
Rådmandsindstilling: Status på ventesager uge 36-2017 

Den 5. oktober 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 489 i uge 36-
2017 mod 520 i uge 16-2017. Der er sket en reduktion på 31 ventesager. 
To lokalområder tegner sig for 345 ventesager, mens de øvrige fem områder tilsammen tegner 
sig for 144.  
Ventesager på Hjælpemidler er 100, Praktisk hjælp 93 og boliger 164. Sammenlagt udgør disse 
sagsområder 357.   

- I SOL er det samlede antal ventesager 117 mod 267 i uge 16-2017 hvilket er et fald på 150 ven-
tesager. Handicapbiler udgør 16 og de 101 er genbrugshjælpemiddelsager.  

- Administrativ visitation har 19 ventesager på personlige hjælpemidler og har dermed haft et 
fald på 241 sager siden uge 16-2017. 

- CSH har 3 ventesager 
 

Beslutninger:  
 
At chefteamet tager opgørelsen til efterretning. 

Effekt og målopfølgning: (ekstrakt af bilag 1) 
Vest: havde 177 ventesager i uge 16. Steg til 242 i uge 32 men er nu på 190. 
Vest har fokus på at få nedbragt ventesager og udarbejde nye screeningsredskaber samt brug af emne-
modulet for fremadrettet at undgå ventesager og få nedbragt nuværende ventesager. Sager/henvendelser 
fra SOL og hjemmeplejen skal optimeres, så der ikke bruges unødig til med indhentning af oplysninger og 
så det fremgår klart, at det er ansøgning. Borgerkonsulenterne begynder at arbejde aktivt med kalender-
brug i forhold til modtagelse af sager, dvs. at sagerne altid er i flow. Der er en forventning til at de overstå-
ende tiltag vil resultere i, at der ikke er ventesager ved årets udgang. 
 
Christiansbjerg: havde 274 ventesager i uge 16. Dette tal er dalet siden da og er nu på 155. 
Handleplan – målet er 0 ventesager inden årets udgang 
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 
 
Sol: Ventesager på genbrugshjælpemidler har siden uge 16 bevæget sig mellem 64 og 84, for så i uge 36 
at stige til 101. 
Alle ansøgninger om forbrugsgoder samt alle vægtprodukter blev flyttet til SOL i juni 2016. Her blev der 
ikke flyttet tilsvarende ressourcer. Hjælpemiddelteamet modtager i gennemsnit 65 opgaver om måneden 
(heri ikke beregnet vægtprodukter), opgaver af en sådan karakter, at de ikke kan løses alene ved udveks-
ling af video, billeder, telefonisk eller på anden måde uden at se borger. 
Kolleger fra Linjen varetager alle elektroniske henvendelser (via journal og mail) til Hjælpemiddelteamet, 
så teamet får tid til at tage de sager, der venter. Aftalerne prioriteres medarbejderne imellem, så der er få, 
der tager særlige typer af opgaver over længere periode for at opnå effektiv sagsbehandling. 
 

 

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 

 

 

4. maj 2017  5. oktober 2017 april 2018    

    

Tidligere status  Rådmandsmøde 3. kvartal  1. kvartal 2018    

 



Referat: 

Chefteamet tog opgørelsen til efterretning. 

Der er fokus på opgaven, men den er også udfordrende, bla. fordi det er svært at rekruttere medarbejdere. Det er forventningen, at CURA - i opstartsfasen - kan resultere i 

længere ventetider. Det blev aftalt, at Sundhed udarbejder en plan til rådmandsmøde den 7. december 2017. 

 


