Værdighedsmidler - Prioritering til Budget 2020 (9,865 mio. kr.)
NR.

Indsats

Beskrivelse

Drift

Drift af pladser

1 Rehabiliterende
døgntilbud. (P&S)

Reduceret drift (5 Pladser) Indsats nr. 1,2 og 3 skal ses
i sammenhæng. Dels med hinanden og dels i forhold til til
det samlede budget for driften af Rehabiliteringshuset
Vesthimmerland. Rehabiliteringshuset har et samlet budget
på ca. 9,8 mio. kr., hvoraf understøttelsen fra
værdighedsmidlerne udgør 2,33 mio. kr. (nr. 1,2 og 3).
Målgrupper er borgere enten fra eget hjem eller udskrivelse
2 Sundhedsfagligkoordi
fra sygehus, hvor der er behov for intensiv rehabiliterende
nator med fokus på
indsats. De afsatte midler dækker over: Indsats nr. 1 - 3
rehabilitering. (P&S)
terapetuet faglige medarbejdere, der er styrende for den
rehabiliterende vinkel, Indsats nr. 2 - 1 sygeplejefaglig
medarbejder, som sikrer dækning af sygepleje faglige
ydelser samt rehabiliterings indsatser på SUL ydelser og
Indsats nr. 3 - 1 sundhedsfaglig medarbejder til at
3 Rehabiliteringsmedar understøtte kontinuitet og sammenhængende forløb for
bejder til til overgang borgere, der udskrives fra Rehabiliteringshuset
fra
Vesthimmerland til eget hjem.
rehabiliteringshuset.
(P&S)

Budget 2020
Kontraktforhold på
(Estimeret beløb) medarbejdere
875.000

3 Fastansatte
terapeuter

270.000

1 Fastansat
sygeplejerske

Konsekvenser ved ophør

Midlerne til drift skal findes andet
sted. Det vil blive nødvendigt at se på
opbygningen af det nuværende tilbud
og eventuelt tilpasse det eller afslutte
det.

415.000 2 Fastansat
medarbejdere (deles
med Plejecenter
Kærbo)

4 Styrkelse af
aftenvagten. (P&S)

Midlerne er allokkeret Akutpladserne på Plejecenter
Højgården med det formål at sikre at tilbuddet kan driftes
som et døgntilbud.

4.000.000 12 medarbejdere
fastansatte med
forskellig timetal +
udgifter i
vikardækning.

Midlerne til drift af Akuttilbuddet som
døgntilbud skal findes andet sted eller
tilbuddet skal ophøre i dets
nuværende form.

5 Døgnpladser til
demente (P&S)

Der har siden 2018 kørt et projekt med tilbud om fleksibel
døgn aflastning alle ugens 7 dage til borgere med demens
og deres pårørende.
Der er på budget 2020 (Sunddr-008) afsat midler til at
videreføre projektet med 2 plads på plejecenter Kærbo.

1.300.000

Er prioriteret i forbindelse med
Budget 2020 (Sunddr-008).

6 Elektronisk
nøglesystem. (F&B)

Der er indført et elektronisk nøglesystem hos visiterede
hjemmeboende borgere, med det formål at øge
sikkerheden og trygheden hos borger, bl.a. fordi de gamle
nøglebokse er synlige, og indikerer at her bor en borger,
der modtager praktisk hjælp eller pleje. Samt optimere den
tid medarbejderne bruger på (kørsel, registrering og
administration). Der er afsat midler til licenser, indkøb af
nye låse + reservedele, samt arbejdstid. (Opstart 2019).

300.000 1/2 medarbejder
projektansat frem til
01.06.2020

Hjælpemiddeldepotet finder midlerne i
eget driftsbudget. Det anses dog ikke
for at være en mulighed, da
Hjælpemiddeldepotet er stærkt
udfordret på en stigende mængde af
opgaver, samt at opgaven med det
elektroniske nøglesystem kræver flere
ressourcer end det gamle system, og
der er en driftsudgift.

