://altomkost.dk/tips/tilmaaltiderne/madpakker/gimadpakkenenhaand/

Nøglehulsmærket, Fuldkornslogoet og Måltidsmærket:
•
•
•

Fødevarestyrelsen (2018): https://altomkost.dk/noeglehullet/
Fuldkornspartnerskabet (2018): https://www.fuldkorn.dk/
Fødevarestyrelsen (2018): https://altomkost.dk/maaltidsmaerket/

Økologi:
•
•

•

Fødevarestyrelsen (2018): https://altomkost.dk/fakta/oekologi/
Miljø og -Fødevareministeriet (2015). Økologiplan Danmark:
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Oekol
ogi/OekologiplanDanmark.pdf
Fødevareministeriets økologiske handlingsplan 2020 (2012):
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Oekol
ogi/Oekologisk_Handlingsplan_2020.pdf

Andre henvisninger:
•
•
•
•

•
•

•

Bevillingsmål 2018 for Socialafdelingen i Silkeborg kommune
Bekendtgørelse om betaling på botilbud (2006):
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20748
Den nationale sundhedsprofil 2017: http://danskernessundhed.dk/
Fødevarestyrelsens vejledning for fødevarehygiejne (2014):
http://vejledninger.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledni
ngen/Documents/Vejledning%20nr%20%209236%20af%2029%20%20april%202014
%20om%20fødevarehygiejne%20-%20ENDELIG.pdf
Indkøbsaftaler i Silkeborg Kommune (2018)
https://siko.silkeborg.dk/service-og-raadgivning/indkoeb/indkoebsaftaler-i-prisme
Sundhedstilstand blandt voksne med udviklingshæmning (2014)
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/udviklingsh%C3%A6mning.pdf
Sundhedsstyrelsen (2018). Forebyggelsespakke – Alkohol:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/EDC16689EF5E439A9C5A286A42B63
E23.ashx
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•

•

Sundhedsstyrelsen (2018). Forebyggelsespakke - Mad og måltider:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/7D265CA2071C40FF95589D5A55D9D
22A.ashx
Vidensråd for forebyggelse (2015). Rapport om, Psykisk sygdom og ændringer i livsstil:
http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensrad_for_forebyggelse_psykisk_sygd
om_aendringer_i_livsstil_2015.pdf

6 Orientering om retningslinjer for
personalebespisning i Socialafdelingen
6.1 - Bilag: Retningslinjer for personalebespisning i Socialafdelingen
DokumentID: 7532837

10. december 2018

Retningslinjer for personalebespisning i Socialafdelingen
Der har i løbet af 2018 været fokus på praksis for medarbejder bespisning sammen med
borgerne, herunder særligt spørgsmålet om hvornår medarbejdere kan spise gratis (uden
at blive beskattet af kostens værdi) og hvornår medarbejderne selv skal betale for kosten
(eller beskattes af værdien heraf).
Det er præciseret, at medarbejdere kan spise gratis / ikke beskattes, når der er tale om,
at medarbejderen som en aftalt (frivillig) arbejdsopgave varetager pædagogisk
spisetræning af borgeren. Det er endvidere præciseret, at medarbejderen i alle andre
situationer selv skal betale for kosten.
Nedenfor uddybes forhold vedr. egenbetaling samt definitionen af pædagogisk
spisetræning.
Egenbetaling for kost
Selvom medarbejdere – ligesom borgerne – skal betale for kosten, må de naturligvis
gerne stadig spise denne sammen med borgerne. Dette gælder uanset om de spiser
samme mad som borgerne eller ønsker at medbringe egen madpakke.
På tilbud med cafetilbud kan medarbejderne købe mad her til samme pris som borgerne
og eventuelle gæster.
Medarbejdere kan fortsat have det som en arbejdsopgave at skulle hjælpe med
madlavning og indgå i samværet med borgerne i forbindelse med måltidet.
Pædagogisk spisetræning
Med afsæt i skattereglerne og SEL`s bestemmelser om ydelsestildeling defineres
pædagogisk spisetræning ved at:
 den ansatte som led i sit arbejde skal vejlede, lære og træne borgeren i basale
spisevaner,
 det fremgår af borgerens plan, at vedkommende vurderes at have behov for og gavn
af vejledning og træning i basale spisevaner,
 den ansatte spiser sammen med de personer, som der spisetrænes med,
 den ansatte får samme mad som de personer, der spisetrænes med.
Det er således kendetegnende for den pædagogiske spisetræning, at det indgår som en
del af medarbejderens arbejde, idet de personer, som der spisetrænes med, er personer,
der har behov for at lære og optræne basale spisevaner. Samtidig er det en præmis, at
medarbejderen spiser sammen med og får samme mad som de personer, medarbejderen
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spisetræner med. Om medarbejderen fravælger en ret eller nogle dele af maden, har
ingen betydning. Det afgørende er, at der serveres samme mad for alle – både
medarbejderen og de personer, der spisetrænes med. Endelig skal pædagogisk
spisetræning fremgå af borgerens plan.
Ovennævnte forudsætninger skal således alle være opfyldt for, at der er tale om
pædagogisk spisetræning, og der ikke udløses betaling for medarbejderen.
Medarbejdere pålægges ikke pædagogisk måltid som en arbejdsopgave. Ved behov for
pædagogisk spisetræning indgås frivillig aftale mellem medarbejder og den nærmeste
leder.
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sammenhængende
sundhedsvæsen
i balance
1. Visioner
2. Indsatsområder og fælles målsætninger
3. Bærende principper for samarbejdet
4. Nationale mål og lokale målsætninger
5. Implementering og opfølgning

Overordnede
rammer
Sundhedsaftalen henvender sig primært
til politikere samt ledelsessystemet i kommunerne, regionen og praksissektoren.
Aftalen omfatter samarbejdet mellem
hospitaler, kommuner og almen praksis.
Samtidig skal aftalen understøtte sammenhæng i indsatsen mellem sundhedsområdet og andre tæt forbundne
velfærdsområder, herunder social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet.
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Sundhedsaftalen fastsætter gennem
visioner, prioriterede indsatsområder,
målsætninger og bærende principper for
samarbejdet en fælles politisk retning.

Fra nationalt hold udarbejdes der løbende
mål, programmer og handlingsplaner for
sundhedsområdet, som skal udmøntes i
regi af sundhedsaftalen.

Udmøntningen af den overordnede fælles
retning i sundhedsaftalen til konkrete initiativer aftales og udvikles mellem parterne
i aftaleperioden. Dette via udmøntning i
konkrete samarbejdsaftaler for specifikke
målgrupper/indsatser, prøvehandlinger
mv. Da der er særlige præmisser for
almen praksis, skal aktivitet, der ikke er
omfattet af landsoverenskomsten for
de praktiserende læger, forhandles i
Praksisplanudvalget.

