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Hjemmeplejen er et politisk udvalgt fokusområde, og det er besluttet at få foretaget en analyse 

af hjemmeplejen frem mod budgetprocessen for 2020-2023. 

Analysen skal berøre hjemmeplejens organisering og forholde sig til hjemmeplejens nuværende 

strukturelle opbygning og ledelsesstruktur. Analysens hovedfokus er derfor hjemmeplejens: 

• Organisering

• Arbejdstilrettelæggelse og planlægning

• Drift 

• Serviceniveau

• Visitationspraksis

Analysens succeskriterier er at afdække konkrete og realiserbare effektiviserings- og 

besparelsespotentialer, der kan indgå i drøftelserne frem mod budget 2020-2023.

Det har været vigtigt for Hørsholm Kommune, at ledere og medarbejderrepræsentanter i 

hjemmeplejedistrikterne og myndighed involveres og møder BDO undervejs i processen for at 

sikre genkendelighed i udviklingen af effektiviseringstiltag, og at eventuelle justeringer af 

organisationen foretages på baggrund af medarbejdere og lederes lokale praksisnære viden.

BAGGRUND OG TILGANG
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Mobilisering

Erfaringsbaserede 

hypoteser om 

effektiviserings- og 

besparelsesforslag. 

drøftes sammen med 

styregruppen.

Kvantitativ 

Analyse

En bred dataanalyse 

identificerer 

supplerende hypoteser 

om relevante 

effektiviseringstiltag.

Kvalitativ 

Analyse

En række case-
observationer 
identificerer 
supplerende      
hypoteser om 
effektiviseringstiltag.

Resultater sammenholdes og 

potentialer beregnes

Bruttolisten over arbejdshypoteser om 

relevante effektiviseringstiltag kobles og 

testes med analyseresultaterne. Der 

beregnes økonomiske potentialeestimater 

for bekræftede hypoteser. Heraf udvælges i 

fællesskab med styregruppen en nettoliste 

over relevante effektiviseringstiltag for 

hjemmepleje og myndighed.     

Bruttoliste af hypoteser

• I løbet af og efter hver fase i analysen genereres der 

hypoteser

• Efter mobiliseringen samt den kvantitative og kvalitative 

fase medtages de fundne hypoteser

• Hypoteser sammenholdes med resultater fra faserne

Nettoliste af resultater

• Efter at resultaterne fra 

delanalyserne er blevet 

sammenholdt og potentialerne 

er blevet beregnet, så står vi 

tilbage med en nettoliste af 

hypoteser 
H3

H1

H4

H5

H2

H7

H6

H1

H2
H3 H5

H4

R1

R2

R6

BAGGRUND OG TILGANG



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

.

Herunder ses en kort præsentation af analysens metoder og væsentlige aktiviteter, der er anvendt 

undervejs med henblik på at tilvejebringe analysens resultater og anbefalinger: 

Kortlæggende 

interviews 

BDO har indledningsvist 

gennemført 

kortlæggende 

interviews med lederen 

af hjemmeplejen, 

teamleder af 

visitationen samt to 

visitatorer. 

Interviews er 

gennemført med 

henblik på at afdække 

områdets aktuelle 

situationsbillede, 

nuværende styring og 

effektiviserings-

muligheder.

Sags-

gennemgang

BDO har gennemført en 

sagsgennemgang af 20 

§§ 83 og 83a-sager for 

at opnå indblik i og 

vurdere 

serviceniveauet, sags-

behandlingspraksis og 

udmøntning af pleje og 

praktisk hjælp samt 

rehabilitering. 

Data

analyse

BDO har udarbejdet en 

omfattende dataanalyse 

for, hjemmeplejens 

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 

kørelister for at opnå 

indsigt i 

planlægningspraksis og 

den daglige drift.  

Styrings-

dokumenter

BDO har foretaget en 

gennemgang af 

områdets centrale 

styringsdokumenter, 

herunder 

kvalitetsstandarder, 

arbejdsgangs-

beskrivelser mv.. 

Dette er gjort for at 

vurdere områdets 

overordnede styring,  

serviceniveau og 

styrings-muligheder i 

den daglige visitation og 

levering af indsatser og 

ydelser til borgerne.

Opgavetids-

registrering

BDO har gennemført en 

opgave- og tidsregistrering 

for fat opnå indsigt i 

enhedernes opgaver, det 

anvendte tidsforbrug, og 

tidseffektivitet. 

Metodens væsentligste 

resultat er opgørelse af 

den direkte tid (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

BDO har afviklet 

kombinerede interview 

og heldags-

observationer i hver af 

hjemmeplejens 

distrikter og 

Breelteparken.

Casebesøg benyttes til 

at opnå indsigt i 

enhedernes dagligdag, 

den konkrete 

opgaveplanlægning og –

afvikling foruden 

observationer af 

kulturen på stedet. 

Workshop

BDO har tilrettelagt og 

gennemført en 

workshop med 

deltagelse af udvalgte 

ledere, planlæggere og 

medarbejdere fra 

hjemmeplejen.

Formålet med 

workshoppen var at 

præsentere og validere 

BDO’s resultater og 

anbefalingstemaer

BDO har undervejs i processen mødtes med en styregruppen, for at sikre en løbende rapportering af

resultater og vurderinger såvel som beslutning af centrale forhold til proces- og metodevalg m.m.

Styregruppemøder 

ANALYSENS PROCES, METODER OG AKTIVITETER 

BAGGRUND OG TILGANG
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LÆSEVEJLEDNING 
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I det følgende præsenteres de fire temaer: 

▪ Tema 1: Styring og samspil mellem myndighed og udfører

▪ Tema 2: Driftsoptimering og bedre arbejdstilrettelæggelse

▪ Tema 3: Organisering af rehabilitering 

▪ Tema 4: Justering af serviceniveau / alternativ levering ydelser

Temaerne præsenteres enkeltvis, hvor baggrund og data 

indledningsvist præsenteres. Herefter følger BDO’s vurdering og 

anbefalinger til ‘veje at gå’ og handlemuligheder for Hørsholm 

Kommune. Herudover følger en vurdering og beregning af det 

økonomiske potentiale knyttet til BDO’s anbefalinger. 

Afslutningsvist er der en samlet opsamling på de fire temaer på side 

38 og de tilknyttede økonomiske potentialer. Endelig følger bagerst 

uddybende bilag.
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TEMA 1: 

STYRING OG SAMSPIL MELLEM 

MYNDIGHED OG UDFØRER 
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Myndighed
Hørsholm Kommunes

egne 4 distrikter 

Visitation

BUM-model med ‘fast’ budget hos udfører

Myndighed visiterer ydelser til 

udfører, men har ikke 

budgetansvar

Budget er fast og tilpasses 

ikke ‘mængden’ der visiteres 

fra myndighed

Hørsholm Kommunes hjemmeplejes nuværende styringsmodel er en bestiller-udfører-model med fast rammebudget hos udfører-

leddet. Myndighed har således intet budgetansvar – eller overblik over den samlede aktivitet, der kan rummes inden for udfører-

leddets ramme. Rammebudgettet er blevet justeret over årene, men uden klare og virkelighedsnære budgetforudsætninger, og med 

en relativt svag sammenhæng mellem aktivitet og budget. Dette skyldes flere forhold, men det væsentligste er uklare forudsætninger 

omkring BTP, gennemsnitslønninger, og den reelle aktivitet for den samlede hjemmepleje – herunder særligt Breelte-parken. BDO er

blevet oplyst, at budgetrammen justeres kvartalsvis med afsæt i de visiterede timer.

Breelteparken bliver månedligt afregnet ud fra planlagte timer til praktisk hjælp og personlig pleje. Timeprisen foretages ud for 

samme antagelser og beregning som for frit valgs-leverandører, dog med en justering ift. mindre køretid.

BDO vurderer, at det nuværende styringsmodel er forbundet med en række udfordringer både set fra et myndigheds- og udfører 

perspektiv. Disse udfordringer bliver udfoldet på de følgende sider for henholdsvis myndigheds- og udfører-perspektivet. 

Breelteparken 

(og frit valgs-leverandører)

Budgettet varerier afhængig af 

visiterede timer

TEMA 1: STYRING OG SAMSPIL MELLEM MYNDIGHED OG UDFØRER  

Nuværende styring af hjemmeplejen
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BDO vurderer for det første, at myndighed i den nuværende styringsmodel ikke har klare økonomiske incitamenter til at 

begrænse antallet af visiterede timer, da de ikke har et budgetansvar og et tilstrækkeligt indblik i, hvor mange timer 

hjemmeplejen kan forventes at levere ud fra en nogle klare budgetforudsætninger.

Det betyder, at myndighed - i en styringslogik - ikke har et isoleret økonomisk incitament til at følge op på borgernes 

visitationer og sikre, at der kun blive visiteret den tid, som er nødvendigt for at levere de ydelser, som borgerne er 

berettiget til. Ligeledes har myndighed heller ikke et isoleret økonomisk incitament til at igangsætte og følge op på 

rehabiliteringsforløb, så det samlede antal visiterede timer ikke overstiger budgettet.

