Chefteamindstilling: Udmøntning af økonomiske midler til satspuljeprojektet ”Fælles indsats”
Den 1.6.2018, Tværgående udvikling og implementering

Kommunikation:

Baggrund:
Chefteamet besluttede d. 22/12-2016, at DÆMP-midler til kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje (2 mio. kr. i 2017-19) skulle understøtte lokalområderne i at kunne levere opfølgning indenfor 24
timer. Dette grundet, at erfaringerne fra et tidligere projekt angående tidlig geriatrisk opfølgning viser, at
der kan forventes en væsentlig merudgift for lokalområderne, i form af direkte udgifter til medgået tid fra
medarbejderne og afledte effekter.
I 2017 blev disse midler konkret tilført sundhedsenhederne efter den gældende fordelingsnøgle på sygepleje, da hovedparten af borgere, der inkluderes i satspuljeprojektet, bor i egen bolig.
Som led i beslutningen om at udmønte midlerne til sundhedsenhederne, blev en tilbagemelding fra lederne af sundhedsenhederne om hvorledes midlerne er anvendt, planlagt. I disse tilbagemeldinger angav
lederne af sundhedsenhederne, at midlerne har været anvendt til at dække merudgiften til sygepleje i forbindelse med udredning og dataindsamling til projektet.
I vedlagt bilag 1 fremgår en kort status af projektet.
På baggrund af ovenstående erfaringer, foreslås midlerne igen tildelt sundhedsenhederne.
Medio 2019 opgøres de samlede evalueringsresultater (triple-aim) med henblik på drøftelse, i regi af Aarhusklyngen, af fremtidigt samarbejde omkring tidlig opfølgning til borgere efter indlæggelse.

Beslutninger:
Det indstilles, at chefteamet:
•
Beslutter at midlerne igen tilføres sundhedsenhederne - 2 mio. kr. pr. år i 2018 og 2019 til dataindsamling og generel drift af projektet og fordeles efter den gældende fordelingsnøgle på sygepleje.

Via det faglige hjørne udmeldes status for projektet og dertil udmøntning af de resterende midler.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling

Sundhedsenhederne kompenseres for deres direkte udgifter til medgået tid fra medarbejderne i lokalområderne i forbindelse med dataindsamlingen.

Lukket indstilling

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Mål- og Økonomistyring
Ansvarlig leder/afdeling: Anja Thoft Bach, Akuttilbud og Rehabilitering
Deltager på mødet: Anja Toft Bach

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)
Afd. grundbudget

Effekt og målopfølgning:

x

x

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

Direkte udgifter (Angiv kr.)
2018

2019

2020

2 mio.

2 mio.

2021

Midlerne fordeles efter den gældende fordelingsnøgle på sygepleje til sundhedsenhederne.

Implementering:
Midlerne udmøntes ved næste budgetudmøntning.

Marts 2018
Tilbagemelding fra lederne
af sundhedsenhederne
vedr. anvendelse af midlerne fra 2017.
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December 2019
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Chefteam-møde

Dataindsamling færdiggøres

Projektafslutning

Evaluering af satspuljeprojektet

Status til chefteamet

Referat:
Chefteamet besluttede
• At midlerne igen tilføres sundhedsenhederne - 2 mio. kr. pr. år i 2018 og 2019 til dataindsamling og generel drift af projektet og fordeles
efter den gældende fordelingsnøgle på sygepleje.

