DIALOG OM
BEBOERE OG
YDELSER

DIALOGMATERIALE
til masterplan

Landsbyen Sølund 2014

Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på
dit bidrag i en proces, hvor vi med åbne øjne, nysgerrighed og fremsynethed ser på udfordringer
og muligheder og samtidig ”sætter sejl” mod fremtiden.
En god dialog er for os, en dialog hvor vi får sat spot på både vores ”arvesølv” og de nye
udfordringer vi skal forholde os til, hvor alle
hovedinteressenter løbende får mulighed for at bidrage med
ideer og forslag til hvordan fremtidens udfordringer
imødekommes.
Vi kan ikke love at alle ideer bliver ført ud i livet, men vi kan
love at alle ideer og tanker bliver set og hørt af både
styregruppe og ledergruppe, og vi vil glæde os til at arbejde
med de forhåbentligt mange forslag. Vi håber at den
kommende proces vil understøtte at dialogen fortsætter i
dagligdagen, og at nye ideer bliver ved med at komme til.

Tvivlen er vishedens
begyndelse.
Aristoles

Vi ved at mange af spørgsmålene er store og dilemmaerne
er komplekse, men vi håber du alligevel vil deltage i
snakken.
Dialogmaterialet er sit første af slagsen. Vi håber, I synes det er brugbart, men giv os også gerne
tilbagemelding på det.

God fornøjelse – og på forhånd tak for dit input!
Lone Bahnsen Rodt

Dialogmaterialet skal give input understøtte arbejds- og styregruppens arbejde om masterplanen.
Der er planlagt dialogmateriale for alle temaer i masterplanen.

Beboere og ydelser
Landsbyen Sølund, er et specialpædagogisk
tilbud med 236 døgnpladser fordelt på 14
boenheder. Beboerne bor i enheder med 16,
20 eller 24 beboere eller i deciderede
enkeltmandsprojekter (15 beboere). For langt
de fleste beboere er opholdet på Sølund et
ophold for livet.

Antal døgnpladser:
234 døgnpladser hvoraf ca. 15 i
enkeltmandsprojekter og 2 aflastningspladser.

Landsbyen fungerer som en ramme om beboernes liv, der skaber tryghed og genkendelighed for
landsbyens beboere, og giver mulighed for at en del af landsbyens beboere kan færdes frit og
selvstændigt udenfor deres bolig. I landsbyen har beboerne mulighed for at gøre brug af aktivitets,
sundheds og velfærdstilbud.
Alle beboere har en væsentlig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse (og er over
18 år). Mange beboere har derudover flere yderligere handicaps og hjerneskader – ofte også i
svær grad, såsom autismespektrum forstyrrelser, demens, epilepsi, psykiatriske lidelser,
tilknytningsforstyrrelser, spasticitet samt syn - og hørehandicaps.
Visitationen til Landsbyen foregår i samarbejde med køberkommunen og takstniveauet afspejler
beboerens støttebehov. De sidste ca. 20 år har der i visitationen i overvejende grad været lagt
vægt på at matche beboeren til netop den boenhed, som har den rette viden og praksis til at
understøtte og udvikle beboerens livskvalitet og sikre den rigtige pædagogisk og sundhedsfaglige
støtte. Det vil sige der i hver boenhed er repræsenteret forskellige taktniveauer ud fra beboerens
støttebehov.

Antal dagpladser:
53 brugere i centralt dagtilbud (heraf 10

Beboerne kommer fra hele landet, men 96 af
de 234 beboere i botilbud kommer fra Århus
Kommune

eksterne brugere).
12 brugere i STU (heraf 3 eksterne brugere).
125 beboere får dagtilbud i boenheden.
7 beboere får dagtilbud uden for Sølund.
14

En stor andel af beboerne i dag har boet siden
barndommen i Landsbyen Sølund – de nye
beboere er både unge og ældre, der oftest
kommer fra private hjem.

boenheder

Alle data på beboerne er opgjort pr. 1-3-2014

Hypoteser
For Indledningsvist og for at sætte retning for arbejdet har arbejdsgruppen formuleret hypoteser.
Hypoteserne afspejler den forundring, som der har været i arbejdsgruppen i forhold til beboere og
ydelser. Hypoteserne er under forandring, og arbejdsgruppen vil løbende justere og udbygge
hypoteserne.

Arbejdsgruppens hypoteser
1. Den nuværende beboersammensætning peger i retning af, at
der vil ske stor udskiftning af beboere om 5-10 år (stor
aldersophobning).
2. Beboersammensætningen vil - med baggrund i ændret
visitationsmønster - fremadrettet præges af mere
ressourcekrævende beboere (som har behov for støtte i
egentlige enkeltmandsprojekter).
3. Der vil ske en ændring af sammensætningen af
køberkommuner – flere kommuner udenfor Region Midt vil
efterspørge pladser
4. Hvis Århus kommune skal bevares som storkunde er der
forventning om, at nuværende service- og takstniveau
nedsættes
5. Ydelser og tilbud ændrer karakter – og bør målrettes en større
gruppe ældre og en større gruppe yngre med særlige
individuelle behov.