Samarbejdsaftaler fra forhenværende
sundhedsaftaleperiode videreføres og
suppleres løbende af nye samarbejdsaftaler. Samarbejdsaftalerne indeholder
konkret ansvars- og opgavefordeling og
understøtter implementering på de enkelte hospitaler, i de enkelte kommuner og i
almen praksis.
Samarbejdsaftalerne findes på www.
sundhedsaftalen.rm.dk. Her findes også
en værktøjskasse med sundhedsfaglige
dokumenter, der kan være vejledende
eller retningsgivende for medarbejderne i
sundhedsvæsenet.
Høringsversion

Forord
Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der fungerer og hænger sammen. Vi
har som region, kommuner og praktiserende læger et stort ansvar for at sikre, at
det sker. Sammen kan vi skabe rammer
for, at den enkelte kan leve et godt og
sundt liv med størst mulig livskvalitet.
Det fordrer, at vi fortsat udvikler både
den specialiserede behandling, det nære
sundhedsvæsen og sammenhængen
mellem de to. Samtidig skal vi inddrage
borgere, pårørende, netværk, frivillige og
foreninger i opgaveløsningen.
Vi er allerede godt på vej i den midtjyske
region. Det fælles fundament, som vi har
skabt med de tidligere sundhedsaftaler, vil
vi derfor bygge videre på. Vi vil fortsætte
udviklingen af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi har fokus
på at fremme lighed i sundhed, tager
udgangspunkt i den enkeltes behov og
ønsker, og hvor flere sundhedsløsninger
varetages i det nære tæt på borgerne. Vi
er også enige om, at vi samtidig skal sikre
balance både i forhold til samfundsøkonomien og i forhold til de økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune, det
enkelte hospital og den enkelte praksis.
I sundhedsaftalen sætter vi både en fælles
og overordnet retning for vores samarbejde på sundhedsområdet, og vi prioriterer
konkrete områder. Vi vil have fokus på i
fællesskab at skabe resultater for borgeren og understøtte hinanden i opgaveløsningen. Vi prioriterer i første omgang tre
indsatsområder, for vi kan ikke løse alt på
én gang. Vi sætter fokus på forebyggelse,
samarbejdet om den ældre borger og
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udvikling af den nære psykiatri. Det gør
vi for at få et mere dynamisk, effektfuldt
og enkelt grundlag for samarbejdet om
sundhed, hvor vi når i mål med konkrete resultater. Indsatsområderne bygger
ovenpå de mange indsatser og det samarbejde, der allerede foregår i det daglige
mellem de enkelte hospitaler, kommuner
og lægepraksis. Vi gør allerede meget
hver især og i fællesskab for at skabe de
rette rammer for borgernes sundhed – og
det skal vi blive ved med.
Region og kommuner er aftaleparter
og PLO-Midtjylland har bidraget til at
udarbejde aftalen. Vi har forskellige roller
men er sammen om opgaveløsningen,
og med sundhedsaftalen sætter vi en
fælles retning, som vi alle bakker op om.
Men dette er blot rammen og retningen.
Nu skal vi i arbejdstøjet og udvikle og
omsætte aftalen til konkrete handlinger,
der gør en forskel for vores fælles borgere
i Midtjylland. Vi glæder os!
Henrik Fjeldgaard
Regionsrådsmedlem, formand for
Sundhedskoordinationsudvalget
Ib Lauritsen
Borgmester Ikast-Brande Kommune,
næstformand for Sundheds
koordinationsudvalget
Lise Høyer
Formand for PLO-Midtjylland

3

4

Høringsversion

1.

Visioner

Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance er et sundhedsvæsen, hvor alle har lige muligheder for et sundt og langt liv, hvor
alle borgere er aktivt inddraget i egen sundhed, hvor flere sundhedsløsninger bliver løftet i det nære, og hvor vi får mere sundhed for
pengene.
Sundhedsaftalen 2019-2023 bygger på fire visioner for det fælles
sundhedsvæsen i Midtjylland:

MERE LIGHED I SUNDHED –
SOCIALT OG GEOGRAFISK

PÅ BORGERENS
PRÆMISSER

Vi kan konstatere en stigende social
ulighed i sundhed. Hvis alle skal have lige
muligheder for et sundt og langt liv, er det
nødvendigt at behandle borgerne forskelligt og styrke den forebyggende indsats.
Vi vil derfor tilpasse vores indsatser til den
enkelte borger (differentierede indsatser)
og understøtte den enkelte borger i at
styrke sine sundhedskompetencer. Vi skal
tilbyde mere støtte og koordinering af
indsatsen til de borgere, der har behov for
dette. Og vi skal understøtte, at de borgere, der selv kan varetage og koordinere,
får mulighed for dette.

Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi
sætter borgeren først. Det betyder, at vi
inddrager borgerne i eget behandlings- og
rehabiliteringsforløb, så borgerne oplever
mulighed for at være aktive i eget forløb.
Det har positiv effekt på både brugertilfredshed, kvalitet og ressourceudnyttelse.
Vi understøtter derfor borgeren i at klare
mest muligt selv med tilbud om brugerstyring og telemedicinske løsninger,
der understøtter egen mestring, egen
træning mv. Det betyder fx, at de borgere,
der er tilknyttet arbejdsmarkedet, støttes
i at fastholde arbejde. Værdigheden i at
have indflydelse på eget liv og sundhed
er vigtig for alle at bevare. I dialogen med
borgeren vælger vi en løsning, der er
faglig bedst ud fra borgerens situation og
præmisser. Ingen borger skal falde mellem
to stole. Hvis der opstår tvivl, er det den
part, der har kontakten til borgeren, der
handler.

Lighed i sundhed handler også om
geografisk lighed, hvor borgerne får høj
kvalitet i tilbuddene, uanset hvor de bor.

Vi vil samtidig arbejde på at gøre borgerne til medproducenter af sundhed. Både
egen og andres. Vi ved fx, at det betyder
noget for ens sundhed og livskvalitet at
være en del af et fællesskab. Derfor vil
vi også samarbejde med pårørende, foreninger og frivillige om opgaveløsningen.
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SUNDHEDSLØSNINGER
TÆT PÅ BORGEREN
Det er til gavn for den enkelte borger at
få en behandling og en indsats, der griber
mindst muligt ind i hverdagen. Der er
meget livskvalitet at hente ved at modtage behandling i de nære omgivelser. Det
stiller krav til indretningen af sundhedsvæsenet og et stærkere fokus på hvilke opgaver, der kan løses og forankres tættere
på borgernes hverdag. Det gælder både i
forhold til behandling, tidlig opsporing og
forebyggelse.
Sundhedsløsninger tæt på borgeren handler ikke kun om at omlægge indsatser og
flytte personaleressourcer og tilbud ud i
hjemmet. Det handler også om at understøtte borgerens ansvar og mulighed for
egen sundhed og behandling.

MERE SUNDHED
FOR PENGENE
Vi har fokus på, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at skabe mest mulig sundhed
for borgerne for de ressourcer, der er. Vi
vil derfor have blik for den samlede opgaveløsning, hvor vi integrerer vores tilbud
og sikrer, at de hænger sammen. Der skal
ikke være parallelle tilbud, men de skal
løses i de rammer, der giver mest værdi
for borgerne, for sundhedstilstanden og
for samfundsøkonomien. Samtidig skal
løsningerne være i økonomisk balance.
Med det mener vi løsninger, der både
er samfundsøkonomiske og i balance i
forhold til konsekvenser for den enkelte
kommune, det enkelte hospital og den
enkelte praksis.
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2.

