
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

..

Servicetjek og 

effektiviseringspotentialer
Faxe Kommune | Center for Sundhed og Pleje

Byråd 23. maj 2019

.



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

..

Indhold

Proces og metode

Perspektiverende benchmarking

2

Analyseresultater spor 3: Sygeplejen

Analyseresultater spor 0: Administration og myndighed

Analyseresultater spor 1: Plejecentre

Analyseresultater spor 2: Hjemmeplejen

Analyseresultater spor 4: Træning

Resumé



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

.

BDO’s overordnede vurderinger

RESUMÉ

3

Organisering
• Center for Sundhed og Pleje i Faxe Kommune er efter BDO’s opfattelse organiseret ud fra velovervejede refleksioner i

forhold til de opgaver, som centeret løser i regi af ældre- og sundhedsområdet. Centeret udviser rettidig omhu og

vilje til at ændre organiseringen løbende efter opgavebehovet, herunder eksempelvis afprøvning af områdeledelse på

fire af kommunens otte plejecentre, aktuel omorganisering af rehabiliteringsteam som indlejres i de to

hjemmeplejegrupper øst og vest, og sygeplejens opdeling i øst og vest med henblik på tættere integration til

hjemmeplejegrupperne m.m.

Styring
• Styringen på plejecentrene, hjemmeplejen, sygeplejen og træningsenheden er både vurderet ud fra faglige og

økonomiske kriterier. Det er BDO’s vurdering at den faglige styring, hvad angår brugen af rehabilitering og delegering

af sundhedslovsydelser er tilfredsstillende. Det er BDO’s oplevelse, at der i Faxe Kommune arbejdes aktivt med

rehabilitering i hverdagen, samtidig med at man har en passende delegeringsgrad ift. sundhedslovsydelser. Ift. den

økonomiske styring er det BDO’s vurdering, at budgetterne tildeles med en passende detaljeringsgrad. BDO kan dog

også konstatere at den økonomiske styring af enhederne bærer præg af manglende ledelsesinformation fra CURA-

borgerjournal.

Effektivitet
• Effektiviteten på plejecentrene, hjemmeplejen, sygeplejen og træningsenheden i Faxe Kommune vurderes på

baggrund af Bruger-Tids-Procentmålingen, som BDO har gennemført over 14 sammenhængende dage på de

ovennævnte enheder. På denne baggrund er det BDO’s vurdering at hjemmeplejen, sygeplejen og træningsenheden

har en Bruger-Tids-Procent som vidner om en effektiv drift. Bruger-tids-procenten på plejecentrene i Faxe Kommune

ligger imidlertid under BDO’s måltal for effektivt drevne plejecentre, og der er således også BDO’s vurdering at der er

et effektiviseringspotentiale på plejecentrene.
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BDO har på baggrund af den samlede analyse af myndighed, plejecentre, hjemmeplejen, sygeplejen og træningsenheden vurderet og beregnet

et økonomisk potentiale ved effektivisering af driftsforhold, såvel som en strukturel reduktion i antallet af plejecentre til imødegåelse af

stigende udgiftspres.

Potentiale Konservativt estimat Realistisk estimat Ambitiøst estimat

Øget Bruger-Tids-Procent gennem justering af bemanding og 

effektivisering af afvikling af opgaver - indirekte og øvrige
3,2 mio. kr. 6,4 mio. kr. 9,6 mio. kr.

Øget Bruger-Tids-Procent gennem optimeret 

arbejdstilrettelæggelse
0,6 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,9 mio. kr.

Øget Bruger-Tids-Procent gennem fokus på planlægning og 

arbejdstilrettelæggelse
0,1 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,4 mio. kr.

Reduktion i udmåling af sygeplejeydelser og/eller hurtigere 

afslutning
0,2 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,6 mio. kr.

Erstatte individuelle træninger med sam- eller holdtræning 0,2 mio. kr. 0,5 mio. kr.

I alt estimerede potentialer ved driftsoptimering 4,1 mio. kr. 8,6 mio. kr. 13,0 mio. kr.

Reduktion i antal plejecenterpladser 
ekskl. kapitalomkostninger, gældsafvikling og bunden tomgangsleje. 

3,3 mio. kr. 6,6 mio. kr. 13,1 mio. kr.

