
Rådmandsindstilling: Status på ventesager uge 46-2017 

Den 7. december 2017, Sundhed 

Baggrund:  
Chefteamet har ønsket en løbende status på udviklingen i antallet af ventesager i Områderne, Administra-
tiv service, Center for Syn og hjælpemidler (CSH) og Sundhed -og Omsorgslinjen (SOL). Af vedlagte notat 
(bilag 1) fremgår følgende: 
 

- Lokalområdernes antal af ventesager der overskrider sagsbehandlingsfristen er 857 i uge 46-
2017 mod 489 i uge 36-2017. Der er sket en stigning på 368 ventesager. 
Tre lokalområder tegner sig for 786 ventesager, to har hhv 34 og 37, mens de sidste to har 0. 
Syd er siden uge 36 steget fra 78 til 172. 
Ventesager på Hjælpemidler er 125, Praktisk hjælp 261 og boliger 220. Sammenlagt udgør 
disse sagsområder 606.   

- I SOL er det samlede antal ventesager 128 mod 117 i uge 36-2017. Bostøtte udgør 46, handi-
capbiler udgør 20 og de 61 er genbrugshjælpemiddelsager.  

- Administrativ visitation har 104 ventesager på personlige hjælpemidler og har dermed haft en 
stigning på 85 sager siden uge 36-2017. 

- CSH har 0 ventesager 
 

Beslutninger:  
At chefteamet tager opgørelsen til efterretning. 
At de afsatte ekstra ressourcer på 1,5 mio. kroner anvendes primært i de områder, som er belastet i for-
hold til antal af ventesager. 
At de ekstra ressourcer forankres i fællesfunktionen. 
 

Effekt og målopfølgning: (ekstrakt af bilag 1) 

 
Vest: havde 242 i uge 32, faldt til 190 i uge 36, men har nu 410 i uge 46. 
Område vest har oplevet en markant stigning af ventesager i forbindelse med implementeringen af Cura. 
Der har været udfordringer i forhold til at implementere nye hensigtsmæssige arbejdsgange i Cura, hvilket 
har betydet en voldsom stigning af henvendelser til borgerkonsulenterne.  
De sidste 2 måneder har borgerkonsulentgruppen været ramt af en sygemelding og en opsigelse, som 
også har haft en stor betydning for antallet af ventesager. 
 
 
Christiansbjerg: havde 155 i uge 36 men dette er steget til 204 i uge 46. 
Handleplan – målet er 0 ventesager inden udgangen af februar 2018 
Projekt ’Nedbringelse af ventesager’ sammen med Vest 

• Definition af en ventesag og analyse af arbejdsgange 

• Udarbejde screeningsredskab, herunder brug af Emnemodul 

• Læring og relationel koordinering med øvrige ledere i hjemmeplejen, sundhedsenhed og SOL 

• Løbende sparring med område Vest og SOL 
De faste borgerkonsulenter har indvilget i at bidrage med overarbejde i et vist omfang den kommende pe-
riode for at nedbringe ventelisten 

 

Hovedbudskabet:  
Det er en lukket sag, og der skal ikke kommunikeres ud 

Indstillingen er efterfølgende blevet åbnet. 

 

Denne indstilling er (sæt x):  
 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:  
 

    

Ansvarlig:  Jakob Nielsen, Sundhed 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt x) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

    

Der er ikke udgifter forbundet med status 

 

 

5. oktober 2017  7. december 2017 April 2018    

    

Tidligere status  Rådmandsmøde 4. kvartal  1. kvartal 2018    

 



Referat: 

Chefteamet besluttede at  

• tage opgørelsen til efterretning 

• At de afsatte ekstra ressourcer på 1,5 mio. kroner anvendes primært i de områder, som er belastet i forhold til antal af ventesager. 

• At de ekstra ressourcer forankres i fællesfunktionen. 

 

Jette ønsker ugentlig opgørelse indtil vi er i mål på ventesager samt på ventetid i Èn indgang.  

Tekniske muligheder undersøges nærmere og der udarbejdes en plan inden onsdag samt en tale til byrådsmødet.  

Områderne pålægges at hjælpe hinanden i en periode.  

 


