
Chefteamindstilling: Økonomisk ramme og visitationskriterier for DCAs korttidspladser 
Den 28. september 2018, Sundhed 

Baggrund: 
DCAs korttidspladser (KTP) har gennem flere år haft svært ved at holde budget. Dette som følge af faglig 
opnormering med henblik på at imødegå øget kompleksitet i sygepleje og genoptræningsplaner i forhold til 
den oprindeligt beskrevne borgergruppe. 
Siden 2014 har DCA modtaget et stigende antal borgere direkte fra sygehuset, hvor den daværende mål-
gruppe primært var aflastningsborgere samt borgere, der afventer værgemål.  
For at skabe ensartethed og gennemskuelighed i relation til korttidspladser i MSO, samt give DCA et kon-
kret styringsredskab i forhold til bl.a. økonomi er der udarbejdet klare visitationskriterier- og flow i overens-
stemmelse med allerede besluttede kriterier for Vikærgården (CT-beslutning 1. juni 2018).  
 

Beslutninger: 
• Chefteamet udmønter 1,2 mio. til sygepleje og træning fra 2018 og frem  

• Chefteamet beslutter nye visitationsretningslinjer ved DCA (jf. bilag 2), og at disse - lige som ved 
Vikærgården - udgør rammen for den opgave der løftes ved DCA’s korttidspladser og er en forudsæt-
ning for, at budgettet kan overholdes. Ved ændringer i visitationsretningslinjerne skal der så vidt mu-
ligt foretages konsekvensberegning, også økonomisk.  

Effekt og målopfølgning: 
Klare visitationskriterier på DCA er en forudsætning for effektivt at kunne sammensætte den rette indsats 
for borgere på korttidsophold. Herved oplever borgeren en kompetent og relevant behandling med involve-
ring af de rette faggrupper til indsatsen. Dette har positiv afsmittende effekt i forhold til budgetoverhol-
delse, da der kan planlægges rettidigt og monitoreres på evt. afvigelser. 
Således forventes Mål- og økonomistyring ved månedlige budgetkontroller og opfølgning på kvartalsmø-
der at se en øget overensstemmelse mellem budget og faktiske udgifter. Samtidig monitorerer ledelse ved 
DCAs korttidspladser kontinuerligt afvigelser i den reelle borgergruppe, hvorved økonomiske afvigelser 
kan monitoreres og begrundes.  
Der forventes en fastholdelse af målgruppe svarende til i dag. Borgere indlagt på KTP, der ikke opfylder 
inklusionskriterierne bliver monitoreret. 

Implementering: 
Implementering af visitationskriterier og -flow hægtes på tilsvarende proces, der pr. 13.8.18 er påbegyndt i 
relation til Vikærgårdens nyligt besluttede visitationskriterier. Dette med henblik på at strømline en ensartet 
implementeringsproces for visitationskriterier- og flow sammen med Vikærgården m.fl.  
1. November 2018 implementeres en monitoreringsstruktur til løbende at hente data fra borgerforløbene.  

 

Kommunikation: 
Budskabet er, at DCAs korttidspladser defineres skarpt i forhold til målgrupper og der skabes klare aftaler for 
visitationsflow. Dette for at optimere samarbejde på tværs af lokalområder og skabe grundlag for monitorering 
af borgere, der falder udenfor visitationskriterierne. Samtidig medvirker dette til at konsolidere korttidsplad-
serne økonomisk for at imødekomme eksisterende og kommende krav og behov hos borgerne. 
 
 

• Beslutninger og implementeringsplan kommunikeres som samlet orienteringspunkt sammen med 
Akut og Rehabilitering ved områdechefsmøde 2. oktober.  

• Den 5. oktober drøftes implementeringsplanen på netværksmøde for SUE og de specialiserede en-
heder 

• Derefter orienteres i Det Faglige Hjørne. 
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Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomiafdelingen, Akut og Rehabilitering 

    

Ansvarlig leder/afdeling: Elisabeth Flindt DCA, 

Deltager på mødet: Elisabeth Flindt, 41854200, Anja Thoft Bach 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget X Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing X 

 

Direkte udgifter (mio. kr.) 
2018 2019 2020 2021 

1,2 1,2 1,2 1,2 
For 2018 finansieres budgettilførslen af mindreforbrug på budgetter placeret centralt og for 2019 og frem in-
denfor grundbudgettet i forbindelse med detailbudgettet for 2019. 

 

  Dato Dags dato  Okt./nov.  Okt./Nov.  Månedlig budgetkontrol  

    

Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Visitationskriterier og flow 
- impl.proces 

Effektiviseringsplan 
iværksættes 

Opfølgning  

 

 



Referat: 

Chefteamet besluttede, 

• At udmønte 1,2 mio. til sygepleje og træning fra 2018 og frem  

• Nye visitationsretningslinjer ved DCA (jf. bilag 2), og at disse - lige som ved Vikærgården - udgør rammen for den opgave der løftes ved DCA’s korttids-

pladser og er en forudsætning for, at budgettet kan overholdes. Ved ændringer i visitationsretningslinjerne skal der så vidt muligt foretages konsekvensbe-

regning, også økonomisk. 

 

I visitationsretningslinjerne ændres ”BMI over 35” til ”meget svært overvægtige”. 

 