Note: reduktionen i antallet af plejecenterpladser ved det ambitiøse estimat beror på en antagelse om at Faxe Kommune nedbringer sin dækningsgrad til gennemsnittet for sammenligningsgruppen (20%

reduktion i plejeboliger). Antallet af pladser ved det realistiske estimat er beregnet som halvdelen heraf (10% reduktion i plejeboliger), og antallet af pladser ved det konservative estimat er igen

beregnet som halvdelen af pladserne fra det realistiske estimat (5% reduktion i plejeboliger). Potentialet dækker alene driftsøkonomi, andre forhold som påvirker en evt. beslutning om reduktion af

plejeboliger er; f.eks. bygningernes beskaffenhed, fremtidige investeringsbehov, geografisk placering, restgæld, alternative anvendelsesmulighed, fremtidig demografi m.m. Det kræver derfor en

nærmere analyse for at afdække de konkrete tiltag, der kan realisere en besparelse, såvel som omfang af kapitalomkostninger påvirker det samlede potentiale.
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BDO har udarbejdet en overordnet benchmarking af ældreområdet og afdækket økonomisk potentiale for en udvalgt gruppe af 

nærtliggende og sammenlignelige kommuner. I forlængelse af benchmarkingen er der gennemført analyser af udvalgte drifts-

enheder.

Myndighed
[spor 0]

Plejecentre
[spor 1]

Hjemmeplejen
[spor 2]

Sygeplejen
[spor 3]

Træningsenhed
[spor 4]

Benchmarking af ældreområdets udgiftsniveau

1. 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

2. 5.30.27 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt

rehabilitering (undtaget frit valg)

3. 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt

rehabilitering til personer med handicap (frit valg)

4. 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

(relevante)

5. 5.30.28 Hjemmesygepleje

6. 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt

rehabilitering (frit valg)

7. 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud

målrettet primært ældre

Spor i analysen for kommunale driftsenheder



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

.

Analysens proces, metoder og aktiviteter I

PROCES OG METODER

6

BDO giver herunder en kort præsentation af analysens proces, metoder og aktiviteter, der er anvendt undervejs med henblik på at tilveje-

bringe analysens resultater og anbefalinger: 

Kortlæggende 

interviews

BDO har indledningsvist 

gennemført kortlæggende 

interviews med direktør, 

centerchef, myndighedschef, 

udførechefer for plejecentre, 

hjemmeplejen, sygeplejen og 

træning samt økonomifunktionen i 

Center for Sundhed og Pleje. 

Interviews er gennemført med 

henblik på at afdække områdets 

aktuelle situationsbillede, fordele 

i nuværende praksis og 

effektiviseringsmuligheder.

Benchmarking Styrings-

dokumenter

Sags-

gennemgang

Data

analyse

BDO har udarbejdet en 

overordnet benchmarkinganalyse 

af områdets væsentligste udgifts-

og aktivitetsniveau med henblik 

på at sammenligne kommunens 

service- og udgiftsniveau med 

sammenlignelige kommuner. 

Benchmarkingen indbefatter 

kommunale udgifter til træning, 

hjemmepleje, sygepleje og 

plejecentre samt forebyggende 

indsatser.  

BDO har foretaget en 

gennemgang af områdets 

centrale styringsdokumenter, 

herunder kvalitetsstandarder, 

ydelsesbeskrivelser og 

administrationsgrundlag. 

Dette er gjort for at vurdere 

områdets overordnede service-

niveau, udmøntningen af 

serviceniveau og styrings-

muligheder i den daglige 

visitation, og levering af 

indsatser og ydelser til borgerne.

BDO har gennemført en 

sagsgennemgang af 20 §§ 83 og 

83a-sager for at opnå indblik i og 

vurdere serviceniveauet, 

sagsbehandlingspraksis og 

udmøntning af pleje og praktisk 

hjælp samt rehabilitering. 

BDO har samtidig gennemført en 

sygeplejeaudit af 20 sygepleje-

journaler for at opnå tilsvarende 

indsigt i serviceniveauet, 

sagsbehandling og udmøntning af 

sundhedslovsydelser i regi af 

sygeplejen og delegerede 

sundhedslovsydelser i 

hjemmeplejen.

BDO har udarbejdet en 

omfattende dataanalyse for 

plejecentrenes, hjemmeplejens, 

sygeplejens og trænings-

enhedens budget og regnskab, 

herunder lønforbrug, 

arbejdstidsbestemte tillæg, 

vikarforbrug, sygefravær m.m. 

for at opnå indsigt i enhedernes 

driftsøkonomi. 

Samtidig er der udarbejdet en 

analyse af enhedernes aktuelle 

vagtplansdata for at opnå indsigt 

i planlægningspraksis og afvikling 

af fremmødet på tværs af uger 

og døgnet.  
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BDO giver herunder en kort præsentation af analysens proces, metoder og aktiviteter, der er anvendt undervejs med henblik på at tilveje-

bringe analysens resultater og anbefalinger: 

Opgavetids-

registrering

BDO har gennemført en opgave-

og tidsregistrering for både 

plejecentre, hjemmeplejen, 

sygeplejen og trænings-

enhederne for at opnå indsigt i 

enhedernes opgaver, det 

anvendte tidsforbrug, og 

tidseffektivitet. 

