Chefteamindstilling: Forflytningsplatforme i Plejehjemmene (Sparekatalog 2019-2022)
Den 28.11.18, Strategi og Udvikling
Kommunikation:

Baggrund: Sparekatalog 2019-2022:
Forflytningsplatforme 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 udbud er pt. under forberedelse i samarbejde med I&U. Planen er at udbuddet på forflytningsplatforme, med og uden sæde, offentliggøres 1.december 2018 og efterfølgende kontraktindgåelse med leverandør forventes på plads 1.maj 2019. Implementering vil kunne igangsættes derefter.

Forflytningsplatformene er et hjælpemiddel som gør medarbejderne i stand til lave en aktiv forflytning af borgere med ståfunktion. Selve forflytningsplatformen er simpel, så det kræver ikke nogen stor kommunikationsindsats for selve platformen. Der er dog efterhånden en stor portefølje af APV-hjælpemidler, så derfor går kommunikationsbehovet hovedsageligt på at understøtte at medarbejderne vælger det rette hjælpemiddel der understøtter borgers behov.
Fremadrettet er der behov for, at nye forflytningsplatforme bliver en del af forflytningsundervisningen på Undervisningscenteret for Velfærdsteknologi mm. for at sikre ensartethed i instruks og praksis. I mindre grad er der
også et behov for information til SOSU-skolen.
Efter endt udbud, skal forflytningsplatforme opføres i APV-kataloget, og det skal formidles til områderne, at
Forflytningsplatforme kan lejes til brug i hjemmeplejen på lige fod med øvrige APV-hjælpemidler.
Kommunikationsplan mm. er endnu ikke på plads, men vil blive vedtaget i VT-Implementeringsgruppen.

Beslutninger/Orientering:
CT orienteres om, at status på indsatsen på nuværende tidspunkt er grøn.

Effekt:
Effekten for borgeren er:
•
Mere nærværende kontakt i forflytningssituationen
•
Mere værdig forflytning, da borger med ståfunktion ikke skal liftes,
•
Større mulighed for aktivering af borgers egne ressourcer i forflytningen
Effekt for medarbejder:
•
Mere sikker forflytning.
•
Mere ligeværdig kontakt med borgerne i forflytningssituationen
Effekt for økonomien:
•
Mindre ressourceforbrug – primært smidigere arbejdsgange i plejen hele døgnet og mere soloforflytning

Implementering:
Der er ikke afsat midler til implementering i spareforslaget, som i stedet forventes finansieret af de afsatte KBmidler til fremtidssikring af plejehjem. VT-styregruppen beslutter rammer for implementeringsindsatsen, Planlægningen foregår herefter i samarbejde med VT-Implementeringsgruppen, hvilket bl.a. sikrer, at implementeringen kommer til at foregå koordineret med implementeringen af multihygiejnestolen, Carendo, og andre implementeringsindsatser.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling
X
Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomi
Ansvarlig leder/afdeling: Ivan Inger Kirk, Center
Deltager på mødet: Ivan, Inger Kirk
for Frihedsteknologi

Besparelse

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

2019

2020

2021

2022

0

0

-700.000

-1.100.000

*negativt fortegn er lig med nettobesparelse
Er der andre bemærkninger til økonomien? Implementeringsudgifter afholdes af KB-midlerne.

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

HMU

15.11.18

X

Afd. opsparing

Chefteam-møde

Udbud

Kontraktindgåelse

VT-styregruppe beslutter videre forløb

Dags dato

01.12.2018

01.05.2019

13.06.2019

MSO’s fælles opsparing

Referat:
Her er risikograden høj ift. udbud og derfor pt. rød
Vil være en hjælp i plejehjemmene, men kan være bekymret for, at disse anvendes
Implementeringen vil være i forbindelse med Carendo.
Der skal ses på business-casen igen ift. at høste besparelsen.

