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Projekter til 2019 ansøgningen (8.064.000 kr.)

Projekter der kører videre fra 2018

NR.

Forslag til indsats

Beskrivelse

Anslåede
udgift i 2018

Anslåede
udgift i 2019

1 Produktion af mad i
enhederne på
plejecentrene.

Forundersøgelse af hvad der skal til for at etablere mad fra
bunden i enhederne, samt etablering og drift. Produktion af
mad i enhederne på plejecentrene, betyder at der skal
tilføres en anden faglighed i enhederne f.eks. i form af en
kostfaglig medarbejder. (Opstart 2016)

3.795.000

3.200.000

2 Rehabiliterende
døgntilbud.

Etablering af et rehabiliterende døgntilbud, bygget på den
erfaring, der er fra projektet "Rehabiliteringshuset
Vesthimmerland". Der afsættes afsættes lønmidler til
ansættelse af 3 fysio- og ergoterapeuter. (Opstart 2016)

1.500.000

1.400.000

470.000

430.000

3 Sundhedsfagligkoordinato Borgere der henvises til et rehabiliterende døgntilbud har
r med fokus på
ofte flere sundhedsmæssige udfordringer. Det er derfor
rehabilitering.
vigtigt at døgntilbuddet har mulighed for at imødegå disse
udfordringer. Samtidigt er der fokus på et tættere
samarbejde i forhold til hjemme- og sygeplejen og
visitationen, hvor koordinator funktionen er vigtig. (Opstart
2016)
4 Elektronisk nøglesystem.

Udskiftning af det nuværende nøglebokssystem ude i
Hjemme- og sygeplejen med et elektronisk nøglesystem.
Det kan være med til at: Øge sikkerheden og trygheden hos
borger, bl.a. fordi nøglebokse er synlige, og indikere at her
bor en borger, der modtager praktisk hjælp eller pleje. Samt
optimere den tid medarbejderne bruger på (kørsel,
registrering og administration). (Opstart 2016/2018)

5 Trådløs
temperaturovervågning
og egenkontrol af
fødevarer.

Udbredelse af ThermIT’s og Anticimex´s trådløse temperatur
overvågning til alle plejecentre i Vesthimmerlands
Kommune. På nuværende tidspunkt er anlægget installeret
på Plejecenter Højgården og plejecenter Bøgely med positive
resultater. Afledte effekter er: Optimering af arbejdsgangene
og tidsbesparelser Forbedret fødevaresikkerhed ved at
reducere fejl og sikre hurtig indgriben ved
temperaturstigninger. Bedre psykisk arbejdsmiljø, hvor
personalet ikke skal huske at måle temperaturer og
frigørelse af personale ressourcer til mere pleje. (Opstart
2016)
Ansættelse af en demensfaglig person i et 2-årig projekt.
Med det formål at sikre at demensindsatsen i
Vesthimmerland har fokus på nye viden og udvikling og at
dette indarbejdes i den faglighed, der bringes i spil i
arbejdet med demens. Den demensfaglige person skal også
hjælpe med at løfte opgaver i driften. (Opstart 2017)

275.000

300.000

450.000

434.000

2. årigt projektansættelse med henblik på en
ernæringsindsats til hjemmeboende ældre. Ansættelse af en
medarbejder med kostfaglig baggrund f.eks. bach. Ernæring
og sundhed eller diætist til i et samarbejde med hjemme- og
sygeplejen at have fokus på sufficient ernæring specielt for
de småtspisende og ernæringstruede borgere der er
hjemmeboende.
1 - års folængelse af projektet "Motion til Demensramte" har
til formål at bremse udviklingen af demenssygdom i en tidlig
fase ved hjælp af en bestemt form for konditionstræning 3
gange om ugen. Således vil træning til denne målgruppe
kunne øge fysisk og psykisk velbefindende og mindske:
depression, irritabilitet, uro, rastløshed, aggression og apati,
samt døgnrytmeforstyrrelse.
Ud over at forbedre af
den
demensramtepå
livskvalitet
har
Komtenceudvikling
medarbejderer
plejecentre
og i
hjemmeplejen. Udmøntes som en understøttelse af
Vesthimmerlands Demenspolitik og demensplan med det
fokus at højne den faglige kvalitet omkring demens.

450.000

400.000

160.000

200.000

6 Demensfagperson

7 Fokus på rehabilitering

8 Motion til demensramte

9 Kompetenceudvikling på
demensområdet

I alt for projekter der kører
videre fra 2018

-

-

6.940.000

200.000

1.500.000

8.064.000