Indsatsområder og
fælles målsætninger
Vi skal prioritere og samle kræfterne
på udvalgte områder. De udvalgte
indsatsområder er:

••
••
••
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Fælles investering i forebyggelse –
først med fokus på rygning
Sammen om ældre borgere –
først med fokus på akutområdet
Den nære psykiatri – først med fokus
på mental sundhed hos børn og
unge samt voksne borgere med svær
psykisk sygdom.

De valgte indsatsområder skal ses som fælles udviklingsområder, hvor vi mener, at der i de kommende år er brug for en ekstra
indsats. Og hvor indsatsen med fordel kan udvikles og implementeres i et tæt samspil mellem hospitaler, praktiserende læger og
kommuner.
Sundhedsaftalen er dynamisk. Det betyder, at indsatsområderne
er områder, hvor vi tager fat først, og hvor vi har en mulighed for at
gøre stor gavn for mange med en fokuseret fælles indsats. Når vi
er i god udvikling med en indsats, udvælger vi og går videre med
nye indsatser. På den måde tager vi i vores samarbejde højde for
de aktuelle behov, der opstår og viser sig i løbet af de næste fire år.

Høringsversion

FÆLLES INVESTERING
I FOREBYGGELSE

SAMMEN OM
ÆLDRE BORGERE

UDVIKLING AF DEN
NÆRE PSYKIATRI

Vi prioriterer forebyggelse, fordi sundhed
spiller en helt central rolle for den enkeltes trivsel og mulighed for at udfolde
sit potentiale i det daglige. Samtidig er
forebyggelse helt nødvendig for at kunne
imødekomme udviklingen med stadigt
stigende udgifter til behandling, pleje,
sygefravær og overførselsindkomster.

I løbet af de næste 10-20 år vil der ske
en kraftig stigning i andelen af ældre
og borgere med kronisk sygdom og
multisygdom.

Vi prioriterer den nære psykiatri, da flere
borgere rammes af psykiske lidelser. Borgere med psykiske lidelser har en større
dødelighed end befolkningen generelt og
har sværere ved at bevare tilknytning til
uddannelse og arbejdsmarked end borgere med somatiske lidelser.

Der er potentiale i at investere i forebyggelse i forhold til borgere i alle aldre – for
børn og unge så de tilegner sig sunde
vaner fra start, men også at rehabilitere
den ældre befolkning, så de lever et sundt
og aktivt liv. Borgernes sundhed er et fælles ansvar, og vi har derfor alle tre parter
et ansvar, når det drejer sig om forebyggelse. Vi har dog forskellige roller, hvor
kommunerne typisk står for de enkelte
forebyggelsesindsatser, mens hospitalerne og praktiserende læger har en
vigtig rolle i forhold til at agere proaktivt
og forebyggende ved tidlig opsporing og
henvisning til kommunale forebyggelsestilbud. Derudover understøtter hospitaler
med specialiseret ekspertise og sparring
til kommuner og praktiserende læger.
Vi ser et særligt potentiale i tværsektorielt
samarbejde om forebyggelsesindsatser
inden for rygning og overvægt. Rygning
prioriteres som første fokus. Når vi er godt
på vej med indsatser i forhold til rygning, vil
vi prioritere indsatser i forhold til overvægt.

Rygning som det første fokus
Rygning er det første område, som vi
tager fat på i fællesskab. Det gør vi, fordi
rygning fortsat er den risikofaktor, hvor
forebyggelsesindsatser potentielt kan
bidrage mest til at reducere sygdom og
dødelighed. I gennemsnit dør en dagligryger mere end 10 år tidligere end en
person, der aldrig har røget. Rygere kan
forvente færre gode leveår end ikke-rygere, da rygning øger risikoen for en lang
række alvorlige sygdomme. Desuden er
konsekvenserne af rygning også dyrt for
samfundet. Der er således store gevinster at hente ved tobaksforebyggelse og
rygestop både for den enkelte ryger og for
samfundet.

Målsætning: Vi vil nedbringe antallet af
dagligrygere i Region Midtjylland.
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For den ældre borger med en eller flere
sygdomme vil en videreudvikling af det
tværsektorielle samarbejde kunne bidrage
til rette borger i rette seng på rette tid,
færre forebyggelige indlæggelser og færre
akutte indlæggelser og genindlæggelser.
For borgeren giver det tryghed og en
behandling og indsats, der griber mindst
muligt ind i hverdagen og dermed bedre
livskvalitet.

Akutområdet som det første fokus
Vi prioriterer i første omgang samarbejdet om varetagelsen af akut sygdom hos
ældre borgere. Det gør vi, da en række
akutte indlæggelser kan forebygges, når vi
gennem en proaktiv indsats er på forkant
med indlæggelse, og når vi udvikler og
etablerer alternativer til indlæggelse,
hvor behandling og pleje kan iværksættes
straks. Derfor skal kommuner, hospitaler
og almen praksis have fokus på at udvikle
og tilbyde indsatser, som kan medvirke til,
at en del af de forløb, der i dag er akutte,
ikke udvikler sig hertil.

Målsætning: Vi vil styrke samarbejdet
om akut syge ældre og nedbringe
antallet af akutte indlæggelser blandt
ældre.

Den nære psykiatri handler om borgerens hverdagsliv i et 0-100 års perspektiv,
og spænder fra børn, unge og voksne i
mistrivsel eller med dårlig mental sundhed
til børn, unge og voksne med svær psykisk
sygdom. En fælles retning for udviklingen
af den nære psykiatri på tværs af kommuner, region, almen praksis og civilsamfund
er helt afgørende. Derfor er der dannet en
fælles alliance om den nære psykiatri mellem de 19 kommuner, Region Midtjylland,
PLO-Midtjylland og bruger- og pårørendeorganisationer om at forbedre og udvikle
den nære psykiatri i Midtjylland.

Mental sundhed hos børn og unge
samt voksne borgere med svær
psykisk sygdom som det første fokus
Hvordan har du det-undersøgelsen 2017
viser en markant stigning i andelen af unge
med dårlig mental sundhed (svær ensomhed, højt stressniveau, angst og anspændthed). Vi ved, at mistrivsel og dårlig mental
sundhed kan have store konsekvenser for
den enkelte og for omgivelserne både på
kort og lang sigt. Vi vil derfor sætte ind
ift. at forbedre den mentale sundhed hos
børn og unge for at forebygge, at psykisk
sygdom opstår og udvikler sig.
Samtidig har de svært psykisk syge voksne
borgere tilbagevendende behov for støtte
og behandling på tværs af fagområder fra
både region, kommune og almen praksis.
Her er der risiko for, at borgerne pendulerer
mellem indlæggelse, bosted, ambulante
tilbud, almen praksis, bostøtte i eget hjem
etc., og risiko for at borgerne tabes mellem
flere stole. Vi vil derfor starte med at finde
løsninger for denne målgruppe.

