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E-mail:

lkk@vejenkom.dk

Region Syddanmarks overvejelser om tilbudsviften
Forretningsudvalget under Socialdirektørforum har besluttet, at der til Udviklingsstrategien 2015 skal
forsøges med en ny metode til indsamling af tendenser og behov.
Formålet med dette er bl.a. at man ønsker en mere kvalificeret tilgang til, at se om der er nogle
udviklingstendenser og behov ift. borgerne på det specialiserede socialområde, samt at der kan skabes
en mulighed for bedre styring af området.

Den nye metode er:
1. Som repræsentant i Socialdirektørforum, modtager I her en skabelon med korte, klare og konkrete
spørgsmål, hvor I bedes undersøge med jeres bagland (chefgruppe eller lignende) om der er særlige
tendenser og behov I ser inden for socialområdet (oversigt over målgrupper er med som bilag).

2. Når I har fået drøftet dette, bedes I sende en udfyldt skabelon til Socialsekretariatet på
lkk@vejenkom.dk Skabelonen skal indsendes senest 25.november!

3. På mødet i Socialdirektørforum den 4.december, vil repræsentanter fra den strategiske
arbejdsgruppe deltage, og præsentere alle besvarelser, og hvor de kommer med et oplæg og
iværksætter en drøftelse, på baggrund i de lokale drøftelse. Formålet er, at der gennem en fælles
drøftelse, kan komme flere ord og perspektiver på, som kan danne grundlag for et mere kvalificeret
afsnit i Udviklingsstrategien, end det har været tidligere år.
Spørgsmål til opgaven kan rettes til Socialsekretariatet ved Lene K. Kamp, telefon 21 33 92 11 eller
lkk@vejenkom.dk
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Tendenser og behov

-

Ser Region Syddanmark tendenser eller behov som giver anledning til ændring i
kapaciteten ift. de målgrupper som fremgår af bilag 1.

-

Ser Region Syddanmark tendenser eller behov for tilbud til borgere der ikke er i de
nævnte målgrupper?

-

Ser Region Syddanmark tendenser og behov
for at der til særlige målgrupper bliver udviklet nye tilbud?(Både tilbud og ydelser).

Svar:
Region Syddanmark vurderer, at følgende tendenser vil være dominerende i regionens opgaveløsning på
det specialiserede socialområde i 2014/2015 (jf. spørgsmål i andet skema som er udsendt både til
kommunerne og regionen primo november):
1. Fortsat udvikling af samarbejdet med kommunerne.
2. Styrkelse af resultatdokumentation i sammenhæng med øget fokus på rehabilitering samt ny
takststruktur, der tilsammen skaber øget gennemsigtighed og dokumentation i forhold til den
regionale opgaveløsning.
3. Fortsat udvikling af den faglige kvalitet i ydelserne, herunder via udnyttelse af synergimuligheder i
forlængelse af den centerdannelse, der er gennemført i 2013 samt via udvikling af anvendelse af
velfærdsteknologi på det regionale socialområde (som redskab til både at løfte kvaliteten overfor
borgerne og effektiviteten i opgaveløsningen).
Regionen vurderer ikke på baggrund af den aktuelle efterspørgsel efter ydelser på de regionale centre, at
der er behov for større ændringer i kapaciteten af pladser i 2015. Regionen følger løbende
belægningssituationen via kvartalsvis ledelsesinformation, og der er generelt en høj udnyttelsesgrad af
kapaciteten. I situationer med vigende belægning tilpasses økonomien på centrene, da denne er
aktivitetsstyret.

Regionen udbygger med enkelte pladser til borgere med alvorlige spiseforstyrrelser samt borgere med
senhjerneskader, for at imødekomme konkret efterspørgsel fra kommuner, jævnfør tidligere godkendelse i
socialdirektørkredsen, men hvorvidt behovet ændrer sig i 2015 kan ikke vurderes pt.
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Tilpasning/ændring af kapacitet

Hvis Region Syddanmark har overvejelser om væsentlig tilpasning/ændring af kapacitet
(herunder oprettelse/nedlæggelse af tilbud) på et eller flere tilbud i forhold til 2014, angiv
venligst: (skriv i det hvide felt)
-

Navn og målgruppe for tilbud:

-

Hvori tilpasningen/ændringen består:

-

Begrundelse for tilpasning/ændring:

Svar: Er dækket ind af ovenstående svar.

Tilpasning/ændring af takst:

Hvis Region Syddanmark har overvejelser om væsentlig tilpasning/ændring af taksten på et eller
flere tilbud i forhold til 2014, angiv venligst: (skriv i det hvide felt)

-

Navn og målgruppe for tilbud:

-

Hvori tilpasningen/ændringen består:

-

Begrundelse for tilpasning/ændring:

Svar: Regionen planlægger at udrulle den nye takststruktur fuldt ud på centrene i 2015, efter erfaringer
med ny takststruktur i 2014 på to pilotcentre. Dette indebærer en ændret takststruktur med mere
differentierede priser, opbygget af basistakster samt ydelsespakker, jævnfør løbende orienteringer af
socialdirektørkredsen om indholdet i regionen nye takststruktur.

Bilag 1: Målgrupper
Voksne med sindslidelser
Voksne med psykisk handicap
Voksne med fysisk handicap
Personer med stofmisbrug
Hjemløse og personer med særlige sociale problemer
Voldsramte kvinder
Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns - og hjælpemiddelområdet
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Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns - og hjælpemiddelområdet
Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne
Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne
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