Prioritering

Forløbskoordination

Der er i Hjemme- og sygeplejen ansat en sygeplejefaglig
medarbejder til understøttelser af intern
forløbskoordination i forhold til borgere visiteret til
sygepleje/sundhedslovsydelser. Formålet er blandt andet
at understøtte målsætningen om øget brug af klinikker til
levering af sundhedslovsydelser (til borgere i eget hjem).
Der er afsat lønmidler til forsat ansættelse af en
medarbejder intern forløbskoordination. (Opstartet 2019)

500.000 Projektansat frem til
31.12.2019
(medarbejder er på
udlån fra Hjemme- og
sygeplejen Løgstør)

Hjemme- og sygeplejen skal finde
midlerne i eget driftsbudget eller
nedlægge funktionen. Det kan påvirke
målsætningen på brug af
sygeplejeklinikker.

8 Demensfagperson.
(P&S)

Demens teamet er tilført en demensfagperson. Formålet er
at sikre demensindsatsen i Vesthimmerland har fokus på
ny viden, udvikling og at dette indarbejdes i den faglighed,
der bringes i spil i arbejdet med demens. Vedkommende
har et særligt ansvar for VHKs arbejde med
implementeringen af "Den Nationale
demenshandlingsplan". (Opstartet 2018)

434.000 Fastansat i 1.1.2018
(3. mnd varsel)

Midler til funktionen skal findes i
udviklingsafdelingen/Pleje og
seniorservice eller der skal ske en
justering af tilbuddet og mindre fokus
på demens området. Høringssvar er
vedlagt som Bilag.

9 Fokus på
rehabilitering. (P&S)

Der er i Udviklingsafdelingen ansat en medarbejder med
kostfaglig baggrund til i et samarbejde med hjemme- og
sygeplejen, at have fokus på sufficient ernæring specielt
for de småtspisende og ernæringstruede borgere, der er
hjemmeboende. Der har været tale om en 2. årigt
projektansættelse.

400.000 Fastansat i 1.1.2018
(3. mnd varsel)

Midler til funktionen skal findes i
udviklingsafdelingen/Pleje og
seniorservice eller tilbuddet skal
afsluttes.
Der
har siden opstart af funktionen været
efterspørgsel på
ernæringskompetencer, og det tyder
på, at efterspørgslen vokser, som
området er blevet udvidet og
funktionen er blevet mere kendt.
Gennemsnittet af unikke henvendelser
pr. uge er steget fra 2,0 i 2018 til 3,7 i
2019. Der er flere henvendelser, der
imødekommes med sparring med
personale frem for vejledning hos den
enkelte, hvilket resulterer i et mindre
antal borgerbesøg pr. henvendelse.
Det skaber en større effektivitet, at
det faste personale undervises og
kompetenceløftes til de mindre
komplicerede forløb, så den
kostfaglige medarbejder primært kan
besøge de borgere, der har mere
komplekse problemstillinger.
Høringssvar er vedlagt som Bilag.

Indsatsen har haft til formål at:
- Forebygge indlæggelse/genindlæggelse
- Borgere med venøse og arterielle sår vil opnå hurtigere
sårheling
- Borgerne genvinder hurtigere kræfter og kan herved i
højere grad bruge sine ressourcer i sin habilitering.
(Opstartet 2018)

klingsafdelingen - Specialistfunktioner

Administrativ Prioritering

7 Sygeplejefaglig
medarbejder til intern
forløbskoordination.
(P&S)

A

Udviklingsafdelingen - Specialistfun

10 Velfærdsteknologisk
fagperson. (P&S)

Der er i Udviklingsafdelingen ansat en medarbejder med
erfaring indenfor velfærdsteknologi og hjælpemidler.
Medarbejderens funktion har været at afdække, afprøve og
støtte/projektlede implementeringen af relevante
velfærdsteknologier og hjælpemidler. Medarbejderenhar
indtil dagsdato stået for eller medvirket til:
• Velfærdsteknologibibliotek.
• Samarbejde med Vesthimmerlands Biblioteker
• Udarbejdelse af hjemmeside om velfærdsteknologi i
Vesthimmerlands Kommune
https://velfaerdsteknologi.vesthimmerland.dk/
• Samarbejde omkring implementeringen af de digitale
nøgler i hjemmeplejen
• Projektleder på Telecare Nord i forhold til den kommende
udskiftningsproces af udstyr
• Re-implementering af robotsælen Paro.
• Afprøvning af teknologier og sansestimulerende
demenshjælpemidler
• Undervisning af SOSU-elever i Velfærdsteknologi
• Repræsentation af Vesthimmerlands kommune i Nordjysk
Netværk for Velfærdsteknologi (NNV), som er nedsat i regi
af Life Science Innovation North Denmark
(Opstartet 2019)