Hørsholm Kommunes styringsmodel adskiller sig fra øvrige kommuner, som BDO har kendskab til. BDO er blevet 

bekræftet i, at Hørsholm Kommunes nuværende styringsmodel er udfordret da: 

1. Interviews med medarbejdere i myndighed bekræfter, at myndighed ikke har indblik i, hvor mange timer udfører 

forventes at levere, hvilket BDO vurderer uhensigtsmæssig.  

2. Interviews og gennemgang af nuværende styrings- og datagrundlag og den løbende opfølgning på visiterede og 

planlagte timer har vist sig at være behæftet med store fejl og usikkerheder, hvilket er stærkt bekymrende. 

3. BDO’s sagsgennemgang viser, at der generelt mangler nødvendig dokumentation fra udfører om, hvordan visiterede 

indsatser konkret udføres i borgerens hjem i form af handleanvisninger. Dette betyder, at det er vanskeligt for 

myndighed at følge op på visiterede indsatser og vurdere behov for mere eller mindre hjælp. BDO vurderer dette 

som et udtryk for, at der ikke er en systematisk opfølgning og dialog om justering af visiteret tid.

4. BDO’s analyse af kørelister og faktisk leveret tid viser, at der bliver bevilget og planlagt med mere tid end der de 

facto leveres. Dette betyder ikke, at borgere ikke får den nødvendige hjælp og støtte, men kan derimod være et 

udtryk for, at der bliver bevilget og planlagt med enkeltydelser til borgere i stedet for at lave en samlet vurdering 

af, hvor lang tid det tager at udføre alle bevilligede indsatser, når medarbejdere er i borgerens hjem. Logikken er 

altså, at fire eller fem enkeltydelser, som hver tager 10 minutter samlet vil kunne løses på fx 30 eller 35 minutter. 

Dette understøttes desuden af BDO*s indtryk på casebesøg, hvor der generelt set var god tid til at levere 

indsatserne.

5. På baggrund af BDO’s sagsgennemgang, interviews og casebesøg er det BDO’s vurdering, at der i § 83a-forløb ikke 

foregår en tilstrækkelig koordineret indsats mellem visitationen, rehabteam, hjemmeplejen og øvrige 

samarbejdspartnere. Dette betyder bl.a., at den rehabiliterende indsats ikke fungerer hensigtsmæssigt.

Eksempel 1 på enkeltydelser 

på køreliste:
15 min.: Tilberede morgenmad og 

smørrebrød 

5 min. : Øvre toilette

10 min.: Nedre toilette

10 min.: Af- og påklædning

10 min.: Toiletbesøg

10 min.: Indtagelse af mad og drikke

10 min.: Forflytning

10 min.: Kompressionsbehandling

5 min. : Medicingivning fra 

medicinæske 

Eksempel 2 på enkeltydelser på 

køreliste:
15 min.: Tilberede morgenmad og 

smørrebrød 

10 min.: Øvre toilette

5 min. :  Nedre toilette

10 min.: Af- og påklædning

10 min. : Medicingivning fra 

medicinæske 

TEMA 1: STYRING OG SAMSPIL MELLEM MYNDIGHED OG UDFØRER  

BAGGRUND #2

Myndighedsperspektivet
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BDO vurderer, at den nuværende styringsmodel giver en udforing i et driftsperspektiv. For det 

første er det en udfordring, at distriktslederne ikke har en klart kendskab til, hvordan deres eget 

budget er blevet til, da der mangler klare budgetforudsætninger. Det begrænser distriktslederne 

muligheder for at udmønte deres budget og tilpasse de centrale omkostningsdrivere i driften til 

budgettets forudsætninger. 

Der er for det andet ikke en tilstrækkelig dialog mellem myndighed og udfører om forventningen 

til udviklingen i visiterede timer og afstemning af forventning til kapacitet i form af leverede 

timer. Det vurderes i den sammenhæng, at den nuværende antagelse om fordeling af budgettet 

baseret på en forudsætning om, at en 35 timers vagt kan levere 20,7 visiterede timer ikke er 

tilpas valid eller tilstrækkelig i et driftsperspektiv, da denne ikke tager højde for gennemsnitsløn 

på tværs af vagtlag, omfang af vikarforbrug, fravær mv. 

Dette er særlig en udfordring, hvis der sker en stigning i antallet visiterede timer, som 

hjemmeplejen skal levere, da der ikke følger flere penge med. Det betyder, at hjemmeplejen skal 

rumme stigningen i timer ved at effektivisere driften. Udfører-ledet har overordnet løst denne 

opgave, da der kun i 2018 var en budgetoverskridelse, mens der i 2019 er en forventning om 

budgetoverholdelse. 

Det er dog BDO’s vurdering, at det bliver vanskeligt fremadrettet med nuværende styringsmodel, 

og at manglende budgetforudsætning og opfølgning herpå gør det vanskeligt for distriktslederne at 

justere driften og de centrale omkostningsdrivere, da der organisatorisk kun i begrænset omfang 

er kendskab og ejerskab til de reelle omkostningsdrivere på det nødvendige detaljeringsniveau. 

TEMA 1: STYRING OG SAMSPIL MELLEM MYNDIGHED OG UDFØRER  

BAGGRUND #3

Udførerperspektiv
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BAGGRUND #4

Breelteparken 

TEMA 1: STYRING OG SAMSPIL MELLEM MYNDIGHED OG UDFØRER  

Gennemgangen af Hørsholm Kommunes styrings- og datagrundlag for visiterede og planlagte timer 

har også involveret Breelteparken, som bliver afregnet for planlagte timer jf. driftsaftalen mellem 

Hørsholm Kommune og Breelteparken.

I forlængelse af nærværende analyse har BDO påpeget udsving og variationer mellem visiterede og 

planlagte timer – både ift. Hørsholm Kommunes egne distrikter, men i særdeleshed ift. 

Breelteparken, hvilket har medført, at Hørsholm Kommune har igangsat et valideringsarbejde i 

samarbejde med KMD (leverandør af omsorgssystem). 

Dette arbejde har vist, at der har været betydelige fejl og mangler i Hørsholm Kommunes 

ledelsesinformation for visiterede og planlagte timer – og dermed også afregningsgrundlag for 

Breelteparken, hvilket betyder, at Hørsholm Kommune i 2018 og frem til maj 2019 har afregnet 

Breelteparken med afsæt i et for højt aktivitetsniveau. 

Dette betyder naturligvis, at der er et økonomisk potentiale i en justering af afregningen til 

Breelteparken på baggrund af det nye faktiske aktivitetsniveau fremadrettet - og eventuelt også med 

tilbagevirkende kraft. Et opmærksomhedspunkt er samtidigt, at det de facto lavere aktivitetsniveau, 

som det nye datagrundlag viser vil påvirke timeprisen til Breelteparken og frit valgs-leverandører i 

opadgående retning. 
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Det er BDO’s vurdering, at den nuværende styringsmodel med en bestiller-udfører-model (BUM), hvor udfører har et rammebudget og 

budgetansvar ikke er en hensigtsmæssig styring af et aktivitetsbaseret område, hvilket giver en række udfordringer i et omkostnings-

og styringsperspektiv. 

Myndighedsperspektiv - visitation

• Ikke klart økonomiske incitament til at følge op på visiterede timer samt igangsætning og opfølgning på rehabiliterende forløb.

• Ikke tilstrækkelig dialog med hjemmeplejen om forventninger til samlet timebank ift. hjemmeplejens budget og 

budgetforudsætninger 

• Flere eksempler på, at der bliver bevilget tid til enkeltydelser og ikke reduceret i den samlede tid, når der leveres flere indsatser i 

hjemmet

• Manglende dokumentation i form af handleanvisninger fra udfører i omsorgssystem betyder, at det er vanskeligt at følge op på om 

der er sammenhæng mellem bevilgede ydelser og borgerens behov for hjælp og støtte. Det betyder, at BDO vurderer, at der ikke er 

tilstrækkelig dokumentation om borgers øgede plejebehov og systematik i dialogen mellem myndighed og udfører ved en 

henvendelse fra hjemmeplejen omkring mere hjælp til en borger

• Uklar rolle- og ansvarsfordeling ift. sikring af validt afregningsrundlag til egne leverandører og Breelteparken

Udførerperspektiv 

• Det nuværende budget indeholder ikke klare budgetforudsætninger for den enkelte distriktsleder, som vanskeliggør en god 

økonomistyring og tilpasning af driften. 

• Der er ikke tilstrækkelig dialog og afstemning af forventning til timeudvikling og kapacitet på baggrund af klare budget 

forudsætninger.

• Vanskeligt at justere drift eller serviceniveau 

TEMA 1: STYRING OG SAMSPIL MELLEM MYNDIGHED OG UDFØRER  

BAGGRUND #5

Opsamling på udfordringer 
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BDO anbefaler, at Hørsholm Kommune udarbejder en ny styringsmodel med en aktivitetsbaseret budgettildeling til hjemmeplejen, hvor myndighed har 

ansvar for det samlede budget og de enkelte distrikter bliver tildelt budget ud fra visiterede timer og en timeprisberegning baseret på valide 

budgetforudsætninger om timer i forskellige vagtlag, fremmødetid pr. årsværk, direkte borgerrelateret tid i fremmøde, gennemsnitsløn og vikarforbrug mv. 

