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Status vedr. bevilling af midler til øget støtte
og rådgivning til sårbare patienter –
forsøgsprojekt til socialt udsatte
Region Midtjylland har bevilliget 1.2 mio. kr. årligt i tre år til Aarhus
Universitetshospital (AUH). Bevillingen gives til afprøvning af en "udgående
funktion, hvor sygeplejersker med særlige kompetencer aktivt opsøger borgere med
misbrug og andre svære problemstillinger, som gør det vanskeligt for borgerne at
opsøge eller udnytte de eksisterende sundhedstilbud".
Aarhus Kommune har i de seneste år udviklet en række tiltag, der understøtter
sundheden for de mest sårbare borgere. Dette og indførelsen af
socialsygeplejersker på AUH har medført, at langt flere socialt udsatte udskrives til
kommunale tilbud. Der er dog fortsat en gruppe borgere/patienter med meget
komplekse sociale, misbrugs- og sundhedsmæssige udfordringer og deraf mange
genindlæggelser til afrusning. Alene i 2018 havde AUH 747 alkoholrelaterede
indlæggelser fordelt på 291 patienter, heraf havde 25 patienter mellem 5 og 17
indlæggelser i løbet af 2018.
Med forsøgsprojektet vil AUH lave en afprøvning af velkoordinerede og
samskabende behandlingsforløb for en gruppe af borgere med mange
genindlæggelser til afrusning. Målgruppen for forsøgsprojektet er:
 Udsatte borgere med alkoholafhængighed med fokus på planlagte og
langtidsholdbare afrusningsforløb


Udsatte borgere i Aarhus Kommune med hyppige kontakter til AUH (fx
stofmisbrug, blandingsmisbrug, hjemløse, kombineret med øget
sygelighed) med fokus på specialdesignede tværsektorielle indsatser, der
kan reducere de sundhedsskadelige konsekvenser af deres livsførelse

Det forventes, at indsatsen i forsøgsprojektet vil skabe grundlag for, at flere
borgere med skadeligt alkoholforbrug og alkoholafhængighed og med mange
indlæggelser til afrusning, vil blive tilbudt og gennemføre flere behandlingsforløb.
Det vil medføre reduktion af alkoholforbrug med deraf forbedringer i livskvalitet og
forebyggelse af alkoholrelaterede sygdomme og skader, samt færre ikke-planlagte
indlæggelsesforløb.
Ved at lave en særlig indsats for netop denne målgruppe, forventes
forsøgsprojektet at bidrage til øget lighed i adgang til sundhedsvæsnets ydelser.
Udbyttet af behandling for målgruppen opnås gennem brobygning mellem primærog sekundærsektoren, til praksis og andre relevante samarbejdspartnere og i
samskabende forløb koordineret af socialsygeplejersker. Endelig forventes det, at
indsatsen på sigt vil have betydelige økonomiske implikationer, opnået gennem
forbedret helbred og sociale vilkår hos borgere med alkoholproblemer, samt
samfundsøkonomiske gevinster.
Forankring
Forsøgsprojektet forankret under akutafdelingen og der nedsættes desuden en
styregruppe bestående af repræsentanter fra Aarhus Universitetshospital,
repræsentanter fra Aarhus Kommune (MSB og MSO), almen praksis, vagtlæger,
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præhospital, og andre relevante samarbejdspartnere, samt borgerinddragelse.
Indsatsen
Der ansættes to socialsygeplejersker på AUH, den ene som udviklingssygeplejerske,
under akutafdelingen, med udgående funktion, som skal understøtte socialt
udsattes evner til at forstå, navigere og anvende sundhedsvæsnets tilbud og
derigennem øge lighed i adgang til behandling og udbytte af behandling. De to
socialsygeplejersker skal i samarbejde med Aarhus Kommune og Almen Praksis
udvikle og styrke forløb på tværs af sektorer gennem fælles mål og ved at agere
tovholder, case-manager og koordinator, afhængigt af den enkelte borgers behov.
Endvidere skal socialsygeplejerskerne følge udsatte borgere både før, under og
efter en kontakt/indlæggelse på AUH.
De to socialsygeplejerske ansættes som følger:


Den 1. august 2019 ansættes en erfaren udviklingssygeplejerske med
kandidatgrad, der skal udvikle det nye initiativ med udgående funktioner,
samt bidrage til implementering, udførelse og evaluering af ordningen
over de kommende år. Efteråret skal primært anvendes til at afsøge
muligheder og indhold i den konkrete socialsygeplejerskefunktion og
hvordan man derigennem strukturelt kan omsætte det til praksis i
samarbejde med Aarhus Kommune og Almen Praksis, herunder følge
forløb og patienter, foretage observationer, lave samarbejdsaftaler og
prøvehandlinger mm. I løbet af 2020 følger en analyse af borgernes
perspektiv på den udgående funktion. Udviklingssygeplejersken er fundet
og ansat pr. 1. august 2019.



Den 1. januar 2020 ansættes en socialsygeplejerske, som skal deltage i
implementering og udførelse af de udgående funktioner. Denne stilling
forudsætter ikke kvalifikationer på master/kandidatniveau.

Evaluering af indsatsen
Der afsættes 300.000 kr. til evaluering af indsatsen, der foretages af en, for
projektet, udefra stående.
Økonomi
Det påtænkte projekt vil indebære løn til en udviklingssygeplejerske i tre år,
ansættelse af en socialsygeplejerske i to år og syv måneder til koordinering,
inddragelse af borgergruppen, samskabelse af indsatser med Aarhus Kommune og
diverse institutioner, diverse udgifter forbundet med gennemførelse af indsatsen,
samt evaluering og formidling af indsatsens resultater.
Forsinket opstart
Grundet den afviste anmodning om at konvertere forsøgsprojektet til et ph.d.projekt, er opstarten af forsøgsprojektet blevet forsinket, hvorfor
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udviklingssygeplejersken først ansættes pr. 1. august 2019. Derfor skubbes
budgettet en smule og ser ud som følger:


Løn til udviklingssygeplejerske: 195.000 kr. for august-december 2019 og
468.000 årligt fra 1. januar 2020
til 31. juli 2022.



Løn til socialsygeplejerske: pr. 1. januar 2020 til 31. juli 2022



Overhead til temadage, transport, div.

Budget – forventede udgifter til forsøgsprojekt i perioden
01. august 2019 til 31. juli 2022 (retningsvisende)

Budgetposter

Beløb

Kommentarer

Udviklingssygeplejerske, løn

1.512.000

Lønnen er inklusiv 5 måneder til
udvikling af indsatsen. Total 36
mdr.

Socialsygeplejerske, løn

1.300.000

Ansættelse til udførelse af
indsatsen i 31 mdr.
Udgifter forbundet med
indsatsen, f.eks. transport,
interview og spørgeskema,
honorering af
samarbejdspartnere,
borgerinddragende processer

Diverse udgifter til forsøgsprojektet

488.000

Evaluering og formidling af
forsøgsprojektets resultater

300.000

Beløb i alt

3.600.000
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Overordnet tidsplan for udmøntning af midler

Aktiviteter

2019

2020

2021

2022

Ansættelse af udviklingssygeplejerske1
Ansættelse af socialsygeplejerske2
Evaluering og formidling af indsatsens
resultater
1Udviklingssygeplejersken

ansættes pr. 1. august 2019 til 31. juli 2022, hvor de første
fem måneder anvendes til udvikling af indsatsen, i alt svarende til tre år.
2 Socialsygeplejerske

ansættes til udførelse af indsatsen fra 1. januar 2020 til 31. juli
2022, svarende til to år og syv måneder.
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