11 Diabetessygeplejerske Der er i Udviklingsafdelingen ansat en
18 mnd. Projekt.
diabetessygeplejerske med det formål at styrke indsatsen
(P&S)
på diabetes området. Et fokus, som i længere tid er blevet
efterspurgt fra driften og forebyggelse. (Opstartet 2019)

500.000 Projektansat frem til
31.12.2019

Midler til funktionen skal findes i
udviklingsafdelingen/Pleje og
seniorservice eller tilbuddet skal
afsluttes.
Afprøvning
og implementering af teknologi tager
tid og kræver stor brugerinddragelse
for at lykkedes. Nuværende konsulent
har i løbet af 6 måneder opbygget et
netværk i kommunen samt opnået
stor indsigt i arbejdsgangene på især
plejecentre samt i hjemmeplejen og
her skabt tillid ift. medarbejderne. I
driften skal fordelen ved en konsulent
i denne funktion, opleves ved at
implementerings processen følges hele
vejen ud til borgeren og sammen med
den medarbejder der skal anvende
teknologien.
Teknologibiblioteket vil muligvis lukke
ned, grundet manglende ressourcer til
fortsat drift. Høringssvar er vedlagt
som Bilag.

450.000 Projektansat frem til
31.12.2019
(medarbejder er på
udlån fra Hjemme- og
sygeplejen Aars)

Midler til funktionen skal findes i
udviklingsafdelingen/Pleje og
seniorservice eller tilbuddet skal
afsluttes.
Antallet af danskere med diabetes er
fordoblet i de sidste 20 år. Med en
diabetessygeplejerske ansat, kan den
faglige indsats i højnes i forhold til
borgere, som er tilknyttet Pleje og
Senior samt Socialområdet og bidrage
til at forebygge senkomplikationer og
sygehusindlæggelser.
Samtidig opnås en fokuseret indsats,
for de særligt skrøbelige borgere, hvor
der kan etableres individuelle forløb,
der øger deres compliance.
Høringssvar er vedlagt som Bilag.

Rehabilitering

12 Styrkelse af
hverdagsrehabilitering i hjemme- og
sygeplejen. (P&S)

Der er udpeget sundhedsfaglige medarbejdere i
kommunens x 4 hjemmeplejedistrikter til at løfte opgaven i
forhold til "hverdagsrehabilitering" mv. Formålet er at
styrke indsatsen for borgere i eget hjem i forhold til at
fastholdelse og udvikling af egne kompetencer via en
fokuseret rehabiliterende indsats. Der er afsat lønmidler til
forsat ansættelse af de udpegede medarbejder for at sikre
et forsat fokus på "hverdagsrehabilitering". (Opstartet
2019)

ed mere.

oriteret

Rehabilitering

I alt

421.000 Berører 19 fastansatte
medarbejdere i
Hjemme- og
sygeplejen, som alle
har allokeret en del af
deres arbejsdtid på
styrkelse af
hverdgsrehabilitering.

Hjemme- og sygeplejen finder
midlerne i eget driftsbudget eller
nedlægge funktionen. Det kan få
indvirkning på forsat fokus på
"hverdagsrehabilitering".

9.865.000

12 Styrkelse af
hverdagsrehabilitering i hjemme- og
sygeplejen. (P&S)

Der er udpeget sundhedsfaglige medarbejdere i
kommunens x 4 hjemmeplejedistrikter til at løfte opgaven i
forhold til "hverdagsrehabilitering" mv. Formålet er at
styrke indsatsen for borgere i eget hjem i forhold til at
fastholdelse og udvikling af egne kompetencer via en
fokuseret rehabiliterende indsats. Der er afsat lønmidler til
forsat ansættelse af de udpegede medarbejder for at sikre
et forsat fokus på "hverdagsrehabilitering". (Opstartet
2019)

1.179.000

13 Trådløs
temperaturovervågning og egenkontrol af
fødevarer. (P&S)

Der er inført trådløse temperatur overvågning af
køleskaber og frysere på alle plejecentre i Vesthimmerlands
Kommune. De positive effekter er: Optimering af
arbejdsgangene, tidsbesparelser, forbedret
fødevaresikkerhed ved at reducere fejl og sikre hurtig
indgriben ved temperaturstigninger og bedre psykisk
arbejdsmiljø, hvor personalet ikke skal huske at måle
temperaturer og frigørelse af personale ressourcer til mere
pleje. Der afsat midler til licenser.(Opstart 2016).

300.000

14 Produktion af mad i
enhederne på
plejecentrene. (P&S)

Der er etableret egenproduktion af mad på alle plejecentre.
I 2019 er der sat 100.000 kr. af til at understøtte
Plejecenter solvang, som har bygningsmæssige
udfordringer i forhold til de andre plejecentre. De har ikke
mulighed for at forberede en stor del af maden i et
centralkøkken. Der er afsat driftsmidler til at understøtte
Plejecenter Solvangs egenproduktion af mad. (Opstartet
2016)

Berører 19
fastansatte
medarbejdere i
Hjemme- og
sygeplejen, som alle
har allokeret en del af
deres arbejsdtid på
styrkelse af
hverdgsrehabilitering.

Hjemme- og sygeplejen finder
midlerne i eget driftsbudget eller
nedlægge funktionen. Det kan få
indvirkning på forsat fokus på
"hverdagsrehabilitering".

Plejecentrene finder midlerne i eget
driftsbudget.

100.000 1 medarbejder
Plejecenter Solvang finder midlerne i
fastansat, hvor en del eget driftsbudget eller afslutter
af lønne dækkes af
indsatsen.
disse midler.

Projekter, uddannelse med mere.

Ikke Prioriteret

15 Bedre brug af
hjælpemidler. (F&B)

Der er i bevillingsenheden og i hjemmeplejen et ønske om
afprøve hurtig og gratis udlevering af små hjælpemidler –
med henblik på at sikre en højere grad af selvhjulpenhed
hos hjemmeboende borgere. Der er afsat midler til at
forsætte initiativet. (Opstartet 2019)

16 Motion til
demensramte. (F&B)

Projektet "På pulsen" har haft til formål at bremse
udviklingen af demenssygdom i en tidlig fase ved hjælp af
en bestemt form for konditionstræning 2 gange om ugen.
Forskning har indikeret at træning til denne målgruppe kan
øge fysisk og psykisk velbefindende og mindske:
depression, irritabilitet, uro, rastløshed, aggression og
apati, samt døgnrytmeforstyrrelse. Ud over at forbedre den
demensramte livskvalitet har projektet også til formål, at
den demensramte fungerer bedst muligt i eget hjem og
sammen med pårørende, samt aflaste pårørende.

17 Videomøder. (F&B)

Vesthimmerland er kendetegnet ved at være en kommune,
hvor transport fylder en stor del af medarbejdernes
dagligdag. Det er især gældende for medarbejdere i
Bevillingsenheden, hvor der er mange samarbejdspartnere
i og udenfor kommunen. Målet er at afløse fysisk
fremmøde og derved mindske transport tid. Der er afsat
driftsmidler til licenser. (Opstartet 2019)

25.000

18 Kompetenceudvikling
demens. (P&S)

Der er i 2019 afsat 1.5 mio. kr. til kompetence udvikling på
demens området i pleje og seniorservice. (Opstartet 2019)

1.500.000

I alt

250.000

200.000

3.554.000

I alt for indsatser i 2020
13.419.000,00

Bevillingsenheden finder midlerne i
eget driftsbudget eller afslutter
indsatsen.

1 fastansat
medarbejdere, som
bruger en andel af sin
tid på projektet.

Borger Sundhed finder midlerne i eget
driftsbudget eller afslutter indsatsen.
Hvis Indsatsen afsluttes, vil der ske en
reduktion i medarbejder timer. De
borgere og pårørende, der har været i
projektet, hvor af nogle få har været
der fra starten, har haft meget stor
glæde af projektet. En afledt effekt af
projektet er netværksdannelser
imellem de pårørende og borgere. Der
har ikke været så mange borgere
igennem, som man oprindeligt havde
håbet. Hvis projektet afsluttes vil de
borgere, der er i tilbuddet selv skulle
opsøge/etablere træningstilbud,
hvilket vil være udfordrende for de
fleste. - Evaluering af projektet er
vedlagt sagen som bilag.

Projektet blev overhalet af udviklingen
i VHK, da det er besluttet at indføre
Cisco Jabba i hele kommunen, hvilket
er det samme system, som projektet
ville have benyttet sig af.

Midlerne er brugt i 2019.