BDO anbefaler, at en udarbejdelse af budgetforudsætninger sker med en bred inddragelse af både myndighed, udfører og øvrig forvaltning, så der sikres 

fælles forståelse for budgetternes forudsætning og enhedspriserne. BDO anbefaler ligeledes, at der etableres en formaliseret mødestruktur mellem 

ledelsesniveauet i myndighed og udfører med henblik på løbende drøftelse om forbrug og forventninger til timeudvikling, herunder drøftelse af og opfølgning 

på budgetforudsætninger. I forbindelse med implementering af ny styringsmodel anbefaler BDO ligeledes, at det etableres en klar rolle- og ansvarsfordeling 

ift. udarbejdelse af den løbende ledelsesinformation.

En aktivitetsbaseret styringsmodel med klar rolle- og ansvarsfordeling vil sikre forankring af ansvar for budget og opfølgning i styringsmodellen og give 

gennemsigtighed i budget og budgetforudsætninger, da myndighed får ansvaret for ‘mængde’, mens udfører har ansvaret for at levere til en fastsat timepris 

ud fra valide budgetforudsætninger.

Myndighed Udfører 
Visitation af ydelser

BUM-model med budgetansvar hos myndighed

Myndighed har ‘budgetansvar’ for mængde og 

skal arbejde for at sikre, at der ikke visiteres 

flere timer end der er budget til

Udfører får tildelt budget baseret på visiterede timer fra 

myndighed og har ansvar for at kunne levere indsatser 

inden for fast timepris ud fra valide budgetforudsætninger

TEMA 1: STYRING OG SAMSPIL MELLEM MYNDIGHED OG UDFØRER  

ANBEFALINGER OG POTENTIALE #1 

Ny styringsmodel af hjemmeplejen
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TEMA 1: STYRING OG SAMSPIL MELLEM MYNDIGHED OG UDFØRER  

ANBEFALINGER OG POTENTIALE #2

Principper i en ny budgettildelingsmodel

BDO har stor erfaring med at udvikle styringsmodeller – eller budgettildeling - på tværs af kommunale 

sektorområder. 

På baggrund heraf anbefaler BDO at bygge en aktivitetsbaseret budgetmodel på tre overordnede 

principper:

Enkelthed | Princippet om enkelthed skal sikre, at hjemmeplejens tildelingsmodel baseres på enkle og 

færrest mulige tildelingskriterier, som understøtter hensynene bag tildelingen af budget, herunder bl.a. 

øvrige initiativer og strategier. En konkret afvejning kan bl.a. være, hvordan budgettildeling 

imødekommer, at forskelle i ramme- og driftsvilkår mellem Breelteparken og de øvrige distrikter ift. 

afstand mellem borgere. Dette vil skabe en mere retvisende model, men dog forøge kompleksiteten. 

Gennemsigtighed | Princippet om gennemsigtighed skal sikre, at modellen er nem at forklare og forstå for 

distriktsledere, private leverandører og øvrige interessenter. Det er samtidig et princip, som er vigtigt i 

forhold til at sikre en indsigt i ’retfærdigheden’ imellem evt. forskelle i timepris på baggrund af objektive 

faktorer.

Incitamentsstyrende | Princippet indebærer, at modellen giver incitament til at distrikter og øvrige 

leverandører optimere deres drift gennem fx bedre planlægning og afholdelse af møder mv. og samtidig 

give myndighed økonomisk incitament til at følge op på visitationer og igangsætning af 

rehabiliteringsforløb.
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Med udgangspunkt i principper bag en ny tildelingsmodel er der en række konkrete valg, som skal træffes i udvikling af en 

ny styringsmodel. Disse indebærer bl.a.:

Helt aktivitetsbaseret eller et basisbudget| I udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel/timeprisberegning skal det besluttes  

om alle omkostninger, herunder IT, biler, ledelse, planlæggere mv. skal indgå - som det er tilfældet for private 

leverandører? Eller om det fx kun er lønomkostninger for udførende medarbejdere? På den ene side, så vil udgiften til fx IT 

være den samme uanset antallet af timer, der skal leveres. På den anden side kan det give incitament til at passe på IT-

udstyr mv. 

Enkeltydelser eller pakkestruktur| Det er forskelligt om kommuner visiterer og afregner for ydelser enkeltvis eller om der 

afregnes efter pakker. Fordelen ved en enkeltydelser er, at det er meget gennemsigtigt, hvad borgeren er visiteret til og 

modtager, mens en pakkestruktur kan give mere fleksibilitet, da visitationer ikke skal reguleres så ofte. Uanset enkelt 

ydelser eller pakkestruktur er det dog væsentlig at have fastsat klare spilleregler for afvigelser mellem visiteret tid og 

faktisk leveret tid, samt hvordan der afregnes for aflyste planlagte besøg, hvis borgere er indlagt, er på ferie mv. 

Timepris baseret på valide budgetforudsætninger | Fastsættelsen af en timepris i et nyt styringsmodel bør basere sig på 

klare budgetforudsætninger om, hvad det forventes at koste at levere en visiteret time. 
A. Forventning til faktisk fremmødetid for et årsværk:

▪ 1924 timer ÷ ferie, 6. ferieuge, FO-dage, rullende afspadsering, sygefravær, kurser  

▪ I dag 20,7 for en 35 timers stilling

B. Direkte borgerrelateret tid i fremmøde på tværs af vagtlag, herunder evt. forskelle i geografi og vejtid

C. Personaleomkostninger på tværs af vagtlagt: Gennemsnitsløn på tværs af vagtlag og ydelser samt evt. vikarforbrug

D. Evt. indarbejdelse af øvrige omkostninger til planlæggere, ledelse, IT, biler mv. 

TEMA 1: STYRING OG SAMSPIL MELLEM MYNDIGHED OG UDFØRER  

ANBEFALINGER OG POTENTIALE #3 

Væsentlige valg i en ny styringsmodel
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TEMA 1: STYRING OG SAMSPIL MELLEM MYNDIGHED OG UDFØRER  

ANBEFALINGER OG POTENTIALE #4 

Potentiale i en ny styringsmodel

Det er BDO’s vurdering, at en ny aktivitetsbaseret styringsmodel med budgetansvar hos myndighed vil give en 

bedre sammenhæng mellem leverede ydelser og omkostninger, samt sikre en tættere opfølgning på visiteret 

tid ud fra et helhedsperspektiv og igangsætning af rehabiliteringsforløb.

Dette efter BDO´s vurdering antageligt medføre: 

1. At der sker en reduktion i visiteret tid – fx i tilfælde, hvor en borger modtager mange enkeltydelser

2. At myndighed har et klart incitament til at følge op på borgere og igangsætte rehabiliteringsforløb

På baggrund af det nyligt opdateret datagrundlag over visiterede og planlagte timer har BDO angivet 

potentialet ved at reducere det samlede antal visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp med 1 % i 

Hørsholm Kommunes egne distrikter. Med afsæt i de nuværende visiterede timer, har BDO estimeret et 

potentiale på cirka 330.000 kr. årligt ved at reducere det samlede antal visiterede timer med 1 %, som en ny 

styringsmodel vurderes minimum vil medføre.  

Dertil kommer det økonomisk potentiale i en tilpasning af afregningen til Breelteparken til det faktiske 

aktivitetsniveau. BDO har ikke beregnet det konkrete potentiale, da den beror på den årlige difference 

mellem den hidtidige afregning og det faktisk konkrete aktivitetsniveau, der skal modsvares af en stigning i 

timeprisen til Breelteparken og private leverandører. 

Potentialeberegningen ved reduktion i timer i de fire kommunale distrikter er baseret på følgende 

antagelser

▪ BDO er oplyst, at det nuværende aktivitetsniveau er 5.800 visiterede timer pr. måned til personlig pleje 

og praktisk hjælp i kommunens egne distrikter, hvilket potentialet er baseret  på.

▪ Et årsværk på 1.924 timer har 1.515 timer i fremmøde årligt.

▪ En direkte ydelsestid på 55,6 % som i dag i fremmøde på dag- og aftenvagt. 

▪ En gennemsnitsløn på 400.000 kr. på tværs af dag- og aftenvagt.
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BAGGRUND #1

Tilgang til vurdering af driften og arbejdstilrettelæggelsen

TEMA 2: DRIFTSOPTIMERING OG BEDRE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE

Med henblik på at vurdere effektiviteten af den nuværende drift og 

arbejdstilrettelæggelse har BDO foretaget en analyse af distrikternes: 

• Lønsammensætning

• Personalesammensætning

• Sygefravær 

• Vagtplan 

• Kørelister

• Tidsforbrug (BTP)

Derudover har BDO foretaget casebesøg i de fire distrikter samt 

Breelteparken, hvor vi har fulgt en medarbejder rundt og foretaget 

interviews med medarbejdere, planlæggere og distriktsledere.