Målsætning:
• Vi vil forbedre den mentale sundhed
og mindske mistrivsel hos børn og
unge i Region Midtjylland.
• Vi vil forbedre sundheden og sikre
bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk
sygdom.
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3.

Bærende principper
for samarbejdet
I arbejdet med at omsætte sundhedsaftalen til handlinger har vi erfaring for, at der er flere forhold, der udfordrer det tværsektorielle samarbejde. Derfor har vi behov for fælles principper, som vi kan stå på, når vi indgår
aftaler med hinanden. Principperne skal være grundlaget for et stærkt samarbejde, også når vi er uenige.

ØKONOMI

KVALITET

FÆLLES POPULATIONSANSVAR

Både de regionale og kommunale opgaver
samt det tværsektorielle samarbejde er
dynamiske og under fortsat udvikling. Når
vi indgår aftaler, der ændrer på opgavevaretagelsen mellem kommuner og region,
er der enighed om, at de økonomiske
konsekvenser skal været klarlagt, så der er
gennemsigtighed for alle parter i det fælles beslutningsgrundlag. Vi er enige om,
at udviklingen af det samlede sundhedsvæsen kan finansieres ud fra et princip om
”gynger og karruseller” mellem kommuner og region, hvor der over tid er en fair
balance i økonomien mellem parterne. For
almen praksis gælder som omtalt særlige
forhold. Vi fortsætter og videreudvikler
samarbejdet der, hvor der er sundhedsgevinster at hente for borgeren og effektiviseringer for kommuner og region. Endelig
skal region og kommuner i fællesskab
søge at påvirke de nationale rammer og
de årlige økonomiforhandlinger.

Vi arbejder for en høj og mere ensartet
kvalitet i det samlede sundhedsvæsen.
Borgerne skal opleve en region i balance,
og at der er kvalitet i sundhedstilbuddene
fra kyst til kyst. Der skal være plads til
forskellighed, men samtidig har vi brug for
at arbejde ud fra de samme kvalitetsmål
og standarder. Når vi indgår aftaler, tager
vi derfor udgangspunkt i fælles normkrav
frem for minimumskrav. Normkravene
definerer og specificerer, hvad vi i fællesskab har besluttet at arbejde efter og for.
Vi er fælles om normkravene, men der vil
være forskel på, hvor hurtigt vi hver især
kan implementere de enkelte normkrav.
Det er vores ambition, at alle samarbejdsaftaler på sigt bliver regionsdækkende.

Vi skal i fællesskab skabe mest mulig
sundhed og en mere lige fordeling af
sundhed i befolkningen. Det løfter vi
bedst sammen gennem indsatser, der er
målrettet udvalgte grupper af borgere.
Et vigtigt redskab er i den forbindelse at
identificere populationer med særlige
sundhedsudfordringer, hvor vi i fællesskab
kan bidrage til mere sundhed – fx højrisikogruppen med komplekse og mange
sygdomme, eller populationer der er i
stigende risiko for at udvikle sygdomme
og komme i højrisikogruppen.
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Når vi udvikler indsatser og aftaler normkrav, gør vi det på grundlag af viden, forskning og data, og her har vi som udgangspunkt fokus på, at indsatserne forbedrer
sundhedstilstanden, den brugeroplevede
og den sundhedsfaglige kvalitet samt
samfundsøkonomien. Videndeling, fælles
kompetenceudvikling og fælles sprog er
centrale elementer i arbejdet med kvalitet.
Høringsversion

AT BRYDE MED
VANETÆNKNINGEN

TIDLIG OG
RETTIDIG INDSATS

Prøvehandlinger er et stærkt redskab til
at afprøve nye idéer og få erfaringer med
løsninger, hvor der tænkes ”ud af boksen”.
Nogle gange er der også behov for, at vi
sammen udfordrer de gældende rammer
– fx lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer.

En tidlig og rettidig indsats handler både
om, at forebygge at sygdom opstår og
om tidligt at opspore sygdom og undgå,
at sygdommen forværres. Det betyder,
at vi hver især sætter ind i rette tid, og at
der nogle gange skal investeres tidligt i
et forløb for at undgå, at kompleksiteten
øges. Det er til gavn for den enkelte borger, for økonomien og for befolkningens
sundhedstilstand.

VIDENDELING OG SPREDNING
Vi skal dele de gode erfaringer og lære af
hinanden. Det skal vi fx gøre ved at sprede
de indsatser, der har vist god effekt i ét
geografisk område. Vi skal øge kendskabet til andre sektorers indsatser og blive
bedre til at koordinere indsatser på tværs
af sektorer. Og vi skal understøtte gode
relationer, hvor vi kender og respekterer
andre sektorers vilkår.
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IT, DATA OG
TELEMEDICIN PÅ TVÆRS
Flere borgere skal ved hjælp af telemedicinske løsninger understøttes i at klare
mest muligt selv. Og kommunikation på
tværs af hospitaler, kommuner og almen
praksis skal være understøttet digitalt.
Det fordrer, at vi i tilstrækkelig grad kan
dele data på tværs. Her er der behov for at
udfordre de tekniske og lovgivningsmæssige rammer.
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4.

Nationale mål og
lokale målsætninger
De otte nationale mål for sundhedsvæsenet sætter en fælles retning og udgør en
overordnet ramme for sundhedsaftalen.
De indsatsområder, som vi arbejder
med i sundhedsaftalen, skal bidrage til
at realisere de nationale mål. Udover
de nationale mål er vi enige om de fire
visioner, som sætter en fælles retning for
sundhedsvæsenet i Midtjylland. Visionerne skal gennemsyre alle indsatser, der
igangsættes.

Vores tre prioriterede indsatsområder har
tilhørende fælles forpligtende målsætninger. Og til hver målsætning er der udpeget få målbare indikatorer med henblik på
løbende at kunne følge op på sundhedsaftalen. Indikatorerne er valgt med afsæt i
eksisterende tilgængelige data og skal ses
som udtryk for, om vi bevæger os i den
ønskede retning i forhold til de opsatte
målsætninger. Under hvert indsatsområde
udarbejdes konkrete samarbejdsaftaler
med indsatser, der skal sættes i værk.
Overbliksbilledet illustrerer sammenhængen mellem de nationale mål og sundhedsaftalens fire visioner og tre indsatsområder med tilhørende målsætninger og
indikatorer.
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VISIONER I SUNDHEDSAFTALEN 2019-2023
Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk, på borgerens præmisser,
sundhedsløsninger tæt på borgeren, mere sundhed for pengene

NATIONALE MÅL
Bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsvæsnet

Bedre
sammen
hængende
patientforløb

Styrket
indsats for
kronikere
og ældre
patienter

Forbedret
overlevelse
og patientsikkerhed

Behandling
af høj 
kvalitet

Hurtig
udredning og
behandling

Øget
patient
inddragelse

Flere
sunde
leveår

Mere
effektivt
sundheds
væsen

MÅLSÆTNINGER OG UNDERLIGGENDE INDIKATORER
i Sundhedsaftalen 2019-2023
Vi vil nedbringe antallet af
dagligrygere i Region Midtjylland

