
Chefteamindstilling: Udbud af hjemmeplejen 

Den 5. oktober 2017, Økonomi 

Baggrund: 
Forberedelserne af udbuddet af den private andel af hjemmeplejen er påbegyndt. Udbudsmaterialet vil i 
stor grad tage afsæt i det tidligere udbudsmateriale – dog med ekstra fokus på forsyningssikkerheden for 
at undgå konkurser blandt kommunens leverandører.  
 
Udbuddet vil omfatte opgaver omfattet af serviceloven og sundhedsloven, herunder: 

• Praktisk hjælp i henhold til lov om social service § 83  

• Personlig hjælp og pleje i henhold til lov om social service § 83  

• Afløsning til pårørende til lov om social service § 84  
 
Det skal afklares om følgende to ydelser ligeledes skal medtages i udbuddet: 

• Overdraget sygepleje til sundhedsloven § 140 

• Rehabiliteringsforløb i forbindelse med personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp efter lov om 
social service § 83a  

 
Ved overdraget sygepleje vil leverandørerne skulle levere de indsatser, den kommunale hjemmesygepleje 
vurderer er relevant samt følge den plan, som sygeplejersken har lagt. Det kan eksempelvis være i forbin-
delse med sårbehandling og øjendrypning.  
 
I forhold til rehabiliteringsforløb vil det være en afklaring ifm. Hverdagsrehabilitering i de korterevarende 
forløb. Formålet med indsatsen er at rehabilitere, hjælpe og støtte borgeren i at udføre personlig pleje og 
praktiske gøremål i hjemmet.  
 
Der er nedsat samme styregruppe, som ved sidste udbud. Det er gjort ud fra den betragtning, at der er en 
stor viden omkring udbudsmaterialet og de bagvedliggende drøftelser. Styregruppen består af Charlotte S. 
Gregersen, Jens Lassen og Anker Thuesen.  
 
Den foreløbige tidsplan, som er så komprimeret som muligt – er vedlagt som bilag. Dog med det forbe-
hold, at udbudsjuristen ikke har godkendt udbudsdelen af tidsplanen.  

Beslutninger: 
• Det skal afklares, om ydelserne ’Overdraget sygepleje’ og ’Rehabiliteringsforløb’ skal medtages 

i udbuddet 
 
 

Effekt og målopfølgning: 
Med udbuddet er det målet, at Aarhus Kommune vil få 

• et velfungerende leverandørmarked som understøtter borgers frie valg i hjemmeplejen 

• et antal private leverandører som sikrer stordrift og reducerer administrationsomkostninger 

• en besparelse således kommunen kan udmønte effektiviseringskravet fra lovændringen i 2013. 
 

Implementering: 
I tidsplanen er der afsat tre måneder til implementering af udbuddet – i samråd med udbudsjuristen og be-
lært af erfaringerne fra sidst. Implementeringen vil foregå i tæt samarbejde med fagpersoner i MSO.  
 
 

 

Kommunikation: 
Der vil ske en løbende orientering omkring status på udbuddet. I forbindelse med valg af leverandører, vil By-
rådet blive orienteret. 
 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:  

    

Ansvarlig/Navn: Lise Hanghøj & Karsten Haugaard 

Deltager på mødet: (navn + mobil) 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

    
Der vil i begrænset omfang blive anvendt samme udbudsjurist, som ved sidste udbud. Det er forventningen, at 
udbudsjuristen anvendes til kvalitetssikring af tildelingskriterier, udbudsmateriale og kontrakt samt eventuelt i 
forbindelse med høringsfasen.  

 

 

 

  Dato Dags dato  November  November Februar Maj 

    

Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Kontraktstart Godkendel-
sesmodel 

Offentliggørelse af udbud Implementering igangsæt-
tes 

Kontraktstart 
 



Referat: 

Chefteamet besluttede, at ydelserne ’Overdraget sygepleje’ og ’Rehabiliteringsforløb’ som udgangspunkt ikke skal medtages i udbuddet, men at der i styregruppen skal tages 

konkret stilling hertil. 

Der var således enighed om, at borgere der i forvejen får pleje eller praktisk hjælp ved en privat leverandør, også kan modtage rehabilitering fra den private leverandør, mens 

der for sygeplejens vedkommende kan blive tale om at overdrage enkelte ydelser til den private leverandør. 

 