Resultaterne af analysen af drift og arbejdstilrettelæggelsen er desuden 

blevet præsenteret og drøftet med medarbejdere og ledere på en workshop. 
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Budget og regnskab 2018 

Vedtaget 

budget 2018

Korrigeret 

budget 2018

Regnskab 

2018

Forbrug ift. 

korr. Budget

Distrikt Rådhus 12.087.400     9.023.400     9.603.380     579.980     

Distrikt Rungsted 10.844.500     8.663.800     9.032.930     -369.130 

Distrikt 

Sophielund
8.034.600     8.366.300     8.917.633     -551.333     

Distrikt 

Aften/nat
12.630.800     13.605.500     13.571.820     33.680     

Team Rehab - 1.817.700     1.818.288     -588     

I alt 43.597.300     41.476.700     42.944.052     -1.467.352     

Budget og prognose 2019 

Budget 2019
Forbrug 1. 

kvartal 2019

Fremskrevet 

for hele året

Forskel ift. 

budget

Distrikt Rådhus 11.348.500 2.389.253 9.557.012 1.791.488

Distrikt Rungsted 10.568.100 2.418.486 9.673.944 894.156

Distrikt 

Sophielund
7.783.900 2.283.261 9.133.044 -1.349.144

Distrikt 

Aften/nat
12.298.900 3.446.266 13.785.064 -1.486.164

I alt 41.999.400 10.537.266 42.149.064 -149.664

BDO er oplyst, at Hørsholm Kommunes hjemmepleje historisk har overholdt budget. 

I 2018 var der dog en budgetoverskridelse på ca. 1,5 mio. kr., som BDO er oplyst skyldes ekstraordinært 

mange projekter, som påvirkede driften negativt. 

Baseret på første kvartal 2019 er der foretaget tilpasninger af driften, som peger på, at der en 

forventning om at lande tæt på budgettet i 2019.

BAGGRUND #2

Budgetoverskridelse i 2018, men forventning om balance i 2019

TEMA 2: DRIFTSOPTIMERING OG BEDRE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE
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BAGGRUND #3

Vurdering af personaleomkostninger 

TEMA 2: DRIFTSOPTIMERING OG BEDRE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE

BDO har foretaget en analyse af enhedernes lønomkostninger og vikarforbrug med henblik på at vurdere personaleomkostningsniveauet. 

Analysen viser, at dagdistrikterne har et lønniveau på niveau med andre kommuner. Aften/nat og Breelteparken skiller sig dog ud med et 

højere omkostningsniveau. Det hænger sammen med en højere andel arbejdstidsbestemte tillæg for medarbejder i Hørsholm Kommunes 

aften/nat-distrikt og i Breelteparken, der dækker aften og nat. Breelteparken har derudover oplyst, at de har en lokal aftale med FOA 

om, at arbejdstidsbestemte tillæg samt mer- og overarbejde udbetales. En nærmere opgørelse af fordelingen af løntyper ses af bilag 2.

BDO vurderer, at Hørsholm Kommune har et relativt høj forbrug af eksterne vikarer. Det er BDO’s indtryk, at ledere er bekendte hermed 

og foretager en relevant økonomisk og faglig afvejning om der indkaldes vikarer eller betales for en ‘dyr time’ for en af de fastansatte 

medarbejdere.

Rungsted Rådhus Sophielund Aften/nat Breelteparken

Samlede lønsum 8.703.305 kr. 9.569.180 kr. 8.351.640 kr. 12.456.190 kr. 10.315.372 kr. 

Antal årsværk i alt 23,2 25,5 22,7 25,3 21,7

Gennemsnitsløn  

(alle årsværk)
374.780 kr. 375.934 kr. 368.334 kr. 492.732 kr. 475.323 kr. 

Ekstern Vikarforbrug 697.178 kr. 580.153 kr. 986.852 kr. 1.269.008 kr. 1.332.570 kr. 

Vikarforbrug i % af 

lønforbrug
8,0% 9,7% 11,8% 10,2% 12,8%
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BAGGRUND #4

Arbejdstilrettelæggelse og effektivitet 

TEMA 2: DRIFTSOPTIMERING OG BEDRE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE

Dagvagt - alle medarbejdere 

Rungsted Rådhus Sophielund I alt

% direkte tid 51,8% 58,6% 56,3% 55,8%

% indirekte tid 30,1% 28,0% 26,8% 28,2%

% øvrig tid 18,2% 13,5% 16,8% 16,0%

% i alt 100% 100% 100% 100%

Antal skemaer 181 227 218 626
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24 24
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Sammenligning med andre kommuner (dagvagt)

Direkte Indirekte Øvrig tid

Arbejdstilrettelæggelse i hjemmeplejen er afdækket ved observationer, 

casebesøg og tids- og opgaveregistrering, hvor særligt den direkte 

ydelsestid er relevant. 

Den direkte tid med borgere i hjemmeplejen i dagvagt i Hørsholm udgør 

ca. 56 % af medarbejdernes fremmødetid - med en variation på ca. 52 % 

og 59 % mellem de tre dags-distrikter. En mere detaljeret opgørelse ses 

på næste side. Medarbejdernes registreringer er også sammenholdt med 

kørelister, der bekræfter andelen af direkte ydelsestid, som det fremgår 

af side 23.

En direkte tid på 56 % i dagvagt vurderes at være lavt sammenlignet med 

andre kommuner, hvor BDO har lavet tilsvarende sammenlignelige 

målinger. 

Den relativt lave direkte tid betyder, at der er et 

effektiviseringspotentiale, hvis hjemmeplejen kan nedbringe tiden 

anvendt til dokumentation, daglig planlægning og koordinering og 

planlagte møder og konvertere denne tid til tid sammen med borgerne 

(direkte tid).

På baggrund af observationer og interviews er det BDO’s vurdering, at 

der sund og god kultur i distrikterne, samt at medarbejder har fokus på 

at give den hjælp og støtte, som borgerne har brug for. På de konkrete 

dage, hvor BDO har kørt med rundt har der været god tid til opgaven, og 

en rolig atmosfære på kontoret.
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BAGGRUND #5

Detaljerede resultater fra tids- og opgaveregistreringen

TEMA 2: DRIFTSOPTIMERING OG BEDRE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE

Alle medarbejdere - dagvagt Rungsted Rådhus Sophielund I alt

Direkte tid 51,8% 58,6% 56,3% 55,8%
Personlig pleje 18,2% 27,1% 25,5% 23,9%

Praktisk hjælp 16,3% 16,8% 12,9% 15,3%

Sygeplejeydelser (delegeret sygepleje) 13,0% 11,3% 14,0% 12,7%

Nødkald 0,8% 0,6% 0,8% 0,7%

Dokumentation ude hos borger 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Andre borgerrettede opgaver sammen med borgeren 3,3% 2,6% 2,9% 2,9%

Indirekte tid 30,1% 28,0% 26,8% 28,2%
Dokumentation i personalerum mv. 2,7% 2,9% 3,6% 3,1%

Koordinering med plejecentre, sygeplejen og øvrige 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%

Kontakt til pårørende og eksterne samarbejdspartnere 0,9% 0,6% 1,0% 0,9%

Møder med samarbejdspartnere og pårørende om borge 1,5% 1,5% 0,6% 1,2%

Daglig planlægning og koordinering 10,7% 9,9% 6,9% 9,1%

Andre borgerrelaterede opgaver 1,5% 0,7% 1,5% 1,2%

Vejtid mellem borgere 12,4% 11,9% 12,8% 12,4%

Øvrig tid 18,2% 13,5% 16,8% 16,0%
Andre møder (ikke om borgere) 0,7% 0,4% 0,2% 0,4%

Øvrig vejtid 0,6% 0,4% 0,1% 0,4%

Kurser og uddannelse 1,1% 1,1% 1,9% 1,4%

Vejledning og undervisning af kollegaer og elever 1,3% 0,0% 0,8% 0,6%

Disponering og planlægning 0,6% 0,5% 2,4% 1,2%

Pauser og personlig tid 8,0% 7,0% 7,3% 7,4%

Ledig tid og ventetid 2,1% 0,4% 1,4% 1,3%

Opgaver knyttet til rolle som TR, AMR mv. 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

Øvrig tid brugt på biler og IT-udstyr 1,2% 0,9% 0,4% 0,8%

Øvrige opgaver 2,5% 2,6% 2,2% 2,4%

I alt 100% 100% 100% 100%

Antal skemaer 181 227 218 626
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BAGGRUND #6

Planlagt ydelsestid og registreret ydelsestid

TEMA 2: DRIFTSOPTIMERING OG BEDRE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE
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Rungsted Rådhus Sophielund Breelteparken
(dagvagt)

Aften/nat (aften) Breelteparken
(aften)

Aften/nat (nat) Breelteparken
(nat)

Registeret direkte tid 6.-8. maj Planlagt ydelsestid på køreliste d. 6.-8. maj

BDO har foretaget en analyse af kørelister for tre dage under den udførte tids- og opgaveregistrering med fokus på den planlagte ydelsestid 

og den registrerede ydelsestid. 

Denne viser, at den registrerede ydelsestid overordnet stemmer godt overens med den planlagte ydelsestid, som altså bekræfter

validiteten af den udførte tids- og opgaveregistrering. 

Der ses en vis forskel mellem registreret og direkte tid i nogle af distrikterne. Det er BDO’s vurdering, at en del af forklaringen er, at 

ydelser bliver lagt på kørelisten med visiterede tid for hver enkelt ydelse, og der ikke konsekvent bliver reduceret i den samlede tid til 

besøget, når borger får flere ydelser. Det er altså BDO’s indtryk, at borgere i Hørsholm Kommune får de indsatser, som de er visiteret og 

berettiget til. 
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BAGGRUND #7

Forskel på Breelteparken og øvrige distrikter

TEMA 2: DRIFTSOPTIMERING OG BEDRE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE

Aftenvagt - alle medarbejdere

Aften/nat Breelteparken 

% direkte tid 54,4% 81,3%

% indirekte tid 25,0% 6,5%

% øvrig tid 20,6% 12,2%

% i alt 100,0% 100,0%

Antal skemaer 102 51

Nattevagt - alle medarbejdere

Aften/nat Breelteparken

% direkte tid 27,0% 56,4%

% indirekte tid 20,6% 8,3%

% øvrig tid 52,3% 35,2%

% i alt 100% 100%

Antal skemaer 20 12

Dagvagt - alle medarbejdere eksl. planlæggere*

Rungsted Rådhus Sophielund
Breelte-

parken

% direkte tid 55,4% 61,4% 59,1% 71,4%

% indirekte tid 26,8% 25,0% 26,3% 11,1%

% øvrig tid 17,8% 13,6% 14,6% 17,5%

% i alt 100% 100% 100% 100%

Antal skemaer 170 216 205 118

Breelteparken har i dagvagt en direkte tid på 12,5 % højere 

end de tre kommunale distrikter, når planlæggere udelades. 

Forskellen hænger sammen med, at Breelteparken har kortere 

vejtid – samlet på 10,4 % lavere end de tre kommunale 

distrikter.

I aften- og nattevagt har Breelteparken en markant højere 

direkte tid end det kommunale distrikt. Breelteparken har en 

direkte tid på 26,9 % højere i aftenvagt og 29,4 % dagvagt. 

Breelteparken har i aftenvagt 18,4 % mindre vejtid og  7,6 % 

mindre i vejtid om natten. 

Af bilag 4 og 5 ses mere detaljerede opgørelser af tids- og 

opgaveregisteringen. Her ses bl.a., at både den kommunale 

nattevagt og Breelteparkens nattevagt har ledig 

tid/ventetid/beredskabstid – henholdsvis ca. 40 % og 23 %. Det 

bemærkes, at der typisk kun er en eller to medarbejdere i 

fremmøde i det kommunale distrikt, samt en medarbejder i 

Breelteparken. 

*I Breelteparken registrerede planlæggeren ikke, hvor de 

her sammenlignes uden planlæggere i de øvrige distrikter
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BAGGRUND #8

Særlig SOSU-assistenter har lav direkte tid

TEMA 2: DRIFTSOPTIMERING OG BEDRE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE

Dagvagt – alle medarbejdere 

(eksl. elever og planlæggere)

Sosu-

assistent
Øvrige

Direkte tid 44,0% 65,7%

Personlig pleje 9,4% 32,6%

Praktisk hjælp 4,6% 21,5%

Sygeplejeydelser (delegeret sygepleje) 25,1% 8,0%

Nødkald 1,1% 0,6%

Dokumentation ude hos borger 0,5% 0,1%

Andre borgerrettede opgaver sammen med borgeren 3,3% 2,9%

Indirekte tid 36,5% 21,4%

Dokumentation i personalerum mv. 10,0% 0,2%

Koordinering med plejecentre, sygeplejen og øvrige 0,9% 0,1%

Kontakt til pårørende og eksterne samarbejdspartne 1,1% 0,2%

Møder med samarbejdspartnere og pårørende om 

borge
2,0% 0,9%

Daglig planlægning og koordinering 10,3% 5,0%

Andre borgerrelaterede opgaver 1,6% 0,7%

Vejtid mellem borgere 10,5% 14,3%

Øvrig tid 19,5% 13,0%

Andre møder (ikke om borgere) 1,0% 0,2%

Øvrig vejtid 0,4% 0,4%

Kurser og uddannelse 4,1% 0,0%

Vejledning og undervisning af kollegaer og elever 0,9% 0,1%

Disponering og planlægning 0,9% 0,3%

Pauser og personlig tid 7,7% 7,3%

Ledig tid og ventetid 0,8% 1,6%

Opgaver knyttet til rolle som TR, AMR mv. 0,1% 0,0%

Øvrig tid brugt på biler og IT-udstyr 1,4% 0,6%

Øvrige opgaver 2,1% 2,5%

I alt 100% 100%

Antal skemaer 173 413

En mere detaljeret opgørelse af tids- og opgave-registreringen opgjort på 

henholdsvis sosu-assistenter og øvrige faggrupper viser, at sosu-assistenterne har en 

markant lavere direkte tid end øvrigt udførende personale i dagvagt i Hørsholm 

Kommunes egne distrikter. 

I gennemsnit er sosu-assistenter sammen med borgeren i 44,0 % af fremmødetiden, 

hvorimod de øvrige faggrupper er sammen med borgeren 65,7 % af deres 

fremmødetid. Dette betyder, at det altså særligt er sosu-assistenterne som trækker 

den direkte tid ned. Dette er i overensstemmelse med BDO’s indtryk på casebesøg, 

ligesom det stemmer overens med resultaterne af vores analyse af kørelister.

Sosu-assistenternes lave direkte tid skyldes blandt andet, at der i planlægningen er 

afsat tid på kørelisterne til daglig planlægning og koordinering og dokumentation i 

personalerum, hvilket BDO ikke ser i samme omfang i andre kommuner. I andre 

kommuner lægges dokumentation fx ind i besøget ude hos borgere, som en del af 

besøget, da det minimere det samlede tidsforbrug til dokumentation. Dette vil 

hæve den direkte tid og frigøre tid til flere besøg på sosu-assistenternes kørelister. 

Selv når der korrigeres for dette, så har sosu-assistenterne i Hørsholm Kommune en 

lavere direkte tid.

Den mere detaljerede opgørelse viser også, at når sosu-assistenter er sammen med 

borgeren, så løser de primært delegerede sygeplejeydelser. Dette er i 

overensstemmelse med casebesøg, hvor sosu-assistenter særligt varetager 

medicindoseringer for borgere, mens sosu-hjælpere mv. varetager den personlige 

pleje. 

I andre kommuner er man lykkes med at borgere kan modtage dosisdispenseret 

medicin, som betyder, at hjemmeplejen ikke skole dosere medicin, men kun 

kontrollere, at den er korrekt doseret.
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BAGGRUND #9

Planlægning, koordinering og møder

TEMA 2: DRIFTSOPTIMERING OG BEDRE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE

Tids- og opgaveregistreringen og indtryk fra casebesøg understøttes af modtagne 

kørelister. Her ses det, at sosu-assistenter har afsat tid til møder, planlægning, 

dokumentation, øvrig tid mv. i hverdage og weekend i et omfang, som BDO ikke ser i 

andre kommuner. 

BDO vurderer, at et fælles møde i forbindelse med start på vagten kan have sin 

berettigelse, da der her er mulighed for at koordinere og sikre, at alle medarbejdere 

er klædt på til at levere den nødvendige hjælp og støtte til borgerne på deres 

køreliste. 

BDO vurderer dog samtidigt, at det er uhensigtsmæssigt, at sosu-assistenter – som 

fagligt har mest ballast – bruger så stor del af deres tid på planlægning, møder, 

dokumentation mv. fremfor at levere hjælp og støtte til borgerne. En del af tiden om 

morgenen bruges på, at printe borgeres medicinkort, hvilket BDO ikke ser på 

tilsvarende vis i andre kommuner.

BDO vurderer desuden, at to ugentlige teammøder og møder med visitationen - udover 

de daglige ‘morgenmøder’ – for alle medarbejdere i fremmøde er et relativt højt 

tidsforbrug.

Endelig har distrikterne alle to medarbejdere i en planlæggerrolle, som samlet bruger 

42,5 timer om ugen til planlægning. BDO vurderer, at det som udgangspunkt er en god 

ordning med to planlæggere som kan supplere hinanden mv., men at det samlede 

timeantal på 42,5 timer er mere, end hvad der ses i andre kommuner, hvor 

planlæggerfunktionen typisk antager en 37 timers stilling. 

Konkret køreliste for SSA – dagvagt 1

Starttid Sluttid Opgave Minutter

07:00 07:40 Morgenmøde / planlægning 40

07:40 10:40 Ydelser og vejtid 180

10:40 11:30 Dokumentationsopgave 50

11:30 12:00 Frokost 30

12:00 12:35 Teammøde 35

12:35 13:35 Ydelser og vejtid 60

13:35 13:45 Dokumentationsopgave 10

13:45 14:00 Øvrig tid 15

Konkret køreliste for SSA – aftenvagt 1

Starttid Sluttid Opgave Minutter

15:00 15:10 Teammøde 10

15:10 15:45 Planlægning 35

15:45 18:15 Ydelse og vejtid 150

18:15 18:45 Frokost 30

18:50 19:05 Teammøde 15

19:05 22:30 Ydelse og vejtid 205

22:30 23:00 Dokumentationsopgave 30

Konkrete køreliste for SSA - dagvagt 2

Starttid Sluttid Opgave Minutter

07:00 07:40 Morgenmøde / Planlægning 40

07:40 11:30 Ydelse og vejtid 230

11:30 12:00 Frokost 30

12:00 12:55 Ydelse og vejtid 55

12:55 13:20 Vejtid / hvid tid 25 

13:20 14:20 Dokumentationsopgave 60

14:20 14:30 Øvrig tid 10
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ANBEFALINGER OG POTENTIALE #1

Potentiale for at øge den direkte tid

TEMA 2: DRIFTSOPTIMERING OG BEDRE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE

Den nuværende direkte tid er på 55,8 % i dagvagt og 54,4 % i aftenvagt. BDO arbejder 

med et måltal på 60-63 % af den direkte tid baseret på analyser i andre kommuner. Da 

Hørsholm Kommunes geografi medfører en relativt lav vejtid, bør Hørsholm Kommune i 

BDO´s optik derfor realistisk have en BTP på minimum 63 % på sigt.