Nye beboere – andre målgrupper og udfordringer
De seneste års visitationsmønster har vist en både målrettet og stigende efterspørgsel på pladser i
Landsbyen Sølund til borgere med svær gennemgribende psykisk/fysisk udviklingshæmning med
en række tillægshandicaps – herunder bl.a. svære udviklingsforstyrrelser.
For at få et indblik i hvilke specialiseringer beboerne i Landsbyen Sølund får støtte i udover deres
udviklingshæmning, har vi kategoriseret dem i målgrupper.
Figuren viser, at den
største specialisering
vi praktiserer i dag er
psykiatri.

Beboernes fordling på målgrupper
(234 beboere)
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De tre næststørste
specialiseringer, der
gives støtte til er
autisme,
multihandicappede
og borgere med
demens.
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Landsbyen Sølund har en venteliste på 41 personer marts 2014. Ventelisten er udtryk for en
efterspørgsel, der er registreret efter en sagsbehandler har udtrykt ønske, om borgeren kommer
på Sølunds venteliste. Det er ingen garanti for, at borgeren/køberkommunen tager imod et
konkret tilbud om en plads, når det opstår.
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Figuren viser, at
borgere på ventelisten har størst
udfordringer og behov
for støtte inden for
autisme, psykiatri og
multihandicappede.
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Kategorisering er foretaget ud fra en faglig vurdering af personens primære udfordring udover
udviklingshæmningen.

Udviklingen i Støttebehovet
I nedenstående figur indgår alle 234 beboere med
den nuværende takst.
Figuren viser, at støttebehovet for beboere
indskrevet efter 2003 er højere end tidligere hvorfor
en større andel af beboerne således ligger højere i
taksniveau ved indskrivning end før 2003.
Figuren viser vores antagelse om, en stigende
intensitet i visitationen af beboere med omfattende
støttebehov.

Taksterne i Landsbyen Sølund
aftales og reguleres for alle
kommuner i regionen via Den
Sociale Rammeaftale for
Region Midt.
Det samlede antal pladser til
voksne fysisk handicappede i
Region Midt er 1.486. For de
340 er Skanderborg Kommune
driftsherre.
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Serviceniveauet indenfor de
respektive takster fastsættes af
Skanderborg Kommune, som er
driftsherre for Sølund.

Nye beboere på vej!
De fleste beboere bor i Landsbyen Sølund til
den dag de dør.
Ud af 234 beboere er 31 i dag fra 73 år og
ældre. Som det fremgår af fakta er det ikke
uventet boenhed 2 og 18, der har den største
repræsentation af ældre.
Alderspyramiden i grafen viser den samlede
aldersfordeling marts 2014 for beboerne i
Landsbyen Sølund.

Fakta: 31 beboere er 73 år eller ældre
fordelt på boenheder
8
7
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i Boenhed 2
i Boenhed 18
i Boenhed 6 og i 22
i Boenhed 12 og i 42
i Boenhed 10 og i 16

Tal og figurer underbygger udfordringen om, at Landsbyen Sølund inden for de næste 10 år, vil
opleve en relativ stor bortgang af de aldrende beboere.

Aldersfordeling beboere i Landsbyen Sølund
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Gennemsnitlig alder ved
indskrivning i perioderne:
1935-1987: 13,5 år
1988-2004: 31,5 år
2005-2014: 34,3 år

I boksen fremgår tal, der forklarer alderspyramiden, idet beboernes gennemsnitsalder ved
indskrivning fra 2005 har været 34,3 år, hvor
gennemsnitsalderen var 13,5 år ved indskrivning
de første 52 år af Landsbyen Sølunds eksistens.

Hvor kommer beboerne fra?
Århus Kommune er med 96 beboere ud af 234 den
største køber af ydelser i Landsbyen Sølund.
Udvikling omkring køb af ydelser fra Århus
kommune har været stigende siden 2002. I 2010 var
der tale om indskrivning af 8 beboere.
Århus har i forskellige sammenhænge givet udtryk
for, de fremover vil have behov for pladser til
beboere med lavere støttebehov. Heri ligger en
eksplicit forventning om lavere takstbetaling.

Landsbyens 234 pladser
kommer fra 32 kommuner.
De kommuner som har flest
beboere er:

Århus med 96
Skanderborg med 33
Silkeborg med 17
Randers med 15
Favrskov med 14
Odder med 11
Horsens med 9

Tallene i boksen viser aldersstatistik på Århus borgere marts 2014
De 96 beboere fra Århus udgør
41 % af Sølunds pladser.
Af de 96 borgere, er 26 over 67
år. 15 borgere af er over 73 år.

