”Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet” – oversigt over ansøgere, der har fået tilsagn om at
deltage i forsøgsordningen

Ansøgere, der har fået tilsagn om at deltage i forsøgsordningen i 1. runde
Ansøger

Resumé

Bevilget beløb
2.579.754 kr.

Frederikssund
Kommune

Projektet har til formål at fremme den tværfaglige indsats i borgerens rehabiliteringsforløb via et styrket samarbejde på tværs af
kommunen og de private leverandører. Forventningen er, at borgeren hermed får øget mulighed for at fortsætte et eksisterende
samarbejde med en privat leverandør, hvilket vil reducere antallet af medarbejdere i borgerens hjem.
Projektet går ud på at:
•

Udvikle det eksisterende samarbejde med de private leverandører af Servicelovens § 83 ydelser i en BUM-model, hvor
medarbejdere fra myndigheden mødes med de private leverandører ca. en gang i måneden. Møderne bidrager til at sikre,
at der løbende følges op på fremdriften i et evt. rehabiliteringsforløb, og at der er overensstemmelse mellem visitation,
borgernes behov og de ydelser, der leveres af leverandøren.

•

Afdække, udvikle og styrke det organiserede tværfaglige samarbejde mellem kommunens myndighedsafdeling, de
kommunalt ansatte trænende terapeuter, de rehabiliterende terapeuter, sygeplejen og de private leverandører.

(Der er bevilget
yderligere
563.675 kr. ifm.
genopslaget)

5.302.980 kr.
Odense
Kommune

Projektet har til formål at styrke samarbejdet mellem kommunen og de private leverandører, så borgerne oplever, at tilgangen til
arbejdet med borgerens rehabiliteringsforløb er den samme uanset hvilken leverandør, der udfører opgaven. Forventningen er, at
der i forsøgsperioden kan skabes, læres og afprøves nye arbejdsgange, der kan danne baggrund for en ny samarbejdsmodel
mellem kommunen og de private leverandører.
Projektet går ud på at:

(Der er bevilget
yderligere
1.453.600 kr. ifm.
genopslaget)

•

Udvikle, afprøve og implementere en fælles samarbejdsmodel for rehabiliteringsforløb inspireret af en model, der har
været afprøvet i de fremskudte rehabiliteringsteams i Ældre- og Handicapforvaltningen for borgere med en fysisk
funktionsnedsættelse. Samarbejdsmodellen har bl.a. fokus på, at sikre øget systematik og klarhed omkring arbejdsgange i
§ 83 a rehabiliteringsforløb.

•

Styrke den tværfaglige indsats ved ansættelse af to ergoterapeuter hos de private leverandører, der i samarbejde med
SOSU-personalet og en rehabiliteringsrådgiver skal varetage den tværfaglige udredning, opfølgning og evaluering af
borgerens mål og indsatser.
3.157.599 kr.

Struer
Kommune

Projektet har til formål at implementere en ny model for tværfaglig rehabilitering, som bygger på en helhedsorienteret og
tværfaglig forståelse af rehabilitering. I den nye model ønskes afprøvet tværfaglige møder omkring den enkelte borger med
involvering af alle fagpersoner, som borgeren har kontakt til. Forventningen er, at arbejdsgangene bliver lettet, så det
rehabiliterende arbejde med borgeren kommer i fokus.
Projektet går ud på at:
•

Arbejde med kommunikation og dokumentation, herunder både elektronisk kommunikation og dokumentation via FS III
og mundtlig kommunikation, fx gennem tværfaglige møder.

•

Kompetenceudvikle medarbejdere i kommunikation og dokumentation, primært hjemmetrænere hos både kommunal og
privat leverandør samt forløbskoordinatorer. Det forventes, at kommunikation mellem samarbejdspartnere og den fælles
dokumentation kan effektiviseres til gavn for borgeren, så det opleves håndterbart og meningsfuldt for medarbejderne.

Ansøgere, der har fået tilsagn om at deltage i forsøgsordningen i 2. runde
3.056.440 kr.
Esbjerg
Kommune

Projektet har til formål at understøtte sund aldring og flere gode leveår blandt borgerne ved at sætte fokus på det offentligeprivate samarbejde inden for § 83 og § 83 a. Forventningen er, at 80 pct. af de borgere, der indgår i projektet, tilkendegiver, at de
er tilfredse med den indsats de får, at borgerne oplever indsatsen som smidig og helhedsorienteret, og at borgerne oplever, at de
efter endt rehabiliteringsforløb er blevet mere selvhjulpne.
Projektet går ud på at:
•

Øge tilstedeværelsen af en terapeut i den rehabiliterende indsats ude i borgernes hjem. Dette gælder for såvel borgere,
der modtager hjælp fra den kommunale leverandør, og borgere, der benytter sig af den private leverandør.