Antal dagligrygere*

Vi vil styrke samarbejdet om akut
syge ældre og nedbringe antallet
af akutte indlæggelser blandt ændre

Samarbejde mellem hospitalerne og hjemmepleje/hjemmesygepleje
omkring udskrivelsen af akut syge ældre (LUP)
Antal akutte indlæggelser blandt ældre
Forebyggelige indlæggelser blandt ældre*
Akutte somatiske genindlæggelser* blandt ældre

Vi vil forbedre den mentale sundhed
og mindske mistrivsel hos børn og
unge i Region Midtjylland

Fordeling mellem antal henvisninger og visitationer til BUC

Vi vil forbedre sundheden og sikre
bedre sammenhængende patientforløb
for voksne med svær psykisk sygdom

Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage * (i psykiatrien)

Udviklingsområde – kommunale trivselsdata

Psykiatriske færdigbehandlingsdage*
Tvangsindlæggelser for voksne og unge (16+)
Overdødelighed ved psykisk sygdom*

INDIKATORER UNDER DE NATIONALE MÅL
Indikatorerne følges op som led i opfølgningen på Sundhedsaftalen 2019-2023
Ventetid til genoptræning

Brug af antipsykotika blandt borgere med demens

Ajourførte medicinoplysninger

Middellevetid

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Antibiotikaforbrug i almen praksis

Færdigbehandlingsdage (somatisk og psykiatri)

Tilknytning til uddannelse for psykiatriske patienter

Akutte indlæggelser pr. KOL/Diabetes- patient

Akutte somatiske og psykiatriske genindlæggelser

Overdødelighed ved psykisk sygdom
* Indikatoren er sammenfaldende med
indikator under de nationale mål

••
••
••

Sundhedsaftalen 2019 – 2023

Indikatorerne følges to gange årligt. To indikatorer kan dog kun følges én gang årligt (overdødelighed for psykiatriske patienter samt patienttilfredshedsmåling vedr. samarbejdet mellem sektorer),
mens en enkelt kun foreligger hvert fjerde år (andelen af dagligrygere)
Når Hvordan Har Du Det-undersøgelsen 2021 foreligger, vil relevante resultater indgå i opfølgningen på sundhedsaftalen. Her vil relevante indikatorer, i forhold til hvorvidt vi lykkes med at skabe
mere lighed i sundhed for vores borgere, kunne ses
Det skal bemærkes, at PLO har tiltrådt de nationale mål men ikke de nationale indikatorer. Som led
i den seneste aftale om overenskomst om almen praksis blev aftalt, at der skal arbejdes på et antal
forslag til praksisrelevante indikatorer under de nationale mål. Disse indikatorer vil blive indarbejdet
i sundhedsaftalen, når der foreligger en endelig aftale med PLO om indikatorer under de nationale
mål vedr. almen praksis.
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5.

Implementering
og opfølgning
Sundhedsaftalen sætter som nævnt en
overordnet fælles retning for den videre
udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsaftalens indsatsområder vil blive udmøntet
i aftaleperioden via konkrete handlingsorienterede samarbejdsaftaler og prøvehandlinger mv. Samarbejdsaftalerne
vil indeholde stillingtagen til relevante
delelementer parterne imellem som fx
ansvarsfordeling, kapacitet, adgang til
kompetencer og rådgivning, vilkår for
ændret opgaveløsning og arbejdsdeling,
herunder økonomi.
Samarbejdsaftalerne godkendes i de
enkelte byråd og i regionsrådet inden
efterfølgende implementering på hospitaler og i kommuner. Opgaver, som almen
praksis jf. sundhedsaftalen skal udføre,
skal beskrives i praksisplanen for almen
praksis og følges op med underliggende
aftaler i Praksisplanudvalget inden implementering i praksis.

Sundhedsaftalen 2019 – 2023

Sundhedskoordinationsudvalget følger
op på indikatorerne i sundhedsaftalen to
gange årligt. Fokus vil være på at skabe
vedvarende forbedringer inden for de
prioriterede indsatsområder. Herved har
vi mulighed for at sætte ind med konkret
handling, hvis vi ikke bevæger os i den
ønskede retning. Den halvårlige afrapportering sendes ligeledes til regionsrådet og
kommunalbestyrelserne.
Derudover udarbejder Sundhedskoordinationsudvalget en midtvejsstatus pr. 1. juli
2021 samt en slutstatus pr. 1. januar 2023.
Begge indsendes til Sundhedsstyrelsen til
orientering.
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Organisering
Sundhedskoordinationsudvalget sætter
politisk retning og mål for sundhedsaftalen og træffer de overordnede beslutninger for sundhedsaftalesamarbejdet og
for den overordnede implementering af
sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget indstiller bl.a. samarbejdsaftaler til godkendelse og implementering i
kommunerne og regionen.
Praksisplanudvalget udarbejder en praksisplan, som udstikker de overordnede
rammer for opgavevaretagelsen i almen
praksis. Praksisplanudvalget udarbejder
underliggende aftaler for de opgaver,
som almen praksis jf. sundhedsaftalen
forpligtes til at udføre.
Patientinddragelsesudvalget bidrager til
at styrke brugerperspektivet på sundhedsvæsenet med særligt fokus på det
sammenhængende patientforløb mellem
hospitaler, praksissektor og kommuner.
Udvalget inddrages systematisk i drøftelsen af emner, der ligger inden for Praksisplanudvalgets og Sundhedskoordinationsudvalgets områder.

strategisk retning for sundhedsaftalesamarbejdet og implementering af sundhedsaftalen. Sundhedsstyregruppen igangsætter udarbejdelse af fælles aftaler og
udviklingsopgaver, herunder uddelegerer
opgaver til klynger og nedsætter midlertidige arbejdsgrupper. Sundhedsstyregruppen behandler sager af væsentlig økonomisk, organisatorisk eller kvalitetsmæssig
betydning herunder spredning af initiativer. Sundhedsstyregruppen forbereder
sager til Sundhedskoordinationsudvalget.
Klyngerne har en central rolle i forhold
til udvikling og afprøvning af nye løsninger med henblik på spredning til hele
regionen. Klyngerne udvikler og afprøver
på opdrag fra Sundhedsstyregruppen
eller eget initiativ løsninger på en given
udfordring. Desuden står klyngerne for at
implementere de samarbejdsaftaler, der
indgås i regi af Sundhedskoordinationsudvalget. Derudover kan klyngerne vælge at
prioritere andre områder og tiltag inden
for sundhedsaftalen og de nationale mål.

