Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

Råderum:

Ønske: X

SUNdr-010
Sundhedsudvalget
Forebyggelse og Myndighed

I 1.000 kr.
Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

2020
2.641

2021
2.641

2022

2023

2.641

2.641

Emne
Rehabilitering på plejecentrene ved ansættelse af fysioterapeuter
Profitcenter & F3-niveau

04.62.84

Beskrivelse:
Den konservative gruppe i Sundhedsudvalget ønsker, at der etableres rehabiliteringstilbud til beboerne på
Vesthimmerland Kommunes Plejecentre.
Tilbuddet vil have til formål, at borgeren vedligeholder eller alternativt genvinder tidligere funktionsniveau, og
det vil foregå i et tæt og målrettet samarbejde mellem borger, fysioterapeut og øvrigt plejepersonale. Tilbuddet
vil således udmøntes under såvel SEL § 83 a (rehabiliteringsforløb) som SEL § 86 (vedligeholdende træning).
Målgruppen er beboere på Vesthimmerlands Kommunes plejecentre incl. Røde Kors Hjemmet, men excl.
Rehabiliteringspladserne på Kærbo. Målgruppen reduceres endvidere med antallet af borgere på
plejecentrene, der får vederlagsfri fysioterapi, da en person jf. lovgivningen ikke må modtage dublerende tilbud
om fysioterapi, men gerne forskellige tilbud om fysioterapi. Således vil nogle af de borgere, der modtager
vederlagsfri fysioterapi, også være berettiget til et rehabiliteringstilbud. Disse er dog ikke indregnet i denne
beregning.
Beregningen baserer sig på, at målgruppen får ½ time rehabilitering/træning pr. uge.
Beregning ift. udgift til rehabilitering/træning på plejecentrene
Antal plejeboliger incl.Røde Kors Hjemmet og excl. Rehabiliteringshuset
Borgere, der modtog vederlagsfri fysioterapi i 2018
Antal borgere i målgruppen

400
63
337

Antal ugentlige timer (½ t pr.borger pr.uge)

168,5

Timer pr. år

8.762

Årlig normering incl. vikardækning
Forventet årlig udgift mio. kr. incl. vikardækning

6,07
2,641

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og
unge):
Driftsønsket understøtter fokusområdet ”Vores liv”, hvor rehabilitering er et af fundamenterne for,at borgerne
opretholder et liv, hvor de er aktive i eget liv.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

Konsekvenser for service til borgerne:
Beboerne på plejecentrene vil opleve udvidelse af serviceniveauet i forhold til i dag.
Personalemæssige konsekvenser:
Udvidelse af normering med ca. 6,0 fysioterapeuter

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
MED samt ældrerådet

Afledt ændring i taksten for området:

