Chefteamindstilling: Tilbagemelding til CT efter 1 år med faldkald
Den 8. juni 2018, Strategi & Udvikling

Kommunikation:

Baggrund:
Samtidig med RM beslutningen om at indføre faldkald d. 22. juni 2017 blev der truffet beslutning om at
evaluere faldkald på RM i maj 2018.
Der er fra november 2017 til 16. maj 2018 visiteret 122 borgere til faldkald. Sammenholdt med at der i
2016 blev givet 150 afslag på nødkald, og at der kan forventes en ekstra efterspørgsel i og med fald kald
er blevet en mulighed kunne tyde på, vi har nået et passende niveau.
Det er ikke pt muligt at lave en direkte sammenkobling mellem tildeling af faldkald og færre indlæggelser /
tryghed. Der er ikke data for hvor mange faldkald, der senere er konverteret til almindelige nødkald. Der er
således heller ikke afholdt udgifter til konvertering af faldkald til nødkald.

122 borgere er fra beslutningen om faldkald som mulighed blev taget 22.juni 2017 og frem til 16. maj 2018 blevet visiteret til et faldkald. Visitationen af faldkald fortsætter uændret frem til udfaldet af udbud om kaldeanlæg
og nødkald er kendt 1. november, og det forventes at faldkald bliver inkluderet i den løsning Aarhus Kommune
indkøber.
Info i det faglige hjørne samt direkte til SOL og sundhedsenhederne.

Beslutninger:
Tildelingen af faldkald fortsætter uændret frem til udfaldet af udbud om kaldeanlæg og nødkald er kendt.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling

X

Lukket indstilling

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: BYG, ØKA, Sundhed, SOL
Ansvarlig leder/afdeling: Ivan Kjær Lauridsen (CFT)
Deltager på mødet: Ivan Kjær Lauridsen (CFT) Jesper Dahlsen-Jensen (BYG)

Effekt og målopfølgning:
Kontrakten for kaldeanlæg og nødkald forventes indgået 1. november 2018, og det forventes at faldkald
bliver inkluderet i den løsning Aarhus Kommune indkøber. Skulle dette ikke være muligt fremlægger CFT
og BYG nyt forslag for CT vedrørende håndtering af faldkald i MSO.
Der er fra november 2017 til 16. maj 2018 visiteret 122 borgere til faldkald. Sammenholdt med at der i
2016 blev givet 150 afslag på nødkald, og at der kan forventes en ekstra efterspørgsel i og med fald kald
er blevet en mulighed kunne tyde på, vi har nået et passende niveau.
Det er ikke pt muligt at lave en direkte sammenkobling mellem tildeling af faldkald og færre indlæggelser /
tryghed.
8 borgere er konverteret fra faldkald til nødkald
2 borgere er konverteret fra nødkald til faldkald
1 borger har begge ydelser
Der er altså ikke knyttet væsentlige udgifter til konvertering.

Implementering:

Forud for CT-indstilling

Afd. grundbudget

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

X

Direkte udgifter (Angiv kr.)
2018

2019

2020

2021

771
Pris pr. faldkald inklusive nødkaldsboks er ca. 1.900,- kr. Udgiften til indkøb af faldkald til visiterede borgere fra
beslutning og til 16. maj 2018 har været på 231.800, - kr. I beslutningen af 22. juni 2017 var der afsat 257.000
kr. til 2017 og 771.000 kr. til udgiften i 2018.Det forudsættes, at udgiften til faldkald frem til udbuddets afslutning vil kunne holdes inden for den oprindelige ramme.

BYG følger udviklingen som hidtil.

Dato

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)

Dags dato

1/11 2018

Chefteam-møde

Kontrakt for nødkald og
Tilbagemelding til CT

Referat:
Chefteamet besluttede, at tildelingen af faldkald fortsætter uændret frem til udfaldet af udbud om kaldeanlæg og nødkald er kendt.
Bygningsafdelingen undersøger brug af nødkald nærmere – hvor meget bruges det – kan man ”nøjes” med faldkald?
Der var enighed om at det har været en succes med faldkald.