Sundhedsstyregruppen sætter på baggrund af de politiske mål administrativ

Sundhedsaftalesekretariatet varetager
den tværgående koordinering og udmøntning af indsatser og udviklingstiltag i regi
af sundhedsaftalen. Sundhedsaftalesekretariatet sikrer koordinering og igangsætning af opgaver i regi af sundhedsaftalen,
herunder udarbejdelse af kommissorier
og udpegninger til midlertidige arbejdsgrupper. Sekretariatet skal desuden sikre,
at de relevante sager bringes ind i Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget, samt at der tilvejebringes
et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Herudover skal Sundhedsaftalesekretariatet
understøtte monitorering, kvalitets- og
økonomiopfølgning af de enkelte indsatser samt den generelle afrapportering på
sundhedsaftalen.
Arbejdsgrupper (midlertidige) etableres
efter behov til at løfte forskellige typer af
tværgående opgaver som fx udarbejdelse
af forslag til samarbejdsaftaler, tværgående analyser og lignende. Grupperne
udarbejder inden for kommissorium fra
Sundhedsstyregruppen aftaleudkast, som
godkendes i Sundhedsstyregruppen med
henblik på beslutning om implementering
i klyngerne.

BYRÅD OG REGIONSRÅD
SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET

PRAKSISPLANUDVALGET

PATIENTINDDRAGELSESUDVALGET
Fællesaftaler

Klynger
Udvikling

Horsens
Midt
Randers
Vest
Aarhus

Sundhedsstyregruppen

Sundhedsstyregruppens
formandskab

Sundhedsaftalesekretariatet

Arbejdsgrupper
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ET NÆRT OG SAMMENHÆNGENDE
SUNDHEDSVÆSEN I BALANCE
Region Midtjylland, de 19 midtjyske
kommuner og PLO-Midtjylland
Januar 2019
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24. januar 2019

Høringssvar på høringsversion sundhedsaftale 2019-2023
Fra Silkeborg Kommune er der stor ros til høringsversionen af sundhedsaftale 2019-2023
og en klar opbakning til dens indhold og intentioner, som sætter en gennemtænkt politisk
retning for sundhedssamarbejdet. Den er kortfattet og let læselig, og det er prisværdigt,
at der er taget en klar prioritering af konkrete indsatsområder.
Vi kan således tilslutte os visionerne og finder de prioriterede indsatsområder yderst
relevante. Også de bærende principper for samarbejdet, målsætningerne og tankerne
omkring implementering og opfølgning kan vi helt overordnet støtte.
Vi ser det dog som en svaghed for udmøntning af sundhedsaftalen, at aftaleparterne
udelukkende er region og kommuner. Et ligeværdigt samarbejdet mellem hospitaler,
kommuner og almen praksis fordrer, at alle parter indgår en fælles aftale.
I det følgende er Silkeborg Kommunes mere specifikke bemærkninger til udvalgte dele af
høringsversion sundhedsaftale 2019-2023 beskrevet:
Visioner
Visionen om mere lighed i sundhed og det øgede fokus på inddragelse af borgeren i egne
behandlings- og rehabiliteringsforløb er særdeles velvalgt. Vigtigheden af, at vi tilpasser
indsatserne til den enkelte borger og understøtter borgerens egen mestring, er fint
beskrevet og bifaldes.
Vi værdsætter også visionen om en mere samlet opgaveløsning tæt på borgeren og med
større sammenhæng mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet samt
sundheds- og børne-/ungeområdet og tror på, at lykkes vi med dette, får det stor
betydning for både den enkelte borgers trivsel og for den generelle sundhedstilstand i
regionen.
Fælles investering i forebyggelse
Der er ligeledes en klar støtte til at prioritere rygning som første fokus i et tværsektorielt
samarbejde om forebyggelsesindsatser. En efterfølgende indsats mod overvægt er også
vigtig. Men alkoholmisbrug er en risikofaktor, der påvirker vores middellevetid mere end
overvægt; derfor foreslår vi, at også forebyggelse af alkoholmisbrug skrives ind i
sundhedsaftalen.
Sammen om ældre borgere
Den eneste bemærkning her er til første del af målsætningen, der handler om at styrke
samarbejdet om akut syge ældre. Vores vurdering er, at det mere er et middel til at nå

Birthe Thoft Knudsen (22864)
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
BirtheThoft.Knudsen@silkeborg.dk

Sagsnr.: EMN-2018-03896
Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborgkommune.dk

målet om at nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre, end et selvstændigt
mål. Vi forslår derfor, at undlade den første del af målsætningen.
Udvikling af den nære psykiatri
Målsætningen om at forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og
unge hilses særdeles velkommen. Der mangler dog noget tydelighed omkring, hvad der
skal arbejdes med. I Silkeborg Kommune ser vi en tidlig koordineret opsporing og indsats
på tværs af sektorerne som helt afgørende for at nå målsætningen. Og hvis der findes
gode erfaringer med afprøvede indsatser andre steder fra, kunne det med fordel skrives
ind.
Også på voksenområdet hilses målsætningen om at forbedre sundheden og sikre bedre
sammenhængende forløb for voksne med svær psykisk sygdom velkommen. Et
opmærksomhedspunkt herfra er, at det er vigtigt, at psykiatrien generelt får en ”større
stemme” i diverse udvalg, og at der i højere grad inddrages kompetencer fra det
psykiatriske område end tilfældet er i dag.
Økonomi
Vi støtter fuldt ud, at økonomiske konsekvenser af aftaler om ændret opgavevaretagelse
mellem kommuner og region skal være klarlagt, så der er gennemsigtighed omkring det
for alle parter. I forlængelse deraf mener vi, at formuleringen omkring princippet om
”gynger og karruseller” mellem kommuner og region er uheldig.
Vidensdeling og spredning
Vi kunne ønske os, at der tilføjes en beskrivelse af, hvilke beslutningsprocesser der skal til
for at igangsætte en mere forpligtende vidensdeling og spredning af projekter som
eksempelvis Fleksible Indlæggelser, der blandt andet medvirker til at nedbringe antallet af
akutte indlæggelser betydeligt.
Nationale mål og lokale målsætninger
Det er en god idé, at målsætningerne holdes op mod de otte nationale sundhedsmål. I
forlængelse deraf vil vi foreslå, at også FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
skrives ind, så målsætningerne også kan holdes op mod relevante mål og delmål derfra.
Vi kunne desuden ønske, at de underliggende indikatorer bliver mere specifikke i forhold
til målsætningerne om henholdsvis at nedbringe antallet af dagligrygere og forbedre den
mentale sundhed og trivsel hos børn og unge. Der må eksempelvis være bedre indikatorer
for mental sundhed og trivsel end at følge fordelingen af henvisninger og visitationer til
BUC. I den forbindelse vil vi gerne indgå i en drøftelse af, om kommunale trivselsdata i
dagtilbud og skole kan anvendes til at fremme børns sundhed og trivsel.
Der lægges op til, at indikatorerne følges to gange årligt. Vurderingen herfra er, at det vil
kræve en uforholdsmæssigt stor arbejdsindsats i forhold til den værdi, det vil skabe. Vi
foreslår derfor, at indikatorerne følges én gang årligt.

Side 2

Layout
Høringsversion sundhedsaftale 2019-2023 er overskuelig og let at finde rundt i. Vi har dog
nogle få ønsker til layout:
 Publikationen skal også indeholde billeder af børn og unge, og ikke kun af den
ældre og/eller syge del af befolkningen.
 Ingen forkortelser, men alle ord skal skrives helt ud; for eksempel side 11 under
indikatorer ”BUC”.