Metodens væsentligste resultat 

er opgørelse af Bruger-Tids-

Procent som udtrykker andelen 

af fremmødetiden, som bruges 

ansigt-til-ansigt med borgerne 

og andelen af tid, der går med 

andre opgaver. 

Registreringen er gennemført 

over 14 sammenhængende dage. 

Casebesøg Workshops Rapportering Styregruppe-

møder

BDO har afviklet kombinerede 

interview og heldags-

observationer på fire af 

kommunens plejecentre, i 

hjemmeplejegrupperne, 

sygeplejegrupperne og 

træningsenhederne. 

Disse casebesøg benyttes til at 

opnå indsigt i enhedernes 

dagligdag, den konkrete 

opgaveplanlægning og –afvikling 

foruden observationer af 

kulturen på stedet. 

BDO har tilrettelagt og 

gennemført workshops med 

deltagelse af udvalgte ledere, 

planlæggere og medarbejdere 

fra plejecentrene, trænings-

enheden, hjemmeplejen og 

sygeplejen med det formål at 

validere udvalgte resultater og 

anbefalingstemaer, herunder 1) 

dokumentationspraksis, 

anvendelse af 

plejepakker/ydelser og FSIII, 2) 

planlægningspraksis for 

tjenesteplanlægning og 

ruteplanlægning/disponering og 

3) afvikling af dagens opgaver, 

medarbejdernes brug af digitale 

redskaber m.m.

BDO har samlet analysens 

resultater, vurderinger og 

anbefalinger i nærværende 

rapportering, hvortil der er 

forelagt bilag for mere 

detaljerede dataanalyser m.m.

BDO har undervejs i processen 

mødtes med en af centeret 

nedsat styregruppe, for at sikre 

en løbende rapportering af 

resultater og vurderinger såvel 

som beslutning af centrale 

forhold til proces- og metodevalg 

m.m.
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Udvikling i ældreudgifter pr. 65 + årig

Frederikssund Faxe Holbæk Næstved Slagelse Stevns Vordingborg

Grafen herunder viser Faxe Kommunes og sammenligningskommunernes udvikling i udgifter pr. indbygger over 65 år i perioden 2011 til 2018. Der

er tale om kommunernes regnskabsresultat for udgifter til træning, hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentre samt forebyggende indsatser. Faxe

Kommunes udgiftsniveau fremgår som den fede røde kurve. Faxe Kommunes udgiftsniveau pr. indbygger over 65 år er samlet steget i perioden fra

2011 til 2018. Faxe Kommunes udgiftsniveau udgør i 2018 34.595 kr. pr. 65+årig. Kommunen placerer sig omtrent i midten af

sammenligningsgruppen set i relation til ældreområdets udgifter, hvor gennemsnittet udgør 34.087 kr. pr. 65+-årig.

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik, kommunale regnskaber 2018. Udgift jf. kontoplanen:4.62.82, 5.22.07, 5.30.26, 5.30.27, 5.30.28, 5.30.29 og 5.38.38. 



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

.

Benchmarkingens resultat og afledte økonomiske potentialer

PERSPEKTIVERENDE BENCHMARKING

9

Der er udarbejdet en overordnet benchmarking af Faxe Kommunes udgifter til træning, hjemmepleje, sygepleje og plejecentre samt forebyggende 

indsatser i sammenligning med seks sammenlignelige sjællandske kommuner for regnskab 2018. Benchmarkingen viser nedenstående:

Udgiftsniveau over 

gennemsnittet

Benchmarkingen  viser, at Faxe 

Kommune i 2018 havde et 

udgiftsniveau, der ligger over 

gennemsnittet for 

sammenligningsgruppen. 

Dette er svarende til et 

økonomisk potentiale på 4,0 

mio. kr., såfremt Faxe 

Kommunes udgiftsniveau for 

områderne lå på niveau med 

gennemsnittet for 

sammenligningskommunerne.

Nedbringelse til 

Stevns niveau

Korrigeret

udgiftsniveau

Historiske 

beregninger (2018)

Det økonomiske potentiale udgør 

op mod 39,0 mio. kr. såfremt 

Faxe Kommunes udgiftsniveau på 

områderne nedbringes til 

niveauet i Stevn Kommunes, der 

anviser det laveste økonomiske 

serviceniveau i 

sammenligningsgruppen.

Korrigeres udgiftsniveauet med 

det socioøkonomisk indeks er 

potentialet beregnet til 39,8 

mio. kr. årligt ved nedbringelse 

til laveste udgiftsniveau.

Note: Stevns Kommune er udvalgt her alene 

af den grund, at de anviser det laveste 

udgiftsniveau i sammenligningen. BDO 

understreger, at de konkrete forhold i 

Stevns Kommune ikke er afdækket ifm. 

analysen, ligesom kommunerne imellem 

afviger socioøkonomisk.   