Den lave direkte tid er blevet bekræftet gennem analyser af kørelister og på casebesøg 

i de fire distrikter. Det er BDO’s vurdering, at der gennem en bedre og strammere 

planlægning og en justering af tiden anvendt til dokumentation, møder og koordinering 

er muligt at hæve den direkte tid med borgeren, hvilket vil betyde, at antallet af besøg 

på de respektive ruter kan øges, og det samlede antal ruter dermed kan reduceres. Det 

er her vigtigt at understrege, at en øget BTP ikke i sig selv medfører et økonomisk 

potentiale – potentialet indfries alene, hvis den øgede BTP er et udtryk for, at den 

enkelte medarbejders vagt er optimeret i form af flere og mere effektive besøg hos 

borgerne.

Konkret kan BDO pege på følgende anbefalinger til ‘veje at gå’ for at øge den direkte 

tid med borgeren:

▪ Reduktion  antal timer til planlæggere fra 42,5 til 37 timer pr. distrikt

▪ Justering i planlagt dokumentationstid – der planlægges p.t. med 1 times for sosu-

assistenter hver dag

▪ En anden løsning på håndtering af Fælles Medicinkort mv. samt øvrig planlægning 

for SOSU-assistenter ved start på vagt – der bruges i dag 25 minutter pr. vagt pr. 

SOSU-assistent

▪ Justering af omfanget/varighed/deltagerantal til teammøder mv. – aftenvagt har 15 

minutter hver dag i forlængelse af frokostpausen

▪ Justering af tid anvendt på fælles møde ved start på dag- og aftenvagt – i dag 

anvendes 15 minutter hver dag for alle medarbejdere i fremmøde. 
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ANBEFALINGER OG POTENTIALE #2

TEMA 2: DRIFTSOPTIMERING OG BEDRE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE

BDO vurderer, at der er et betydeligt økonomisk potentiale i at optimere den nuværende drift og planlægning og dermed få en højere 

direkte tid for medarbejdere i fremmøde.

En højere direkte tid vil betyde, at det er behov for færre medarbejdere i fremmøde og dermed en reduktion i den samlede 

personalenormeringen.

BDO har beregnet det økonomiske potentiale ved øget direkte tid fra 55,6 % til henholdsvis på 60 %, 61,5 % og 63 % i dags- og aftenvagt. 

Dette giver et økonomisk potentiale på mellem 2.770.000 kr. og 4.360.000 kr. svarende til mellem ca. 7 og 11 fuldtidsårsværk i dag- og 

aftenvagt. Der er ikke indregnet potentiale ved en øget direkte tid for eksterne vikarer.

BDO vurderer i en effektiviseringsoptik, at det er relevant for Hørsholm Kommune at samtænke natbemandingen i kommunens eget 

aften/nat distrikt og Breelteparken, da tids- og opgaveregistreringen viser, at begge har betydelig ledig tid/ventetid/beredskabstid (se 

bilag 5). BDO har ikke foretaget en beregning af det økonomiske potentiale ved en fælles nattevagt. Et opmærksomhedspunkt ved en

organisering fælles nattevagt er bl.a. sikre den nødvendige overlevering ved skift mellem vagtlag i både kommunens egne distrikter og 

Breelteparken.

Økonomisk potentiale

Udgangs-

punkt
Konservativ Middel Ambitiøst

Direkte tid 55,6% 60,0% 61,5% 63,0%

Potentiale - 2.770.000     3.580.000     4.360.000     

Potentialeberegningen er baseret på følgende antagelser

▪ Et årsværk på 1.924 timer har 1.515 timer i fremmøde årligt.

▪ 71,4 årsværk i dagsdistrikterne med en gennemsnitsløn på 

370.000 kr.

▪ 21,9 årsværk i aftenvagt med en gennemsnitsløn på 450.000 kr.
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ANBEFALINGER OG POTENTIALE #3

TEMA 2: DRIFTSOPTIMERING OG BEDRE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE

I forlængelse af kortlægning og anbefalingerne til den overordnede styringsmodel, samt vurderinger af driftspotentialer i de 4 

hjemmeplejedistrikter, har BDO ligeledes på et overordnet plan drøftet og vurderet den nuværende organisering af hjemmeplejen med 

3 dagsdistrikter, 1 aften/nat distrikt samt Breelte-parken. Ud over et langsigtet potentiale ved at se på mulighederne for en 

samtænkning af nattevagten på tværs af aften/nat-distriktet og Breelte-parken, er det BDO´s vurdering, at potentialet ved yderligere 

samtænkning/sammenlægning af distrikter vil være behæftet med (for) store negativt afledte effekter, hvorfor BDO ikke anbefaler, at 

lægge distrikter sammen.

Det skyldes, at distrikterne i dag, efter BDO´s vurdering, har en størrelse, hvor effektiv drift er mulig. Herudover vil fx to større 

distrikter risikere at medføre relativt lav ledelsestyngde i en grad, som BDO ikke kan anbefale.

Distriktssammenlægning
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BAGGRUND #1

Den nuværende organisering og struktur er ikke hensigtsmæssig

TEMA 3: ORGANISERING AF REHABALITERING

BDO har i sagsgennemgangen gennemgået 83a-forløb samt i casebesøg og interviews 

haft fokus på, hvordan man arbejder med den rehabiliterende tilgang. 

BDO vurderer på baggrund af sagsgennemgangen af fem tilgængelige § 83a-forløb, at 

der er dokumentation for borgerens problemstillinger, mål - herunder borgerens 

motivation og ressourcer - samt hvilke indsatser, der skal iværksættes for at nå 

målet med den rehabiliterende indsats. Der er i nogen grad opsat tidsramme og 

opfølgningsdato, og der ses sammenhæng mellem den iværksatte træningsindsats og 

effekten. 

Det er til gengæld ikke tydeligt, at der foregår en koordinerende indsats mellem 

myndighed, visitation og hjemmeplejen. Forløbene er typisk korte (under 4 ugers 

varighed) og der ses ikke dokumentation i form af handleanvisninger på, at opgaven 

er overdraget til hjemmeplejen. 

Dette bakkes op af observationer og interviews, hvor BDO har erfaret, at det er 

medarbejderne i kommunens rehabteam, som igangsætter og udfører 83a-forløb. 

Forløb bliver altså ikke gennemført i samarbejde med hjemmeplejen i tråd med 

Hørsholm Kommunes arbejdsbeskrivelse. 

BDO har desuden observeret, at medarbejderne i rehabteamet er selvplanlægende 

og ikke indgår ikke i distrikternes øvrige planlægning. BDO har i den forbindelse 

observeret eksempler på, at medarbejdere i rehabteam kun træner med én borger 

på en dag, og den direkte tid med borgeren slutter før frokost. 

Medarbejdere og ledere som BDO har snakket med erkender også, at man ikke har 

knækket koden og lykkes med at implementere en hensigtsmæssig organisering og 

struktur omkring rehabilitering i hjemmeplejen. 

 Samarbejde mellem rehabiliteringsteam og hjemmepleje 

 

REHABILITERINGSTEAM               HJEMMEPLEJE 
 
    
 
 
 

 
Ved overgang fra rehabiliteringsforløb til hjemmepleje 

Borgere i rehabiliteringsforløb, der har brug for indsats i weekenden 
 

Aftal senest torsdag med 

planlægger hvilken indsats 

og tid. 

Planlægger lægger indsats og tid 

ind som uvisiteret i maks 14 

dage. 

Ved modtagelse af visitation 

kontakter planlægger 

forløbsansvarlig og koordinerer 

fælles besøg samt opfølgning 

efter 4 uger. 

Fælles besøg hos borger: 

Aftal mål og handlinger med borger. 

Rehabteam vejleder hjemmepleje i udførelse af indsats. 

Opdater handleplan og lav kort 

beskrivelse i omsorgsnotat. 
Planlægger kopierer beskrivelse 

over på fremtidige besøg. I 

bemærkningsfeltet skrives eks.: 

”ADL bad” afhængig af indsats. 

Fælles besøg hos borger efter 4 uger: 

Evaluér indsats sammen med borger (mål/handling). 

Opdater og/eller luk handleplan. 

Ved behov for nyt rehab forløb, 

kontakt visitation.  
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BAGGRUND #2

Vurdering og ‘veje at gå’ 

TEMA 3: ORGANISERING AF REHABALITERING

Overordnet er det BDO’s vurdering, at den nuværende organisering og struktur omkring 

rehabilitering ikke er hensigtsmæssigt, og at der er et potentiale i en styrket 

rehabiliterende tilgang.