Venlig hilsen

Søren Kristensen
Formand, Børn- og Ungeudvalget

Helle Gade
Formand, Socialudvalget

Gitte Willumsen
Formand, Sundheds- og Ældreudvalget

Morten Høgh
Formand, Arbejdsmarkedsudvalget
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KKR
MIDTJYLLAND

Til høringsparterne

Høringsbrev Sundhedsaftalen 2019-2023
Det er med stor glæde, at Sundhedskoordinationsudvalget i Region
Midtjylland nu sender udkast til 'Sundhedsaftalen 2019-2023 – Et
nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance' i høring.
Vi vil med denne aftale fortsætte den positive udvikling af et nært og
sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi fremmer lighed i sundhed, tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker og placerer
flere sundhedsløsninger tæt på borgeren. Vi vil samtidig sikre balance
både i forhold til samfundsøkonomien og i forhold til de økonomiske
konsekvenser for de enkelte parter.
For at få et mere dynamisk, effektfuldt og enkelt grundlag for samarbejdet har vi valgt i første omgang at prioritere tre indsatsområder.
Vi prioriterer derfor forebyggelse, sammen om den ældre borger og
udvikling af den nære psykiatri.
Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner,
indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, der løbende
vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden. Samarbejdsaftalerne
skal altid godkendes i regionsrådet og byrådene, inden de kommer
ud at virke.
Sundhedskoordinationsudvalget vil med udgangspunkt i bidragene fra
høringsrunden behandle forslag til endelig sundhedsaftale i april
2019. Sundhedsaftalen vil herefter blive sendt til endelig
behandling i region og kommuner i maj-juni 2019.
Sundhedsaftalen træder i kraft 1. juli 2019.
Praktiske oplysninger
Høringssvaret skal være Sundhedskoordinationsudvalget i hænde
senest den 1. marts 2019.
Høringssvar sendes til: hoering.sundhedsaftale.2019@stab.rm.dk
Høringssvarene vil løbende blive offentliggjort, og kan læses på
www.sundhedsaftalen.rm.dk.

Dato 04.01.2019

Høringsversion af Sundhedsaftalen 2019 og Liste over høringsparter
er vedhæftet.
Vi ser frem til at modtage jeres høringssvar.

Venlig hilsen
På vegne af Sundhedskoordinationsudvalget
Henrik Fjeldgaard, formand

Ib Lauritsen, næstformand
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Høringsparter i høringsprocessen for Sundhedsaftalen 2019-2023

Høringsforslaget sendes bredt i høring og vil blive sendt
direkte til nedenstående parter.
Dato 27.09.18

På Region Midtjyllands hjemmeside vil det fremgå, at alle
interesserede har mulighed for at afgive høringssvar.
Region Midtjylland
Kommuner
Andre udvalg

Regionsrådet
Alle 19 kommuner i Region Midtjylland
Patientinddragelsesudvalget
Praksisplanudvalget

Interesseorganisationer

Danske handicaporganisationer
Danske patienter og
medlemsorganisationerne
SIND
Bedre Psykiatri
Ældre Sagen
Regionsældrerådet i Region Midtjylland
PLO Midtjylland
Dansk Farmaceutforening
Danske Fysioterapeuter
Dansk Kiropraktorforening
Dansk Psykologforening
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland
Dansk Jordemoderforening
Ergoterapeutforeningen
Landsforeningen af Statsautoriserede
Fodterapeuter
Foreningen af offentlige ansatte Fag og
Arbejde (FOA)
Foreningen af Speciallæger
Foreningen af Praktiserende speciallæger
Yngre læger
Lægeforeningen
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Tandlægeforening

Faglige organisationer

Uddannelsesinstitutioner
Øvrige

Dansk Tandplejerforening
Danske Bioanalytikere
Dansk lægesekretærforening
VIA
Aarhus Universitet
Hospices i Region Midtjylland
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Status på arbejdet med velfærdsteknologi i Socialafdelingen
Socialudvalget har på møde den 8. januar 2019 forespurgt en status på arbejdet med
velfærdsteknologi i Socialafdelingen.
Oversigten vil indeholde en status på:




de væsentligste velfærdsteknologiske løsninger, der allerede er implementeret
velfærdsteknologi i regi af frikommuneforsøg, runde 1
velfærdsteknologiske løsninger fremadrettet

Hvad

Beskrivelse

Allerede implementeret
IBG-skærme
IBG skærme er opsat på flere botilbud som et kommunikations- og
planlægningsværktøj for borgerne. Der er mulighed for borgere uden
botilbud at være tilknyttet via APP, så de kan holde sig orienteret om
hold, indsatser tilmelding m.m.
I 2019 testes modulet IBG connect. Modulet giver, via en app, pårørende
adgang til at se afgrænsede data på IBG platformen.
Systemet gør brugere med nedsat funktionsniveau mere selvhjulpne og
giver dem mulighed for at deltage i den digitale verden på en tryg måde.
Virtuel Reality –
angsteksponering
(indkøb og
bustræning)

OPI-projekt omkring virtuel træning af indkøbssituationer (ved brug af
VR-briller) er afprøvet med 5 borgere. Udvikling og afprøvning af film
omkring bustræning er planlagt til 1. kvartal 2019.

Tunstall
tryghedsalarmer

Der findes Tunstall tryghedsalarmer på Socialafdelingens botilbud.
Personalet bærer alarmerne, som giver mulighed for at tilkalde hjælp
både fra det øvrige personale og fra en ekstern vagt i tilfælde af borgere,
der udviser truende og voldelig adfærd.

Resultaterne med brug af virtuel reality-træning til angsteksponering er
positive og forventes implementeret som en del af forløbene i
Socialafdelingen i løbet af 2019.

For nylig er Tunstall tryghedsalarmen på Botilbuddet Klosterhaven
fornyet med tidssvarende alarmer, der giver medarbejderne en mere tryg
arbejdsdag.
Socialguiden Silkeborg har ligeledes fået installeret en Tunstall
tryghedsalarm.
Det nye botilbud H. C. Branners Vej har også installeret Tunstall anlæg
med tydelig markering på display i botilbuddet og personalets telefoner,
hvor i botilbuddet, at der er behov for hjælp.
Nyt televagt
telefonsystem

DECH-telefoni er implementeret i Bakkehuset, da det ikke længere var
muligt at anvende IP-telefoni. Tryghedsalarmen og borgeralarmer f.eks.
epilepsialarmer i Bakkehuset er også koblet op på DECH-telefonien,
således at personalet får alle alarmopkald ind på den samme telefon.

1

Vend-let seng

Seng med et mekanisk vendesystem, der gør det lettere for en
medarbejder at vende en borger. Medarbejderne undgår tunge løft, og
kan ofte være én medarbejder til at vende borgeren frem for to.
Yderligere er vend-let systemet mere skånsomt for borgeren.
Implementeret på Botilbuddet Klosterhaven.