Korrigeres udgiftsniveauet med 

det socioøkonomisk indeks er 

potentialet beregnet til 11,8 

mio. ved nedbringelse af 

udgiftsniveau til 

sammenligningsgruppen.

Det er væsentligt at 

understrege, at det økonomiske 

potentiale er beregnet på 

baggrund af historiske 

regnskabstal for 2018, hvortil 

Center for Sundhed og Pleje 

allerede har iværksat en række 

tiltag for at imødegå 

budgetoverholdelse i 2019. 

Merforbruget i 2018 skyldtes 

hovedsageligt dispositioner i 

hjemmeplejen Øst om 

fremmødebemanding og 

vikarforbrug, hvor der siden er 

sket afskedigelser for at 

genoprette økonomien. 

Note: En betydelig andel af det økonomiske potentiale beregnet i 2018 vedrører således merforbruget i 2018 – og det fulde beregnede potentiale kan således ikke 

direkte overføres til budget 2019 eller 2020 forudsat samme budgetniveau som i 2018.  
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BDO giver herunder en kort præsentation af analysens proces, metoder og aktiviteter, der er anvendt undervejs med henblik på at tilveje-

bringe analysens resultater og anbefalinger: 

Budgetmodel

BDO har gennemgået Center for 

Sundhed og Plejes samlede 

budgettildelingsmodel. 

Det er BDO’s vurdering, at 

området anvender en detaljeret 

budgettildelingsmodel, hvilket 

antages at være en god 

forudsætning for en den 

økonomiske styring og ledernes 

mulighed for at forstå deres 

respektive budgettildeling og 

dens budgetforudsætninger. 

Ledelses-

information
CURA-borgerjournal Opfølgning 

på ydelser

Forudsætning 

fremfor potentiale

Styringen på området er 

desværre kendetegnet af, at der 

ikke er adgang til 

ledelsesinformation fra CURA-

borgerjournal, og ikke har været 

det siden sommeren 2018. 

Faxe Kommune er ved at få 

udviklet et ledelsesinformations-

system hos ekstern leverandør. 

Det er BDO’s vurdering, at der er 

forbedringsmuligheder for 

arbejdet med at sikre overblik, 

belysning og kontinuitet i 

dokumenterede sagsforløb. Det 

skønnes, at sagsbehandlingen 

besværliggøres med nuværende 

dokumentations-praksis, ligesom 

der er risiko for, at sags-

behandlingstiden forlænges. 

En arbejdsgruppe nedsat i 

Center for Sundhed og Pleje 

aktuelt arbejder med at 

udarbejde fælles arbejdsgange 

og procedurer til CURA-

borgerjournal. 

Hovedparten af ydelser er 

oprettet i sommeren 2018 i 

tilknytning til overgang til CURA-

borgerjournal. 

Det anbefales, at der udarbejdes 

arbejdsgange, der sikrer en 

ensartet opfølgningspraksis for, 

hvordan der på daglig basis 

systematisk foretages opfølgning 

og revurdering min. én gang 

årligt.

BDO vurderer, at det ikke er 

muligt eller for usikkert at 

beregne et økonomisk potentiale 

i tilknytning til ovenstående 

anbefalinger. 

Det er imidlertid forventningen, 

at handlemulighederne kan 

understøtte en bedre faglig og 

økonomisk styring på området 

som følge af et kommende 

ledelsesinformationssystem. 
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• Indikatorer for serviceniveauet for plejecentre fås ved at se på dækningsgraden som andelen af plejeboliger i

kommunen pr. 80+ årig. BDO har derfor indhentet andelen af plejeboliger pr. 80+ årig for Faxe Kommune og de

sammenligningskommuner, der indgår i benchmarkingen.

• Dækningsgraden i Faxe Kommune er 20% hvilket er over sammenligningsgruppens gennemsnit. Faxe Kommune har

således en højere andel plejeboliger pr. 80+ årig end de valgte sammenligningskommuner. Samtidig har BDO

indhentet belægningsgraden på plejecentrene i Faxe Kommune. Det fremgår, at Faxe Kommune har en samlet

belægning på plejecentrene på 95% i 2018, og at fem af Kommunens ni plejecentre har en belægningsgrad under

gennemsnittet på 95%. Til sammenligning har Ankestyrelsen i deres kortlægning af plejeboligområdet fra 2016

opgjort den gennemsnitlige belægningsgrad på landsplan til 95% (baseret på besvarelser fra 94 kommuner).

• BDO har også indhentet ventelisten til en plejebolig i Faxe Kommune opgjort pr. 2/5 2019, og heraf fremgår det

at ventelisten til en plejebolig er 5 personer.

• I tillæg hertil er det BDO’s oplevelse fra casebesøgene, at der er tomme boliger på plejecentrene i Faxe

Kommune. Mere specifikt var der tomme boliger på tre ud af fire plejecentre, som BDO var på besøg hos i

april/maj, 2019.