Generelt organiserer kommunerne § 83 a-forløb forskelligt og har i forskellig grad 

strategisk fokus på den rehabiliterende tilgang. Typisk har kommunerne dog en 

forløbsansvarlig fagperson som er ansvarlig for at koordinere rehabiliteringsforløb efter §

83 a og som samarbejder med myndighed og selve udføreren af rehabiliteringsindsatsen. 

Det er dog forskelligt, hvordan kommunerne organisatorisk har placeret den 

forløbsansvarlige fagperson. 

Ifølge en undersøgelse på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet (2017) er den mest 

udbredte organisationsmodel, at myndighedsafdelingen har en koordinerende rolle, hvor 

en terapeut (eller sygeplejerske) arbejder tæt sammen med hjemmeplejen, som spiller 

en central rolle i gennemførsel af forløbet.

BDO vurderer, at der kan være fordele og ulemper ved de forskellige organisationsformer, 

men det centrale er, at der sker en koordineret indsats, hvor myndighed er involveret 

med henblik på at sikre tidsramme, målsætninger og opfølgning på forløbene. Det 

bemærkes, at den nuværende styringsmodel ikke indebærer klare økonomiske 

incitamenter til at myndighed påtager sig denne rolle. 
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ANBEFALINGER OG POTENTIALE #1

Økonomisk potentiale 

TEMA 3: ORGANISERING AF REHABALITERING

Det er vanskeligt for BDO, at vurdere det konkrete potentiale i en bedre koordination af § 83 a-forløb 

og i øvrigt en rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen. BDO har derfor ikke lagt det ind i det samlede 

økonomiske potentiale, da der er en vis usikkerhed hermed og vil afhænge af den nærmere 

organisering.  

For at illustrere det økonomiske potentiale i en styrket rehabilitering er et regneeksempel kan der 

tages udgangspunkt, at hvis en styrket rehabiliterende indsats medføre en reduktion på 1 % i visiterede 

timer til praktisk hjælp, personlig pleje og delegeret sygepleje i kommunens egne distrikter og 

Breelteparken. 

En reduktion på 1 % i visiterede timer vil betyde ca. 100 færre visiterede timer månedligt og baseret 

på BDO’s antagelser give et månedligt økonomisk potentiale på ca. 47.500 kr. månedligt.

Her er det taget udgangspunkt i nuværende ca. 10.000 visiterede timer til praktisk hjælp, personlig 

pleje og delegerede sygepleje i kommunens egne distrikter og Breelteparken.

Det konkrete potentiale og tidshorisonten er usikker, hvorfor BDO ikke indregnes i det samlede 

økonomiske potentiale 
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BAGGRUND #1

Muligheder for justering i serviceniveau og alternativ levering

TEMA 4: JUSTERING AF SERVICENIVEAU / ALTERNATIV LEVERING

BDO har i sagsgennemgang og i en gennemgangen af Hørsholm Kommunes kvalitetstandarder haft fokus på om Hørsholm 

Kommune har et relativt højt serviceniveau – og om der er et potentiale ved at sænke dette, eller ved at levere udvalgte 

enkeltydelser på anden vis end man gør i dag. 

BDO vurderer, at Hørsholm Kommune på visse punkter har et højere serviceniveau end andre kommuner. Det drejer sig om: 

- Klippekortsordning: Mulighed for, at borgere, der er visiteret til omsorgsbesøg, har kunnet få oplevelser/ekstra indsatser ved 

at benytte ”klippene” til dette.

- Linnedskift og rengøring: Indsatsen linnedskift gives hver 2. uge, mens rengøring udføres hver 3. uge. Som oftest ses samme 

frekvens, så indsatser kan gives sammen.

- Nødkald: Der kan bevilges nødkald ved varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, høj faldrisiko trods forebyggende 

indsats og alvorlig sygdom. I BDO’s sagsgennemgang er der bevilget nødkald i 16 af 20 gennemgåede sager. Flere kommuner 

vurderer om borgere i stedet kan anvende mobiltelefon. 

BDO vurderer derudover, at Hørsholm Kommune kan levere flere ydelser på en alternativ og billigere måde. Det drejer sig om:

• Indkøb: Hørsholm Kommunes hjemmepleje yder personassistance til indkøb af dagligvarer en gang om ugen hos den 

nærmeste dagligvarebutik med fuldt dagligvaresortiment. Andre kommuner har indgået aftaler med private leverandører, 

hvor dagligvarer bestilles online og leveres til borgeren. 

• Tøjvask: Hørsholm Kommunes hjemmepleje hjælper med tøjvask i de tilfælde, hvor der er en vaskemaskine i hjemmet eller i 

bebyggelsen. Flere kommuner har indgået aftaler med privat leverandører om dette.

• Tryghedsopkald: Hørsholm Kommune ringer til borgere der bor alene, som har behov for daglig telefonisk kontakt, og som 

ikke modtager dagligt besøg af hjemmeplejen. BDO vurderer, at dette er en god ordning men kunne evt. udføres af frivillige
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ANBEFALINGER OG POTENTIALE #1

Økonomisk potentiale

TEMA 4: JUSTERING AF SERVICENIVEAU / ALTERNATIV LEVERING

Hørsholm Kommune har selv foretaget beregninger på ophør af klippekortsordning og justering af frekvens for rengøring og skift 

af sengelinned til hver 4. uge. Hørsholm Kommune har beregnet det økonomiske potentiale ved de to tiltag til henholdsvis

645.000 kr. og 956.000 kr. Det har ikke været muligt at beregne et økonomisk potentiale ved ændring af praksis vedr. nødkald. 

Udlicitering af indkøbsordning og tøjvask til private leverandører vil kræve et udbud af opgaverne, da opgaven overskrider 

tærskelværdien. Ved tøjvask består potentialet blandt andet ved indførelsen af brugerbetaling. Det økonomiske potentiale ved 

at få frivillige til at varetage tryghedsopkald kræver en nærmere undersøgelse af det konkrete omfang af opgaven .

Besparelse / 

alternativ levering

Tiltag Økonomisk potentiale

Justering i serviceniveau

Ophør af klippekortsordning 645.000 kr. (Hørsholm Kommunes beregning) 

Justering af frekvens for rengøring og 

skift af sengelinned til hver 4. uge
956.000 kr. (Hørsholm Kommunes beregning) 

Stramning i kriterier for nødkald Kræver en nærmere undersøgelse af effekt

Alternativ levering

Udlicitering af indkøbsordning Økonomisk gevinst afhænger af konkrete udbud

Udlicitering af tøjvask
Økonomisk gevinst afhænger af konkrete udbud og 

politisk beslutning om niveauet for brugerbetaling

Tryghedsopkald af frivillige Afhængig af det nærmere omfang
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Tema Handlemuligheder Organisatorisk effekt Økonomisk potentiale Tidshorisont

1) Styring og samspil mellem 

myndighed og udfører 

En aktivitetsbaseret styringsmodel og 

budgettildeling 

Klarere økonomiske incitamenter til 

at reducere visiterede timer
Minimum 330.000 kr. 6-9 måneder

2) Driftsoptimering og 

bedre arbejdstilrettelæggelse

Strammere planlægning og mindre tid 

til dokumentation og koordinering mv.
Øget direkte borgertid

Konservativt: 2.770.000 kr. 

Middel: 3.580.000 kr.

Ambitiøst: 4.360.000 kr.

6-24 måneder

3) Organisering af rehabilitering
En mere koordineret indsats med 

myndighedsinvolvering
Reduktion i visiterede timer Ikke medregnet -

4) Justering af serviceniveau / 

alternativ levering

Besparelse og levering af private 

leverandører
Servicereduktion 1.610.000 kr. 3-6 måneder 

OPSAMLING

Nederst ses en samlet oversigt BDO’s anbefalede handlemuligheder, forventede effekter, 

økonomiske potentialer  samt forventede tidshorisont for implementering for hver af de 

fire analysetemaer. Det økonomiske potentiale ved en styrket rehabilitering er her ikke 

medtaget.

BDO har lavet en vurdering af anbefalingernes realiserbarhed (y-aksen) og sikkerhed ift. 

størrelsen af potentialet. Realiserbarheden er her et udtryk for, hvor stor en 

indsats/forandring/omstilling det vurderes at kræves i organisationen for at 

implementere forslaget. Sikkerhed om potentialet er et udtryk for, hvor få forbehold og 

alternative forklaringer eller usikkerhed, der knytter sig det beregnede potentiale, der 

foreligger. 

For anbefaling 2 ses for eksempel, at det er en stor sikker sikkerhed knyttet til 

potentialets størrelse, men at det også kræver en vis indsats at implementere 

anbefalingerne – særligt det ambitiøse potentiale. 

I tillæg til de beskrevne potentialer er der - som beskrevet på side 11 - et potentiale ved 

korrektion i afregning til Breelteparken, der de seneste 18 måneder har modtaget 

afregning baseret på et for højt aktivitetsniveau.

Sikkerhed om potentialet

R
e
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rh

e
d

Lille indsats

Stor sikkerhed

1

2

4
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BDO har foretaget en systematisk gennemgang af 20 tilfældigt udvalgte sager fordelt på §§ 83 og 83a med henblik på at give indblik i 

visitationspraksis og mulighed for at vurdere det reelle serviceniveau op imod det besluttede serviceniveau. 