•

Højne kvaliteten i egen praksis samt i samarbejdet med den private leverandør, bl.a. for at sikre et ensartet serviceniveau,
således at både den private og kommunale indsats højnes.
3.026.958 kr.

Syddjurs
Kommune

Projektet har til formål at afdække muligheden for, hvordan samarbejdet mellem kommunen og private leverandører mest
hensigtsmæssigt etableres i forhold til rehabiliteringsområdet med udgangspunkt i kommunens rehabiliteringsmodel.
Forventningen er, at antallet af selvhjulpne borgere vil stige som følge af en stigning i antallet af rehabiliteringsforløb.
Projektet går ud på at:
•

Lave et servicetjek af den eksisterende rehabiliteringsmodel, der var et resultat af kommunens deltagelse som
modelkommune for Sundhedsstyrelsen i perioden 2014-16, samt bedre implementering af tiltag som har indflydelse på
rehabiliteringsområdet, herunder nyt omsorgssystem, tidlig opsporing samt forflytningsområdet/hjælpemidler og
velfærdsteknologiske løsninger.

•

Gennemføre kompetenceudvikling af de private leverandører, og styrke det tværfaglige samarbejde ved ansættelse af en
forløbsansvarlig terapeut som primært skal samarbejde med de private leverandører, der skal give mulighed for
sidemandsoplæring, sparring, opfølgning og dialog.

3.502.099 kr.
Ringsted
Kommune

Projektet har til formål at styrke samarbejdet inden for rehabilitering, herunder at forbedre samarbejdet og kommunikationen på
tværs af fag og leverandør samt løfte kvaliteten af dokumentationsarbejdet. Forventningen er, at borgerne sikres samme kvalitet i
leverancen af hjemmepleje uanset valg af leverandør.
Projektet går ud på at:
•

Alle nye medarbejdere, både hos den kommunale og private leverandør, gennemgår et grundlæggende
kompetenceudviklingsforløb. Undervisningen skal sikre fælles forståelse af og tilgang til arbejdet med den rehabiliterende
arbejdsmetode, herunder bl.a. betydningen af kvalificerede data og valid dokumentation.

•

Afprøve en systematisk faglig refleksion og opfølgning. Den faglige opfølgning omfatter det samlede rehabiliteringsforløb
– fra gennemførelse af opstartssamtaler og inddragelse af borgere og netværk, diverse tidsfrister for sagsbehandling og til
opfølgning og afslutning af forløbene.
4.508.115 kr.

Vejle
Kommune

Projektet har til formål at styrke samarbejdet mellem myndighedsafdelingen, den kommunale sygepleje, terapeuterne og de
private leverandører ved at udnytte de ressourcer, de har sammen, til fælles at optimere borgernes mulighed for at blive
selvhjulpen. Forventningen er, at borgeren vil opleve en kontinuitet på tværs af indsatserne, idet der kun er én leverandør, som
kommer i hjemmet, hvilket samlet set kan føre til en højere kvalitet af borgerforløbet.
Projektet går ud på at:
•

Igangsætte et rehabiliteringsforløb ved opstart af kompressionsbehandling med fokus på af- og påtagning af
støttestrømper hos både den kommunale og private leverandør, så borgeren oplever mere kontinuitet i hjemmet.

•

Finde en mere optimal afprøvning og brug af hjælpemidler, som de private leverandører og den kommunale hjemmepleje
får udleveret i en ”strømpe-kuffert”, da der vurderes at være et uforløst potentiale ved brugen af denne, og målet er
således at skabe de bedste betingelser for at borgeren kan blive selvhjulpen.

2.093.500 kr.
Faxe
Kommune

Projektet har til formål at skabe et tættere samarbejde mellem kommunen og den private leverandør med gensidig læring og
inspiration. Forventningen er, at rehabiliteringsforløbene i forsøgsperioden bliver ensartet og smidig, så borgerne oplever samme
kvalitet uanset leverandørvalg.
Projektet går ud på at:
•

Den private leverandør skal opkvalificeres mhp. at kunne tilbyde rehabiliteringsindsatsen, så borgerne har frit valg af
leverandør af rehabiliteringsforløb.

•

Kvaliteten af rehabiliteringsforløb er af samme kvalitet uanset om det varetages af den kommunale eller private
leverandør målt på testresultater og tidsmæssigt forløb, herunder at kommunal og privat leverandør anvender samme
testredskaber.