• Faxe Kommune har således et effektiviseringspotentiale ift. at nedbringe antallet af plejeboliger. Hvis Faxe

Kommune ønsker en dækningsgrad svarende til gennemsnittet for sammenligningsgruppen, så vil det medføre en

reduktion på ca. 20% af kommunens plejeboliger svarende til ca. 68 færre boliger ud af 339 boliger jf. dst.dk. Af

de 339 plejeboliger er 24 boliger akut-/midlertidige pladser.

16%
20%

18% 17% 16% 15% 15%
12%

Gruppegns. Faxe Vordingborg Næstved Stevns Slagelse Frederikssund Holbæk

Andel plejeboliger pr. 80+ årig

91%

91%

93%

94%

94%

97%

98%

99%

100%

95%

Hylleholtcentret

Solhavecentret

Dalby

Frederiksgadecentret

Tycho Brahes Vej

Grøndalshusene

Søndervang

Lindevejscentret

Kongsted

Samlet belægning

Belægningsgrad på 
plejecentre

Note: Opgørelsen er baseret på data fra 2018, og plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger er medtaget i beregningen. Data er trukket fra Danmarks Statistik. 
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• Effektiviteten på plejecentrene er afdækket ved interviews, casebesøg

og tids- og opgaveregistreringen. I fokus er den direkte Bruger-Tids-

Procent, der udtrykker tiden anvendt ansigt-til-ansigt med borgerne.

• Bruger-tids-procenten (den direkte tid) på plejecentrene i Faxe udgør

61% af de ansattes fremmødte tid. Bruger-tids-procenten på

plejecentrene i Faxe Kommune er således under BDO’s måltal (70%) for

effektivt drevne plejecentre – også i sammenligning med BDO’s erfaringer

fra andre kommuner. Der ses variation i den direkte tid mellem de fire

plejecentre. Af bilagene fremgår det specifikke tidsforbrug for hvert

plejecenter.

• Den i sammenligning lavere Bruger-Tids-Procent indikerer, at der kan

findes et effektiviseringspotentiale, såfremt plejecentrene samlet øger

den direkte tid, og samtidig reducerer personalemængden i

overensstemmelse hermed. Der skal således afskediges personale for at

frigøre et økonomiske råderum samtidig med at de tilbageværende

personaler varetager den samme plejeopgave blot mere effektivt, fx ved

at nedbringe tiden anvendt til dokumentation, daglig planlægning og

koordinering, morgenmøder m.m. Hertil eventuel nedbringelse af tiden

anvendt til de ‘blødere’ omsorgsopgaver.

• På baggrund af casebesøg og interviews er det BDO’s opfattelse, at

personalet har fokus på at ”levere den pleje som beboerne kræver” og at

man på plejecentrene lykkedes med at levere den pleje og praktiske

hjælp som serviceniveauet tilsiger. I tillæg hertil er det dog også BDO’s

vurdering, at der på de konkrete dage, hvor BDO besøgte plejecentrene,

var god tid til opgaven, og en rolig atmosfære.

Dagvagt
Lindevejs

centeret

Solhave

centeret

Tycho

Brahes Vej 

Grøndals

husene
Samlet

% Direkte tid 56% 64% 57% 63% 61%

% Indirekte tid 20% 15% 21% 16% 18%

% Øvrig tid 23% 21% 22% 21% 22%

% I alt 100% 100% 100% 100% 100%

Antal skemaer 140 130 102 193 565

74% 74% 72% 71% 68% 66%
61% 57% 55%

12% 13% 13% 16%
16% 21%

18%
20%

14%

14% 13% 15% 13% 16% 13%
22% 23%
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Handlemuligheder

• BDO vurderer erfaringsmæssigt og på baggrund af interviews og observationer, at der kan ses nærmere på muligheder for at justere bemandingen i

ydertimerne af dagvagten og i aftenvagt, idet opgaverne typisk er flest omkring formiddagens morgenpleje og dagens måltider. Med en Bruger-Tids-

Procent under BDO’s måltal for effektivt drevne plejecentre, er det BDO’s vurdering, at der er gode muligheder for at effektivisere tilrettelæggelsen

og afviklingen af opgaver fx ift. afvikling af morgenmøder, tiden anvendt til dokumentation samt planlægning og koordination. Erfaringsmæssigt

vurderer BDO, at koordinations- og mødetiden på tre ud af fire plejecentre, som har gennemført tidsregistreringen, ligger over gennemsnittet. BDO

vurderer, at man kan overveje om morgenmødet kl. 07 er nødvendigt – som tilsvarende i Faxe Kommunes hjemmepleje - og i den forbindelse også om

alle medarbejderne skal møde ind til dette eller om der kan mødes ind forskudt.