Sagsgennemgangen har haft fokus på:

▪ Er serviceniveau ensartet og afgørelser veldokumenteret?

▪ Hvordan følges der op på visitationen?

▪ Opfylder sagsbehandlingen de formelle krav?

I de gennemgåede sager ses samlede beskrivelse af borgerens helhedssituation og faglige vurderinger og begrundelse for borgerens bevilling og i 

alle de gennemgåede sager er der udarbejdet en samlet faglige vurdering af borgerne, og der ses generelt fyldestgørende beskrivelser af 

borgerens samlede funktion for bevilling af hjælp. Det fremgår af det samlede opsamlingsnotat i sagerne, hvordan visitator indhenter viden i 

forhold til at få belyst sagen tilstrækkeligt, og om bevillingen bygger på et hjemmebesøg eller om der er foretaget en administrativ bevilling.  

BDO vurderer, at det kan være vanskeligt på baggrund af dokumentationen at vurdere sammenhængen mellem borgernes samlede 

problemstillinger/helhedssituation - de bevilgede ydelser og borgerens behov. Den manglende røde tråd i § 83 sagerne gør, at det er svært at følge 

op på, om der er sammenhæng mellem bevilgede ydelser og borgerens behov for hjælp og støtte, da der generelt ikke er udarbejdet 

handleanvisninger på relevante områder.

Der ses handleanvisninger i 20 % af de gennemgåede § 83sager. De manglende handleanvisninger betyder, at det er vanskeligt for myndigheden at 

følge op på den hjælp, som borgerne har behov for og som borgeren modtage.  Det er ligeledes BDO’s vurdering, at der generelt ikke fremgår 

opfølgningsdato i sagerne fra myndighed. Det betyder også, at der ved en henvendelse fra hjemmeplejen omkring mere hjælp til en borger ikke er 

dokumentation for borgerens øgede plejebehov. Denne dialog foregår i stedet via ugentlige visitationsmøder, telefonisk kontakt eller henvendelser 

i omsorgssystemet. 

Det vurderes, at der i §83a-forløb er dokumentation for borgerens problemstillinger og målet herunder borgerens motivation og ressourcer samt 

hvilke indsatser, der skal iværksættes for at nå målet. Der er i nogen grad opsat tidsramme og opfølgningsdato og der ses sammenhæng mellem 

den iværksatte træningsindsatsen og effekten. Det er dog ikke tydeligt, at der foregår en koordinerende indsats mellem visitationen, rehabteam, 

hjemmeplejen og øvrige samarbejdspartnere.

BILAG

BILAG #1

BDO’s sagsgennemgang
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BILAG #2

Løn- og personaleomkostninger

BILAG 

Rungsted Rådhus Sophielund Aften/nat Breelteparken 

Samlet lønsum 8.703.305 9.562.079 8.342.217 12.456.190 10.315.372

Årsværk 23,2 24,4 22,7 25,3 21,7

Gns. løn pr. årsværk 374.780 375.655 367.918 492.732 475.323

Gns. normal udbetaling pr. årsværk 328.476 327.804 325.954 347.771 359.758

Gns. tildelte tillæg pr. årsværk 30.464 33.863 28.547 43.624 39.798

Gns. arbejdstidsbestemte tillæg pr. 

årsværk
11.823 11.716 8.483 94.648 59.396

Gns. 'Dyre timer' pr. årsværk 4.017 2.271 4.934 6.689 16.370

Ekstern Vikarforbrug 697.178 580.153 986.852 1.269.008 1.332.570

Vikarforbrug i pct. af lønforbrug 8,0% 6,1% 11,8% 10,2% 12,9%
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BILAG #3 

Personalesammensætning

BILAG
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BILAG #4

Detaljerede resultater fra tids- og opgaveregistreringen - dagvagt

BILAG 

Dagvagt - alle medarbejdere - ex. Planlæggere Rungsted Rådhus Sophielund Breelte-parken
I alt 

(eksl. Breelte)

I alt

(Inkl. Breelte

Direkte tid 55,4% 61,4% 59,1% 71,4% 58,8% 60,8%
Personlig pleje 19,4% 28,6% 27,0% 26,3% 25,4% 25,5%

Praktisk hjælp 17,4% 17,7% 13,8% 31,7% 16,3% 18,7%

Sygeplejeydelser (delegeret sygepleje) 13,9% 11,4% 14,4% 10,1% 13,2% 12,7%

Nødkald 0,9% 0,6% 0,9% 2,1% 0,8% 1,0%

Dokumentation ude hos borger 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,2% 0,3%

Andre borgerrettede opgaver sammen med borgeren 3,5% 2,8% 2,9% 0,7% 3,0% 2,7%

Indirekte tid 26,8% 25,0% 26,3% 11,1% 26,0% 23,7%
Dokumentation i personalerum mv. 2,9% 3,1% 3,7% 1,6% 3,2% 3,0%

Koordinering med plejecentre, sygeplejen og øvrige 0,3% 0,3% 0,3% 0,9% 0,3% 0,4%

Kontakt til pårørende og eksterne samarbejdspartnere 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%

Møder med samarbejdspartnere og pårørende om borge 1,4% 1,6% 0,6% 1,9% 1,2% 1,3%

Daglig planlægning og koordinering 6,7% 6,4% 6,8% 1,7% 6,6% 5,8%

Andre borgerrelaterede opgaver 1,6% 0,7% 0,8% 2,4% 1,0% 1,2%

Vejtid mellem borgere 13,2% 12,4% 13,7% 2,3% 13,1% 11,4%

Øvrig tid 17,8% 13,6% 14,6% 17,5% 15,2% 15,5%
Andre møder (ikke om borgere) 0,8% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4%

Øvrig vejtid 0,7% 0,5% 0,0% 0,8% 0,4% 0,4%

Kurser og uddannelse 1,2% 1,2% 1,8% 0,0% 1,4% 1,2%

Vejledning og undervisning af kollegaer og elever 0,5% 0,0% 0,7% 0,8% 0,4% 0,5%

Disponering og planlægning 0,5% 0,6% 0,5% 0,2% 0,5% 0,5%

Pauser og personlig tid 8,1% 7,1% 7,3% 8,2% 7,4% 7,6%

Ledig tid og ventetid 2,1% 0,4% 1,5% 2,4% 1,3% 1,5%

Opgaver knyttet til rolle som TR, AMR mv. 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 0,1% 0,1%

Øvrig tid brugt på biler og IT-udstyr 1,2% 0,9% 0,4% 0,2% 0,8% 0,7%

Øvrige opgaver 2,6% 2,5% 2,0% 4,3% 2,4% 2,7%

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

Antal skemaer 170 216 205 118 591 709



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

.

44

BILAG #5

Detaljerede resultater fra tids- og opgaveregistreringen – aften og nat

BILAG 

Alle medarbejdere
Aften/nat

(Aftenvagt)

Breelteparken

(Aftenvagt)

Aften/nat

(Nattevagt)

Breelteparken

(Nattevagt

Direkte tid 54,4% 81,3% 27,0% 56,4%
Personlig pleje 27,9% 29,9% 14,2% 31,8%

Praktisk hjælp 12,8% 24,5% 4,4% 5,8%

Sygeplejeydelser (delegeret sygepleje) 11,3% 19,8% 2,6% 3,8%

Nødkald 0,7% 5,1% 5,9% 13,6%

Dokumentation ude hos borger 0,4% 1,0% 0,0% 1,2%

Andre borgerrettede opgaver sammen med borgeren 1,3% 1,0% 0,0% 0,2%

Indirekte tid 25,0% 6,5% 20,6% 8,3%
Dokumentation i personalerum mv. 1,0% 0,9% 3,5% 3,6%

Koordinering med plejecentre, sygeplejen og øvrige 0,2% 2,4% 0,4% 0,0%

Kontakt til pårørende og eksterne samarbejdspartnere 0,4% 0,2% 0,3% 0,0%

Møder med samarbejdspartnere og pårørende om borge 0,2% 0,0% 0,7% 0,0%

Daglig planlægning og koordinering 6,0% 0,5% 3,8% 0,0%

Andre borgerrelaterede opgaver 0,3% 0,2% 0,0% 0,0%

Vejtid mellem borgere 17,0% 2,2% 12,0% 4,7%

Øvrig tid 20,6% 12,2% 52,3% 35,2%
Andre møder (ikke om borgere) 0,4% 0,4% 0,5% 1,7%

Øvrig vejtid 3,8% 0,2% 0,7% 0,3%

Kurser og uddannelse 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Vejledning og undervisning af kollegaer og elever 0,1% 0,0% 0,3% 0,0%

Disponering og planlægning 3,8% 0,1% 0,9% 0,0%

Pauser og personlig tid 6,2% 6,4% 6,3% 6,2%

Ledig tid og ventetid 3,5% 1,3% 39,9% 22,8%

Opgaver knyttet til rolle som TR, AMR mv. 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Øvrig tid brugt på biler og IT-udstyr 1,1% 0,0% 1,5% 0,0%

Øvrige opgaver 0,9% 3,7% 2,3% 4,2%

I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Antal skemaer 108 51 20 12
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BILAG #6

Sygefravær – 2016-2018

BILAG 
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