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Notat: opsamling på overdragede sundhedslovsydelser
Baggrund og budgetforudsætninger
Indførelse af forhøjet takst for Sundhedslovsydelser
I 2014 blev det nye indsatskatalog gjort færdigt, hvilket har givet en mere klar sondring mellem
sundhedslov- og servicelovsydelser. Dette betød at en andel af de eksisterende plejeydelser vil blive
defineret som værende sundhedslovsydelser.
Fra 1/1 2015 har fritvalgspriserne indeholdt en særskilt pris for Sundhedslovsydelser, der afregnes til en
pris der er 30 kr. højere end servicelovsydelserne. Det var en forudsætning at konverteringen ikke
skulle overstige 100.000 timer, svarende til en merpris på 3 mio. kr. qua højere afregningspris.
Aftale om overdragelse af Sundhedslovsydelser
Med budget 2016 blev der lavet en aftale om opgaveoverdragelse fra sygeplejen til hjemmeplejen
svarende til en økonomisk nettoeffekt på 0,5 mio. kr. i 2016 stigende til 2,5 mio. kr. i 2019.
Aktivitetsmæssigt betyder dette en opgaveoverdragelse svarende til 3.200 timer i 2016 stigende til
16.000 timer i 2019. Nedenstående skema viser aktivitet samt økonomi indarbejdet i Budget 2016-2019

Udmøntning af opgaveoverdragelse
Den 24-05-2017 godkendte Ældre- og Handicapudvalget udmøntningen af opgaveoverdragelsen. I den
forbindelse blev det besluttet at de opgaveoverdragede sundhedslovsydelser skulle forankres
organisatorisk og økonomisk i myndighedsafdelingen fra 1. oktober 2017.
I den forbindelse blev der gjort status over konvertering af hjemmeplejetimer til SUL-priser. I den
forbindelse blev antallet af konverterede timer opgjort til 80.000 timer, hvormed konverteringen anses
for afsluttet ultimo 2016. Samtidig blev det besluttet, at der inden for Myndighedsafdelingens eget
budget skulle ske en forhøjelse af tiden til medicinadministration med i alt 8.277 timer.

Udvikling i timer
Nedenfor gøres status for udviklingen i timer til opgaveoverdragede sundhedslovsydelser i både i
forhold til de justerede budgetforudsætninger.
Grafen nedenfor illustrerer, at der i 2018 leveret godt 36.500 timer mere end forudsat i budgettet,
svarende til merudgifter for omkring 16 mio. kr.
Justeret budgetforudsætning og faktisk udvikling - SUL-ydelser 2015-2018
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Omfanget af opgaveoverdragede sundhedslovsydelser i 2018 ligger markant over det der er forudsat i
budgettet. I 2018 har stigningen delvist kunnet rummes inden for Myndighedsafdelingens eget budget,
men der vurderes ikke fremadrettet at være muligt.
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