• Overvejelser om personalesammensætningen og opgavefordeling mellem plejepersonale og f.eks. aktivitets- og klippekortsmedarbejdere. På

plejecentrene er der mange forskellige medarbejderfunktioner, hvilket dels kan medføre ‘låste roller’ i forhold til levering af plejen, aktiviteter og

omsorg overfor beboerne, samtidig med at SOSU-personalet risikerer at stå tilbage kun med de tunge plejekrævende opgaver.

• Reduktion af antallet af plejecenterpladser. Faxe Kommune har en høj dækningsgrad og en belægningsgrad på 95%. Sammenlignet med de valgte

sammenligningskommuner, så har Faxe Kommune således en højere andel plejeboliger pr. 80+ årig og også tomme plejeboliger. Hvis Faxe Kommune

eksempelvis ønsker at komme på niveau med Stevns mht. dækningsgraden, så vil det betyde at Faxe Kommune skal lukke 20% af de eksisterende

plejeboliger svarende til ca. 68 boliger. Hvis dette gøres opnås et samlet økonomisk potentiale på 13,0 mio. kr.

Potentiale
• Nedenfor er der beregnet økonomiske potentialer på baggrund af de ovenstående handlemuligheder.

Potentiale Beskrivelse Konservativt estimat Realistisk estimat Ambitiøst estimat

Øget Bruger-Tids-Procent 

gennem justering af bemanding 

og effektivisering af afvikling af  

opgaver - indirekte og øvrige

Den gennemsnitlige Bruger-Tids-Procent er målt til 61%, hvor BDO 

arbejder med et måltal på 70% som udtryk for effektiv drift. 

Økonomisk potentiale såfremt Bruger-Tids-Procenten ændres til 

64%, 67% eller 70% med en tilsvarende reduktion i normeringen:

7,8 årsværk svarende til 

3,2 mio. kr.  

15,5 årsværk 

svarende til 6,4 mio. 

kr.  

23,3 årsværk svarende 

til 9,6 mio. kr. 

Reduktion i antal plejecenter 

pladser ekskl. Indfrielse af restgæld 

o.l. se note 

Reduktion i antallet af pladser på plejecentrene i Faxe Kommune. 

Under antagelse af at en plads koster 386.000 og at der kan spares 

50% af udgiften ved at afvikle en plads – mod at borgeres tilknytning 

til hjemmeplejen forlænges inden visitation til plejebolig. 

17 pladser svarende til 

3,3 mio. kr. 

34 pladser svarende 

til 6,6 mio. kr.

68 pladser svarende til 

13,1 mio. kr. 

Note: Antallet af pladser ved det ambitiøse estimat beror på en antagelse om at Faxe Kommune nedbringer sin dækningsgrad til gennemsnittet for sammenligningsgruppen (20% reduktion i plejeboliger). Antallet af pladser ved det

realistiske estimat er beregnet som halvdelen heraf (10% reduktion i plejeboliger), og antallet af pladser ved det konservative estimat er igen beregnet som halvdelen af pladserne fra det realistiske estimat (5% reduktion i plejeboliger).

Note 2: Potentiale dækker alene driftsøkonomi, andre forhold som påvirker en evt. beslutning om reduktion af plejeboliger er; f.eks. bygningernes beskaffenhed, fremtidige investeringsbehov, geografisk placering, restgæld, alternative

anvendelsesmulighed, fremtidig demografi m.m. Det kræver derfor en nærmere analyse for at afdække de konkrete tiltag, der kan realiserer en besparelse såvel som omfang af kapitalomkostninger påvirker det samlede potentiale.
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Handlemuligheder

• BDO anbefaler Faxe Kommune at følge udviklingen i antal modtagere af hjemmepleje (serviceadgang) og visiterede timer pr. modtager

(serviceniveau) for 2018 og 2019 i takt med, at oplysningerne gøres tilgængelige for kommunen, og når en løsning på muligheden for at trække

ledelsesinformation i CURA-borgerjournal foreligger. I 2017 var en større andel af 65+ årige modtagere af hjemmepleje i Faxe Kommune end

tilsvarende gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Såfremt aktuelle (og ubekendte) modtagerandele fortsat er højere end

sammenligningsgrundlaget er der et potentiale i at nedbringe serviceadgangen til hjemmepleje til niveau i sammenligningsgruppen.

• Hjemmeplejens direkte Bruger-Tids-Procent er vurderet som tilfredsstillende og på niveau med BDO’s erfaringer fra mange andre

kommuner. Kommunen kan vælge at tilstræbe en højere Bruger-Tids-Procent end den nuværende såfremt udgiftspresset nødvendiggør det. BDO

har set eksempler på hjemmeplejeenheder, hvor Bruger-Tids-Procenten udgør op mod 62-65% under den rammesætning, at effektiviteten har

været nødvendig for at holde sig inden for en afsat økonomiske ramme for driften af hjemmeplejen i de pågældende kommuner.