Inden for de næste 10 år må vi forvente en stor
udskiftning af Århus borgere grundet
aldersprofilen.
Det er uklart om Århus Kommune fortsat sender
beboere til Sølund i samme omfang som tidligere
eller, om Århus vælger at udbygge tilbud i eget
regi.
Det er derfor uvist, om de ledige pladser vil blive
besat med beboere fra Århus Kommune.

20 kommuner uden for Region Midt køber ydelser i Landsbyen Sølund.

Udfordringer
I forhold til ændringen af målgrupper og ydelser er udfordringerne:
•

Der er stor andel af ældre beboere

•

Forventer bortgang af en større andel af beboere inden for en relativ kort tidshorisont

•

Der er beboere på venteliste, der efterspørger anden specialisering end, der hvor pladsen er
ledig

•

Nye målgrupper efterspørger andre ydelser og struktur

I forhold til ændringen af køberkommunerne er udfordringerne:

• Køberkommunerne (Århus) udtrykker nye forventninger til serviceniveau og indhold end det vi
•

ud/tilbyder.
En formodning om Århus ikke vil genbesætte pladser i det omfang, der falder Århus borgere
bort, og som de har gjort de senere år.

Mange nye beboere
Ændret
efterspørgsel/ydelser
(specialisering)

Stor udskiftning pga
alder

Mange ældre
beboere

Fremtidens
beboere
og ydelser

Nye køberkommuneri

Efterspørgsel med udfordringer
Interview med Trine Schierff, vicelandsbyleder

Hvordan oplever du ændring i efterspørgsel og interesse fra køberkommunerne??
Fra vores største købere af ydelser oplever vi, at der udvises interesse for, hvordan vi driver Sølund
mest omkostningseffektivt ligesom der er et udtrykt ønske om at få indflydelse på udviklingen i
organiseringen af tilbud og ydelser.
Især Århus har en særlig interesse i Sølunds fremtidige udvikling da de også i årene frem vil have
behov for et stort antal pladser qua deres befolkningsprognoser. Der er imidlertid samtidig udtrykt
forventning om, at hvis Århus fortsat skal købe samme antal pladser i Landsbyen Sølund fremover
skal dette ske til et væsentligt lavere taksniveau, som harmonerer med det serviceniveau Århus
udbyder til sammenlignelige borgere i egen kommune.

Hvilke udfordringer giver det for Landsbyen Sølund?
Spørgsmålet Århus stiller os er jo, om vi afskriver muligheden for, at kommuner kan købe pladser
ud fra et generelt pladsbehov på voksenhandicap området, fordi vi kun vil udbyde pladser med
specialisering og højt serviceniveau. Spørgsmålene afføder selvfølgelig en refleksion som
organisation og leverandør af pladser på landsplan om, hvor stor en andel af pladserne, der skal
være specialiserede tilbud og i hvor høj grad, vi som organisation også skal sikre et pladsgrundlag,
der imødekommer en bredere efterspørgsel på pladser.

Hvordan forholder vi os til det?
Vi vil i første omgang undersøge om de pladser Århus borgere har besat de senere år udgør de
målgrupper, vi kan se står på ventelisten – og som i vid udstrækning er borgere med særlige
specialiserede behov. Dernæst håber vi at arbejdet med en Masterplan på sigt kan sætte spot på
de mange aspekter om udbud og efterspørgsel, som kan vise os et reelt behov for pladser, og
dermed vise os hvilken rolle Sølund skal have – og tage – i forhold til, hvilke tilbud det er mest
hensigtsmæssigt, at vi løser i den store sammenhæng.

Spørgsmål til dialog

1. Hvilke muligheder og udfordringer giver den store udskiftning af
beboere?
2. Hvordan imødekommer vi bedst den stigende efterspørgsel af
større støtte til og specialisering omkring den enkelte beboer?
3. Hvor vil vi blive udfordret mest med flere forskellige
køberkommuner?
4. Hvordan imødekommer vi organisatorisk bedst forventninger fra
køberkommuner om et lavere service- og dermed takstniveau?
5. Hvordan imødekommer vi bedst organisatorisk en
sammensætning af tilbud til en større gruppe af ældre og en
større gruppe af yngre med særlige individuelle behov?

Hvis du vil vide mere
Læs mere om masterplanen på intranettet – her finder du
kommissorium og referater fra styregruppen og
arbejdsgruppens tidsplaner.

Til inspiration
Tilbudsportalen
www.tilbudsportalen.dk
Rammeaftalen
http://www.regionmidtjylland.dk/politik/regionsr%C3%A5dets+m%C3%
B8der/visdagsorden?file=25-092013/Aaben_dagsorden/Bilag/Punkt_7_Bilag_1_.pdf
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