Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 8.

Orientering om indførelse af ny specialiseret rehabiliteringstakst
2017-020444
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering
At der indføres en ny specialiseret rehabiliteringstakst efter servicelovens § 102 til afregning af neuroteamets
opgavevaretagelse i ambulante specialiserede rehabiliteringsforløb
At taksten træder i kraft med virkning fra 1. januar 2019

Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i 2014 en bekendtgørelse om nye nationale retningslinjer for
visitationspraksis og krav til opgaveløsning for specialiseret rehabiliteringsforløb for personer ramt af
erhvervet hjerneskade. Bekendtgørelsen tilsiger, at en patient der udskrives fra sygehus har krav på en
genoptræningsplan, hvori det skal fremgå på hvilket fagligt niveau opgaveløsningen skal varetages.
Rehabilitering på specialiseret niveau er stærkt reguleret gennem
nationale retningslinjer, forløbsbeskrivelser og faglige
visitationsretningslinjer. De faglige krav vedrører blandt andet; høj faglig
specialiseringsgrad for fagpersonaler, en høj intensitet i indsatserne,
tæt og løbende koordinering af indsatserne, herunder faglig
koordination af indsatsen på tværs af alle aktører.
I foråret 2017 indførte vi i Aalborg Kommune en ny praksis, der betyder,
at borgere der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan til
specialiseret rehabilitering, kan modtage forløbet ambulant. Tidligere
blev alle disse borgere sendt på regionalt døgndækket tilbud efter
SEL § 107.
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Ambulant specialiseret rehabilitering er organisatorisk forankret ved Hjerneskadecenter Nordjylland, men det
enkelte forløb sammensættes ad hoc af forskellige specialiserede indsatser på tværs af forvaltningen.
Tabel 1: Forskellige indsatser et ambulant specialiseret rehabiliteringsforløb typisk består af
Indsatser
Rehabilitering i borgers hjem
Koordinering mellem indsatser
Neuropsykologiske indsatser
Talepædagogiske indsatser
Træning
Sygepleje
Hjemmepleje

Leverandør
Neuroteam
Neuroteam
TI/HCN
TI/HCN
TAK
AAK Sygepleje
AAK Hjemmepleje

§ (bevilliges efter)
SEL § 85 / SEL § 102
SEL § 85 / SEL § 102
LSU-V (Lov om Specialundervisning for Voksne)
LSU-V
SUL § 140
SUL § 138
SEL § 83

Ny afregning af Neuroteamets indsatser
En stor andel af et ambulant forløb leveres af Neuroteamet, som dels varetager den daglige koordinering
mellem de forskellige indsatser, og dels varetager rehabiliteringsstøtten i borgerens eget hjem.
Afregningen af Neuroteamets indsatser har siden igangsættelsen af de første forløb i 2017 været bevilget
efter SEL § 85 (bostøtte) på den sats der bruges til intensiv støtte (over 10 timer pr. uge) svarende til en
omkostningsbaseret takst på 463 kr. Denne løsning blev iværksat som en midlertidig konstruktion, da der var
et akut behov for, at opgaven kunne løses ambulant.
Erfaringer fra de første forløb viser (14 ambulante forløb i alt), at der er behov for at indføre en ny
”specialiseret rehabiliteringstakst” til afregning af Neuroteamets opgavevaretagelse. Dette skyldes, at
Neuroteamet hidtil har genereret et markant underskud, hver gang de har løst opgaver i ambulante
specialiserede forløb, grundet opgavens store kompleksitet.
Fra januar 2019 beregnes en særskilt timetakst for specialiseret rehabilitering, der foreslås bevilget efter
Servicelovens § 102, der er målrettet indsatser, der gives af behandlingsmæssig karakter. Derved
tydeliggøres, at indsatsen ikke er sammenlignelig med en traditionel bostøtteopgave. Taksten afspejler, at
der er tale om en indsats, der adskiller sig væsentligt fra almindelig bostøtte. Dels er der de særlige faglige
krav, hvorfor en større andel af medarbejdernes tid går med koordinering, faglig planlægning, rådgivning og
supervision. Dels er der krav om høj intensitet og timing, hvilket betyder, at indsatsen leveres flere gange
dagligt.
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I takstberegningen er forudsat, at 42% af medarbejderens fremmødetid anvendes til direkte borgerrettet
arbejde (BTP). Den nye timepris for specialiseret rehabilitering betyder en prisstigning for de myndigheder,
der køber ydelsen, på i alt 272 kr. i timen.
Tabel 2: Afregningspriser og omkostningsbaserede takster på specialiseret rehabilitering 2019 –
sammenlignet med bostøttetakst
Timetakster 2019
Specialiseret rehabilitering (SEL §102)
Bostøtte (SEL §85)
Bostøtte (SEL §85) over 10 timer pr. uge

Direkte afregning
(kun fagpersonale)
663
432
391

Omkostningsbaseret takst
738
507
466

Forudsat
BTP
42%
64%
71%

Økonomiske konsekvenser
Den nuværende afregning af Neuroteamets opgavevaretagelse medfører, at Neuroteamet generer
underskud, hver gang de løser opgaver i ambulante specialiserede forløb. Såfremt man vælger ikke at
indføre en højere specialisereret rehabiliteringstakst, vil fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk
handicap være nødsaget til at stoppe med at tilbyde ambulante specialiserede rehabiliteringsforløb. Som et
alternativ vil disse borgere i stedet skulle tilbydes et døgndækket ophold (SEL § 107) på det regionale tilbud
Østerskoven til en døgntakst på 4.482 kr. (134.460,- pr. måned).
Dataudtræk fra de første ambulante forløb viser, at den samlede betaling med den nuværende takst fra
bestiller gennemsnitligt beløber sig til kr. 53.148,- pr. måned for et ambulant forløb. Korrigeres til den nye
timetakst, vil den gennemsnitlige samlede betaling for et ambulant forløb stige til kr. 75.000,-.
Tabel 3: Månedlig pris for et specialiseret rehabiliteringsforløb - ambulant / døgnophold
Estimeret omkostningsbaseret pris ved ambulant forløb
Månedlig udgift ved et samlet ambulant forløb
Pris ved døgndækket ophold
Månedlig udgift ved døgnophold på Østerskoven (SEL § 107)
Difference

75.000,-.
134.460,59.460,-

Omkring 2/3 af borgerne, der modtager et ambulant specialiseret rehabiliteringsforløb, forventes at have
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som myndighed, mens den resterende andel (1/3) har Ældre- og
Handicapforvaltningen som myndighed.
Når den specialiserede rehabiliteringsindsats løses ambulant, frem for på døgndækket tilbud, genereres der
en månedlig estimeret nettobesparelse på kr. 59.460 pr. forløb for bestiller, hvorfor takstforhøjelsen vil kunne
afholdes inden for bestillers eksisterende budget.

Tidsplan
18.12.18 Forvaltningsledelsen ÆH (Til godkendelse)
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