• Uagtet at det er BDO’s vurdering, at tjeneste- og ruteplanlægning varetages hensigtsmæssigt med blik for både den borgeroplevede kvalitet og

effektiv fremmødeafvikling anbefales kommunen fortsat løbende at gennemse og udfordre praksis og arbejdsgange for planlægningen. BDO

anerkender, at den optimale planlægning er en kompleks opgave, som beror på både planlæggerens oparbejdede erfaring og et solidt fagligt

indblik i enhedernes borgere, personaler, opgaver, arbejdsgange, overenskomst, rutiner og kultur. Dertil anbefaler BDO, at det afdækkes,

hvorvidt bemandingen i vagtlagenes ydertimer modsvarer opgavebehovet eller hvorvidt det er mulighed for at reducere bemandingen i

ydertimer i dag-, aften- og nattevagt såvel i vagtlag i weekender. Herunder ressourcebesparelsen ved at lade én eller flere medarbejdere møde

ind kl. 16.00 fremfor 15.00, eller tilsvarende gå tidligere kl. 22.00 fremfor kl. 23.00. BDO har tidligere lavet beregninger på hvordan 1 time

reduceret fremmøde pr. dag kan frigøre et ressourceforbrug på op mod 100.000 kr. årligt. BDO har valgt ikke at beregne et økonomiske

potentiale, idet usikkerheden om potentialets størrelse er betydelig.

Potentiale Beskrivelse Konservativt estimat Realistisk estimat Ambitiøst estimat

Øget Bruger-Tids-Procent 

gennem optimeret 

arbejdstilrettelæggelse

Den gennemsnitlige Bruger-Tids-Procent er målt til 60%, hvor 

BDO arbejder med et måltal på 60% som udtryk for effektiv drift.  

Økonomisk potentiale såfremt Bruger-Tids-Procenten ændres til 

61%, 62% eller 63% med en tilsvarende reduktion i normeringen:

1,7 årsværk svarende til 

640.000 kr.  

3,3 årsværk svarende til 

1,3 mio. kr.  

5 årsværk svarende til 

1,9 mio. kr. 
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Handlemuligheder

• BDO anbefaler Faxe Kommune at følge udviklingen i antal modtagere af sygepleje (serviceadgang) og visiterede timer pr. modtager

(serviceniveau) for 2018 og 2019 i takt med, at oplysningerne gøres tilgængelige for kommunen, og når en løsning på muligheden for at trække

ledelsesinformation i CURA-borgerjournal foreligger. I 2017 er antallet af modtagere og visiterede timer pr. modtager vurderet som værende

tilfredsstillende, når BDO skeler til erfaringen fra andre kommuner.

• Sygeplejens direkte Bruger-Tids-Procent er vurderet som tilfredsstillende og på niveau med BDO’s erfaringer fra andre kommuner.

Kommunen kan vælge at tilstræbe en højere Bruger-Tids-Procent end den nuværende såfremt udgiftspresset nødvendiggør det. BDO har set

eksempler på sygeplejeenheder, hvor Bruger-Tids-Procenten udgør op mod 40-50% under den rammesætning, at effektiviteten har været

nødvendig for at holde sig inden for en afsat økonomiske ramme for driften af sygeplejen i de pågældende kommuner.

• Uagtet at det er BDO’s vurdering, at tjeneste- og ruteplanlægning varetages hensigtsmæssigt med blik for både den borgeroplevede kvalitet og

effektiv fremmødeafvikling anbefales kommunen fortsat løbende at gennemse og udfordre praksis og arbejdsgange for planlægningen. BDO

anerkender, at den optimale planlægning er en kompleks opgave, som beror på både planlæggerens oparbejdede erfaring og et solidt fagligt

indblik i enhedernes borgere, personaler, opgaver, arbejdsgange, overenskomst, rutiner og kultur. Dertil anbefaler BDO, at det afdækkes,

hvorvidt bemandingen i vagtlagenes ydertimer modsvarer opgavebehovet eller hvorvidt det er muligheder for at reducere bemandingen i

ydertimer i dag-, aften- og nattevagt såvel i vagtlag i weekender. Herunder ressourcebesparelsen ved at lade én eller flere medarbejdere møde

ind kl. 16.00 fremfor 15.00 eller tilsvarende gå tidligere kl. 22.00 fremfor kl. 23.00. BDO har tidligere lavet beregninger på hvordan 1 time

reduceret fremmøde pr. dag kan frigøre et ressourceforbrug på op mod 100.000 kr. årligt. BDO har valgt ikke at beregne et økonomiske

potentiale, idet usikkerheden om potentialets størrelse er betydelig.