Plejeseng

Plejeseng, der kan sænkes helt ned til gulvet, så borgen er beskyttet ved
epilepsianfald. Implementeret på Botilbuddet Arendalsvej.

Badestol

Hjælpemiddel til bad af en borger på Botilbuddet Arendalsvej.

Badebåre

Hjælpemiddel til vask af multible handicappede, der ikke kan anvende
badestol. Implementeret på Botilbuddet Solbakkevej og Botilbuddet
Klosterhaven.

Chat-rådgivning
på netstof.dk

Rusmiddelcentret har to medarbejdere, der besvarer spørgsmål på
netstof.dk, som er en hjemmeside med rådgivning om alkohol, hash og
andre stoffer.

Professionel
hjernetræning

Et evidensbaseret computerbaseret træningsprogram til borgere med
kognitive udfordringer. Der trænes gennem individuelt tilrettelagte
moduler målrettet træning af overblik, koncentration, hukommelse m.m.
Understøttes af specialuddannet personale på Bomholthus.

Diverse Apps

Forskellige Apps til smartphones og tablets anvendes til at skabe
overblik, struktur i hverdagen, små træningssituationer mm. for borgere,
der har udfordringer med dette. Personalet understøtter borgernes brug
af disse apps gennem vejledning og undervisning i, hvordan apps kan
bruges i borgernes hverdag og blive en del af borgernes
mestringsstrategier.

Virtuel bostøtte

Socialafdelingen har gennem de seneste år gjort sig de første erfaringer
med virtuel bostøtte, dvs. bostøtte leveret gennem en videoskærm, som
borger og medarbejder kobler sig op på. Erfaringerne er, at virtuel
bostøtte er meget følsomt over for tekniske problemer. Hvis
medarbejderne oplever problemer med teknikken, går de hurtigt tilbage
til den almindelige bostøtte, hvor de fysisk kommer i borgerens hjem.
Der er dog borgere, som i dag modtager bostøtte fra Socialafdelingen
virtuelt.

I 2019 igangsættes et større projekt vedr. virtuel bostøtte, hvor
udfordringer med teknologien forsøges løst bl.a. gennem oprette af en
support-funktion (se under fremadrettede tiltag).
Frikommuneforsøg, runde 1
Epilepsi-alarmer i
Epilepsi-alarmer i borgerens seng, som via bevægelsesovervågning ved
senge
epileptiske anfald sender besked til personalet om, at borgeren har et
anfald og har brug for hjælp. Frikommuneloven §14.
Sensorgulv

Èn borger, der opholder sig på et botilbud i en anden kommune i
frikommunenetværket, har fået tildelt et sensorgulv med det formål, at
personalet informeres, hvis borgeren forlader sin seng om natten.
Frikommuneloven §14.
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Fremadrettet
Cyberhus.dk

Socialafdelingen opstarter d. 24. januar 2019 en digital chat-rådgivning
for kommunens unge (ca. 10-23 år) via platformen cyberhus.dk.
Rådgivningen er anonym og udføres af ungerådgiver Michael Krause samt
en klubmedarbejder fra Silkeborg Ungdomsskole.

Virtuel bostøtte

Det forventes, at der i 2019 skal arbejdes målrettet med at intensivere
bruges af virtuel bostøtte i Socialafdelingen. Hidtil har Socialafdelingen
gjort sig indledende erfaringer med virtuel bostøtte, og et mindre antal
borgere modtager i dag bostøtte virtuelt. Disse erfaringer bygges der
videre på i 2019, samtidig med at tekniske udfordringer søges løst, og
der implementeres en support-funktion, som skal give medarbejderne
adgang til teknisk bistand, når de oplever udfordringer med teknikken.

Tunstall
tryghedsalarmer

Etablering af Tunstall tryghedsalarm på Botilbuddet Alderslyst, der er
under opførelse.

Apps

Der er udvalgt to apps - How are you? og Min Plan – som skal være med
til at understøtte borgerens ugeplan og de ugentlige samtaler omkring
hverdagsaktiviteter. De to apps skal afprøves over 12 uger med 5
borgere på H.C. Branners Vej. Opstart forventelig i februar/ marts 2019.
Derudover er personalet på Socialafdelingens dag- og botilbud kontinuert
på udkig efter nye apps, som kan understøtte deres arbejde og øge
borgernes selvhjulpenhed.

Let dialog

For at sikre overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) i
forbindelse med kommunens anvendelse af SMS-kommunikation med
kommunens borgere, implementeres platformen Let Dialog i 2019.
Let Dialog er sikker SMS-kommunikation mellem borgere og
medarbejdere.

Boblberg.dk

Socialafdelingen har undersøgt muligheden for at blive en del af
Boblberg.dk, som er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne
for et digitalt fællesskab. Det er helt almindelige borgere fra hele landet,
som bruger Boblberg til at skabe nye relationer på baggrund af fælles
interesser og oplevelser.
På Boblberg kan man finde nye fællesskaber – eller skabe sine egne. Det
er et uformelt forum, hvor det ikke handler om at opstille et perfekt
billede, og det er hverken nødvendigt med billede eller en profiltekst. I
stedet er Boblberg et sted, hvor der er en unik mulighed for at finde
andre, der står i samme situation som en selv, og leder efter det samme.
Boblberg kan eksempelvis bruges til at understøtte skabelse af sociale
netværk blandt borgere, som har svært ved at danne sociale relationer,
f.eks. borgere med autisme – eller borgere, der er isolerede og
ensomme.
Udgiften forbundet med at blive en del af Boblberg er imidlertid så stor,
at Socialafdelingen har vurderet, at det er nødvendigt at hele Silkeborg
Kommune går med, hvis kommunens borgere skal have gavn heraf.
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11 Til orientering
11.1 - Bilag: Udflugt Socialudvalget 6. maj 2019
DokumentID: 7538678

Udflugt Socialudvalget 6. maj 2019

Kl. 08.00

Kørsel: Søvej 3, Silkeborg – Voel – Sorring – Landsbyvænget 14, Galten

Kl. 08.40

Besøg Levefællesskabet Hertha

Kl. 10.40

Kørsel: Landsbyvænget 14, Galten – Marienlystvangen 85, Aarhus N.

Kl. 11.10

Besøg Storbylandsbyen Marienlystvangen

Kl. 12.15

Kørsel: Marienlystvangen 85, Aarhus N. – Marselisborg Havnevej 44, Aarhus C

Kl. 12.45

Frokost på Restaurant Seafood, Marselisborg Havn, inkl. kaffe og kage

Kl. 14.00

Kørsel: Marselisborg Havnevej 44, Aarhus C – Søren Frichs Vej 42, Åbyhøj

Kl. 14.20

Besøg foreningen Fundamentet

Kl. 15.45

Kørsel: Søren Frichs Vej 42, Åbyhøj – Sorring – Voel – Søvej 3, Silkeborg

Kl. 16.45

Ankomst Søvej 3, Silkeborg

Forplejning i bussen: Der er vand, frugt og chokolade i bussen.

