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Venteliste til træning

Journal nr.:

001515-2009

Lovgrundlag:

Serviceloven § 86 stk. 1 og 2

Sagsfremstilling:

Der er i løbet af 4. kvartal 2008 blevet venteliste til træning efter
Serviceloven. Årsagen er primært stigning i antal modtagne
genoptræningsplaner (GOP). Antallet af henvisninger til træning efter
Serviceloven har været faldende, men har ikke kunnet opveje
stigningen i antal modtagne GOP.
I årets første 8 måneder har der i gennemsnit været 131 patienter til
genoptræning og i de sidste 4 måneder har der i gennemsnit været
194 patienter til genoptræning.
Et vigtigt faktum i forskellen på genoptræning efter Serviceloven (SEL)
og Sundhedsloven (SUL) er, at borgere der træner efter SEL ofte har
længere træningsforløb end patienter, der trænes efter SUL.
Den hurtige udskiftning af patienter efter SUL giver mere administrativt
arbejde til terapeuten, herunder læsning af operationsbeskrivelser /
forberedelse af genoptræning og dokumentation. Desuden skal der
afsættes individuel tid med patienten til undersøgelse, test og
afslutning af forløb.
Jo flere korte genoptræningsforløb, jo mere administrativ og individuel
tid bruges der forholdsvis på den enkelte patient.
Træningsenheden har valgt emnet dokumentation som LEAN projekt
netop for at minimere tiden der bruges til dokumentation og for at
harmonisere indsatsen.
Borgere, der trænes efter SEL trænes i længere forløb, hvilket giver
forholdsvis mindre administrativt arbejde pr. borger.

Ventelisten:
31 borgere har ventet udover den i kvalitetsstandarden vedtagne
ventetid (14 dage fra afgørelse er modtaget til træning iværksættes).
15 af disse er tilbudt træning efter 3 uger, 4 efter 4 uger, 3 efter 5
uger, 4 efter 6 uger og 5 efter 7 uger.
D. 7.1.2009 står 23 borgere på venteliste.
Borgere med det største behov er tilbudt træning først.
Der har ikke tidligere i 2008 været venteliste til træning.
For at kunne matche opgaver og ressourcer er der behov for en
fysioterapeut på 30 timer pr. uge. Årlig udgift: 344.000 kr.
Antal af patienter til genoptræning pr. måned efter Sundhedsloven er
steget markant de sidste 4 måneder af 2008.
Det ser ud til, at antallet i 4. kvartal er stagneret med ca. 200 pr.
måned.
Der blev ikke i normeringen for 2008 taget højde for den store stigning
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i antal af modtagne genoptræningsplaner. Ved budgetlægningen for
2008 var vi ikke bekendt med det nye snitfladekatalog og derfor
foretog vi et forsigtigt skøn, vel vidende at der fra KL´s side var
beregnet 2,2 mio. i DUT midler og vi fik i Træningsenheden de kr.
350.000 til en ekstra terapeut vi bad om.
----------------Fortsat sagsfremstilling efter udvalgsmødet den 2. februar 2009:
Udvalget ønskede:
1. en redegørelse for den økonomiske sammenhæng mellem
DUT-kompensationen og de faktiske driftsbudgetter siden
2007.
2. en redegørelse for de ventede normeringskonsekvenser i
forhold til det nye snitfladekatalog pr. 1. oktober 2008, og
3. et forslag til ændret kvalitetsstandard, hvis ønsket om
tillægsbevilling ikke imødekommes.
før udvalgets beslutning i sagen.
Forvaltningen fremlægger følgende redegørelser og forslag:
ad 1) kan det oplyses, at kommunerne ikke blev DUT-kompenseret
ved overtagelsen af de mange nye opgaver den 1. januar 2007. De
mange nye opgaver blev finansieret via den finasieringsreform, der
var en integreret del af kommunalreformen.
I 2008 har kommunen modtaget en DUT-kompensation på 2,080
mio.kr. til genoptræningsområdet. Området blev i 2008-budgettet tilført
1,072 mio.kr. og i 2009-budgettet yderligere 726 tus.kr.
Genoptræningsområdet således et "teknisk" efterslæb på 282 tus.kr. i
budget 2009 i forhold til den kompensation som kommunen har
modtaget.
Det bør for 2007-budgettet for fuldstændighedens skyld nævnes,
at dette første budget blev lagt på et særdeles usikkert grundlag. Der
henvises til bemærkningerne til Budget 2007, hvor usikkerheden er
omtalt således:
"Det er kendt at dette område er underrapporteret. Der er fra Frederiksborg
Amt lagt 15 fysioterapeuttimer ud til Frederikssund Kommune til varetagelse
af den nye genoptræningsopgave. Med udgangspunkt i opgørelse over antal
almene ambulante genoptræninger på sygehusene i 2005 skønnedes, at 15
timer slet ikke kunne slå til. Der er derfor indenfor eget budget opnormeret fra
de 15 timer til 2 fuldtidsfysioterapeuter. Opgaven følges tæt via statistik, både
for at sikre at de tilførte ressourcer anvendes optimalt, at ressourcerne er
tilstrækkelige og for at følgegenoptræningsplanernes omfang.
Vi har meget usikre tal på dette område, men regner med at skulle træne ca.
500 patienter i almen genoptræning."

Sektorbudget har i vedlagte bilag: "Myndighedsoverdragelse
af genoptræning efter Sundhedslov" foretaget en teknisk beregning af
størrelsen af DUT-kompensationen som den kunne have været, hvis
kommunerne var blevet DUT-kompenseret. Sektorbudgets beregning
viser at kompensationsbeløbet sandsynligvis ville have udgjort godt 4
mio.kr. Det kan konstateres, at 2007-budgettet fik tilført 1,6 mio.kr. til
opgaven.
ad 2) har genoptræningen udarbejdet vedlagte "Estimat over
normeringsbehov i.f.t nyt snitfladekatalog 1.10.2008". Estimatet
fremlægges til udvalgets orientering med bemærkning, at
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forvaltningen vil kvalificere det i estimatet anførte behov for yderligere
opnormering hurtigst muligt. Kvalifikationen vil ske efterfølgende da
det grundet vinterferie, og sagens i øvrigt hastende karakter ikke har
været muligt at foretage denne inden udvalgsmødet.
ad 3) henvises til vedlagte forslag om ændring af kvalitetsstandarden
for træning.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller, at Sundheds – og
forebyggelsesudvalget:

1. tager stilling til om Træningsenheden skal søge en
tillægsbevilling for opretholdelse af kvalitetsstandarden, eller
2. om kvalitetsstandarden skal justeres, så det vedtagne budget
kan overholdes.

Tidligere
beslutninger:

Sundheds- og forebyggelsesudvalget den 02-02-2009/16:30:44
Beslutning i Sundheds- og forebyggelsesudvalget, Mandag
den 02. februar 2009
Allan Madsen deltog ikke i sagen.
Carsten Cederholm deltog ikke i sagen.
Yderligere beregninger efterlyses. Der afholdes et ekstraordinært møde
inden økonomiudvalgets møde, her udarbejdes indstilling.

Beslutninger:

Carsten Cederholm deltog ikke i behandling af sagen.
Udvalget fremsender en tillægsbevillingsansøgning på
yderligere 30 timers terapeutstilling til genoptræning
efter Serviceloven, så kvalitetsstandarden kan holdes.

Bilag:

Myndighedsoverdragelse af genoptræning: DUT og budget
Konsekvens for kvalitetsstandard v. venteliste til træning.doc
Estimat over normeringsbehov i.f.t. nyt snitfladekatalog 1.10.2008
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