Potentiale Beskrivelse Konservativt estimat Realistisk estimat Ambitiøst estimat

Reduktion i udmåling af 

sygeplejeydelser og/eller 

hurtigere afslutning

Der udmåles 42.000 sygeplejeydelser årligt. En reduktion i 

udmåling af disse ydelser eller en hurtigere afslutning vil medføre 

en effektivisering (da 65% er delegeret vil en andel heraf skulle 

hentes i hjemmeplejen):

Reduktion på 1% svarende 

til: 210.000 kr. 

Reduktion på 2% 

svarende til: 420.000 kr.

Reduktion på 3% 

svarende til: 630.000 kr.

Øget Bruger-Tids-Procent 

gennem fokus på planlægning 

og arbejdstilrettelæggelse

Den gennemsnitlige Bruger-Tids-Procent er målt til 40%, hvor BDO 

arbejder med et måltal på 40% som udtryk for effektiv drift.  

Økonomisk potentiale såfremt Bruger-Tids-Procenten ændres til 

41%, 42% eller 43% med en tilsvarende reduktion i normeringen:

0,3 årsværk svarende til 

125.000 kr.  

0,6 årsværk svarende til 

250.000 kr.  

0,9 årsværk svarende til 

375.000 kr. 
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Handlemuligheder
• Det anbefales, at Træningsenheden undersøger muligheden for at øge anvendelsen af samtræninger, hvor flere borgere trænes individuelt under

instruktion og vejledning af samme terapeut, og/eller øger antallet af holdtræninger, for derigennem at udnytte terapeuternes træningstid mest

muligt.

• BDO anbefaler at træningsenheden undersøger mulighederne for at begrænse hjemmebesøgene, på bl.a. § 86. På workshoppen kom det frem, at et

muligt tiltag som kan tænkes at afhjælpe dette er, at terapeuterne igen kan bestille kørsel til borgerne som skal modtage træning.

• Det anbefales at træningsenheden systematiserer strukturen for samarbejdet og koordinationen med Grøndal Rehabiliteringscenter, så træningen

afvikles mest effektivt. F.eks. via en struktur, hvor medarbejdere i et givent tidsrum varetager træningen, og dermed kan træne med borgerne,

efterhånden som de er klar. Omvendt kan ulempen herved være manglende kontinuitet for den enkelte borger ift. træningen.

• BDO er opmærksomme på udfordringerne ift. at samle de to træningslokationer til én, men i den ideelle verden, så vil én lokation sikre den mest

effektive drift af træningsenheden.

Potentiale
• BDO vurderer, at det er usikkert at beregne et økonomisk potentiale i tilknytning til ovenstående anbefalinger. BDO har imidlertid forsøgt at lave en

potentialeberegning der vedrører afholdelsen af færre individuelle træninger og flere holdtræninger. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at der

knytter sig en vis usikkerhed til beregningen.

Potentiale Beskrivelse Realistisk estimat Ambitiøst estimat

Erstatte 

individuelle 

træninger med 

sam- eller 

holdtræning

Der er årligt 1543 genoptræningsplaner. Pr. genoptræningsplan afholdes der i gns. 11,5 

træninger, hvoraf 7,7 er individuelle træninger og 3,8 er holdtræninger. 

Antagelser:

Hvis man pr. genoptræningsplan flytter enten 0,5 individuel eller 1 individuel træning til 

holdtræning vil der være et effektiviseringspotentiale. 

Under forudsætning af at der er 5 deltagere på en holdtræning, så vil man spare ca. 30 

minutter pr. individuel træning der afholdes som holdtræning (45 minutter til individuel 

træning og 75 minutter til en holdtræning, hvilket med fem deltagere svarer til 15 minutter 

med hver enkelt borger). 

Årsværk omregnet til direkte tid:

Ét årsværk leverer 1924 timer hvoraf 1600 af dem er fremmødetimer. Fra Bruger-Tids-Procent 

målingen ved vi, at en ansat på træningsenheden i Faxe leverer 40% direkte tid, hvilket svarer 

til at hver ansat leverer ca. 646 timers direkte tid med borgerne.  

Antagelse: 

Der flyttes 0,5 individuel træning 

til holdtræning pr. 

genoptræningsplan =

Det svarer det til at spare 15 

minutter på 1543 genop-

træningsplaner, hvilket svarer til 

386 timers direkte tid. 

Da hver ansat på 

træningsenheden leverer 646 

timers direkte tid, så svarer det 

til: 

0,6 årsværk svarende til 

237.000 kr. 

Antagelse: 

Der flyttes 1,0 individuel 

træning til holdtræning pr. 

genoptræningsplan =

Det svarer det til at spare 30 

minutter på 1543 

genoptræningsplaner, hvilket 

svarer til 772 timers direkte tid. 

Da hver ansat på 

træningsenheden leverer 646 

timers direkte tid, så svarer det 

til:

1,2 årsværk svarende til 

475.000 kr. 
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