
Chefteamindstilling: Bade- og Hygiejnestol (Carendo) (Sparekatalog 2019-2022)  
Den 28.11.18, Strategi og Udvikling 

Baggrund: Sparekatalog 2019-2022: 

Bade- og hygiejnestolen udspringer af budgetforliget for 2016 hvor forligspartierne afsatte 60 mio. kr. i alt 
fordelt på 2018 og 2019 til at fremtidssikre de eksisterende plejeboliger med velfærdsteknologi.  
 
Der har været gennemført pilotprojekt på plejehjemmet Trøjborg og efterfølgende udbud, som blev vundet 
af virksomheden Arjo med stolen Carendo i oktober 2017.  
 
Implementeringen af Carendo blev påbegyndt januar 2018 og foregår områdevis. Pt. er område Vest i drift 
og områderne Christiansbjerg og Syd i gang med implementering. Implementeringen forventes afsluttet i 
foråret 2020. 
 
Der foregår i øjeblikket en evaluering for at kvalificere de tidsmæssige gevinster ved Carendo på 2 pleje-
hjem i område Vest. Herefter genberegnes business casen i samarbejde med økonomi for at validerer de 
estimerede tidsgevinster som er grundlaget for spareforslaget. Besparelsen for Carendo indgår i detailbud-
get 2019.  
 

Beslutninger: 
Hvis den igangværende tidsmåling holder sig indenfor 25% af den oprindelige tidsmåling, så anbefales 
det, at Charlotte og Thune har mandat til at godkende det videre arbejde. Hvis forskellen i tidsmålingen 
overstiger 25 % anbefales det, at CT skal ind over igen.  

Effekt: 
Effekten for borgeren er: 

• Mere nærværende kontakt i plejesituation 

• Mere værdig morgenpleje, når morgenhygiejnen flyttes fra seng til badeværelse.  

• Større mulighed for aktivering af borgers egne ressourcer i plejen. 
Effekt for medarbejder: 

• Mindre slid for medarbejderne - fra 18 til 5 uhensigtsmæssig/skadelige arbejdsstillinger pr. morgen-
pleje. Det fører formodeligt til færre arbejdsskader/ nedslidning (evt. besparelse indgår ikke i spare-
forslaget) 

• Mere ligeværdig kontakt med borgerne i plejesituationen 
Effekt for økonomien: 

• Mindre ressourceforbrug – smidigere arbejdsgange i en morgenpleje og mere solopleje (11 min. min-
dre om dagen pr. bruger af Carendo). Ca. ¼ af borgerne i plejehjem estimeres at indgå i målgruppen. 

Effekterne for hhv. borger og medarbejdere er blevet bekræftet via opfølgning på tidligere evaluering. De 
økonomiske effekter bliver genbesøgt for at sikre, at de fortsat er realiserbare, når implementeringen bliver 
ændret og det sker i større skala.  

Opfølgning: 
Der henvises til den opfølgningsplan, som er beskrevet i CT-indstillingen Fælles velfærdsteknologisk spa-
rekatalog 2019 - 2020 

 

Kommunikation: Carendo er et fundamentalt opgør med måden som vi udfører pleje på og påvirker 

også den enkelte forstanders/lokalområdes økonomi. Der er hermed et kommunikationsbehov rettet mod for-
standere, medarbejdere på plejehjem, direktioner, borgere, pårørende samt eksterne samarbejdspartner. Lige-
som der er stor efterspørgsel efter viden om vores erfaringer fra andre kommuner.  
Hovedparten af kommunikationen foretages via opstartsmøder med de enkelte områders direktion, dets for-
standere samt arrangementer med de relevante medarbejdere. På den måde sikres det at der bliver kommuni-
keret når det er relevant for hvert enkelt område. De økonomiske konsekvenser for områderne bliver præsen-
teret på områdechefmøde i forbindelse med budget ’19. 
Fremadrettet er der behov for at indsatsen koordineres med SOSU- skolen, undervisningscenteret for Vel-
færdsteknologi mm. for at sikre ensartethed i instruks og praksis.  

Implementering: På hvert enkelt plejehjem er der en implementeringsfase på ca. 9 mdr. Implemente-

ringen foregår i et struktureret forløb. ”Igangsætterne” uddannes gennem undervisning og øvning med egne 
borgerne i brugen af Carendo. Øvning på eget plejehjemmet understøttes med sparring fra Arjo.  
Igangsætterne sidemandsoplærer efterfølgende deres kolleger hos borgerne som har Carendo.  
Ændring af vaner og arbejdsgange drøftes løbende med Igangsætterne, VT-pioner og forstander gennem hele 
implementeringsforløbet.  
Under implementeringsfasen og i det første år af driftsfasen, er der en VT-pioner på hvert plejehjem som sam-
men med CFT’s konsulenter understøtter forandringen i hverdagen. Implementeringen følges løbende af Im-
plementeringsgruppen for velfærdsteknologi.  
Det enkelte områders controller bliver inddraget i arbejdet med at realiserer besparelsen samt overførsel af 
midler fra lønbudgettet til APV-budgettet. Herudover følges der løbende op på antal stole der er i drift for at 
sikre målgruppens størrelse. 
At tidsgevinsten er konverteret fra en gevinst for plejehjemmet til at være en del af sparekataloget, har haft en 
negativ indflydelse på opbakningen til indsatsen. Det har også en negativ indflydelse på den generelle opbak-
ning til nye projekter i CFT-regi. Der arbejdes på at migrere disse negative konsekvenser.   

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: HMU. Økonomi 

Ansvarlig leder/afdeling: Ivan (CFT) Deltager på mødet: Ivan, Inger Kirk 
 

Besparelse 
2019 2020 2021 2022 

-700.000  -3.300.000 -5.100.000 -5.300.000 

*negativt fortegn er lig med nettobesparelse 

Er der andre bemærkninger til økonomien? Implementeringsudgifter samt initialinvestering i Carendo afholdes 
af KB-midlerne. Stolen bliver lejet af områderne som ethvert andet hjælpemiddel via APV-kataloget når områ-
derne går i drift.   

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X) 

Afd. grundbudget X Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

 

 

 
 

HMU Chefteam-møde Opfølgning til 
Thune/Charlotte 

Ændringer inkl. i detail-
budget 2019 

VT-styregruppe beslut-
ter videre forløb 

Sidste område er i drift 

    

15.11.18 Dags dato  04.12.2018  17.12.2018 13.03.2019 31.05.2020 

 



Referat: 

Hvis den igangværende tidsmåling holder sig indenfor 25% af den oprindelige tidsmåling, så anbefales det, at Charlotte og Thune har mandat til at godkende det videre 

arbejde. Hvis forskellen i tidsmålingen overstiger 25 % anbefales det, at CT skal ind over igen. 

Langtidssygemeldt projektleder 

Det forventes, at den går i grøn snarest (pt. gul). 

Chefteamet tog status til efterretning. 

 


