Chefteamindstilling: Virtuelle skærme (Sparekatalog 2019 – 2022)
Den 28.11.18, Strategi og Udvikling

Kommunikation:

Baggrund: Sparekatalog 2019 - 2020
MSO har tidligere anvendt telesundhed, men målgruppen var for lille set i forhold til udgiften til udstyr. Der
er kommet flere løsninger på markedet, også løsninger, der er billigere.
Målgruppe er:
Borgere der modtager hjemmepleje og/eller sygepleje, som ikke kan møde i Sundhedsklinik, men
som kan klare visse besøg/påmindelser via en skærm i hjemmet.
Borgere, der kan oplæres til at klare f.eks. insulingivning eller medicindosering selv, blot med støtte af
virtuel hjemmepleje.
Borgere med alvorligt syge pårørende, der har brug for støtte i svær, daglig situation. Borgere, der
skal have antabus.
På baggrund af erfaringer fra andre kommuner, heriblandt Odense, forventes at ca. 150 borgere vil kunne
anvende virtuelle møder i hjemmeplejen.

Medarbejdere (SOSU, sygepl, terapeuter, visitatorer og borgerkonsulenter) skal kunne ’spotte’ muligheder for
erstatning af fysiske besøg med skærmbesøg. Dette kræver en motiverende undervisning og stadig opfølgning
fra ledelsens side.
Klyngen for borgernær sygepleje samt ledelsesrepræsentanter inddrages meget tidligt i processen.
Derudover kommunikation via Chefteamets 5 min, samt direkte til de involverede ledere, evt. det faglige
hjørne, det nyt intranet.
Der udarbejdes materiale til støtte for ledere/medarbejdere. F.eks. pixibog/folder, animationsvideo.
Kommunikation påbegyndes i det tidlige forår 2019

Implementering:
• Det undersøges om platform og software ifm national KOL med fordel kan anvendes til telesundhed i
•
•

Beslutninger/Orientering:
•

CT orienteres om, at status på spareindsatsen på nuværende tidspunkt er grøn.

•
•
•

Effekt:
-

Der spares såvel køretid som noget af tilstedeværelsestiden (dog ikke i alle tilfælde - guidning via
skærm kan være lidt mere tidskrævende)
Det skal vurderes/afprøves om der skal være mulighed for borgeropkald (altså borger kontakter medarbejder), f.eks. via fælles modtagercenter. Borgere, visiteret til at kunne kalde op til modtagercenter,
kunne få hurtig virtuel hjælp. Hele indsatsen passer ind i ’Al magt til borgeren’.

-

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

•
•

MSO
Der er en aktuel afsøgning blandt kommuner i Region Midt om lignende behov og dermed om mulighed
for samarbejde og sænkning af udgifter. Fælles gennemførelse af evt. miniudbud hvis vi ikke må anvende
samme udstyr som i National KOL.
Hvis miniudbud med andre kommuner ikke er muligt, så gennemfører vi det selv (Ikke så tidskrævende og
omkostningstungt som EU-udbud),.
Det undersøges om udstyr kan leases af Fælles Service Center (FSC)
Implementering forventes påbegyndt maj 2019, og vil i første omgang bestå i afdækning af mulige målgrupper samt tilretning af indsatskatalog
Implementering vil først ske som en pilotafprøvning og derefter i kaskade til resten af områderne. Undervisning vil skulle ske i samme takt.
Endelig tidsplan kan ikke fremlægges på nuværende tidspunkt. Vi forventer dog, at tidsplan overholdes.
Implementeringen vil blive planlagt og koordineret i samarbejde med Implementeringsgruppen for velfærdsteknologi.

Denne indstilling er (Sæt X):
x
Åben indstilling
Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Klyngen for borgernær sygepleje, Kvalitet og Udvikling, HMU.
Økonomi
Ansvarlig leder/afdeling: Ivan (CFT) .
Deltager på mødet: Ivan og Inger Kirk

Direkte udgifter
2019

2020

1.400.000

2021

-700.000

2022

-1.000.000

-1.000.000

*negativt fortegn er lig med nettobesparelser
Beløbene er nettoudgiften

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

HMU

Chefteam-møde

Afklaring af skærmløsning

Afklaring af FSC’s rolle

15.11.18

Dags dato

Senest 28.2.19

Senest 28.2.19

x

Afd. opsparing (kaskade)
Implementering

Forventeligt 1.5.2019

MSO’s fælles opsparing

Opfølgning til kontorchef

Månedligt

Referat:
CFT undersøger, om andre kommuner laver lignende udbud, eller om der er en SKI-aftale
Derudover skal det undersøges, om MSB har lignende interesser
Det skal afklares, om vi skal i udbud
Det skal overvejes, om mandskabet skal opgraderes i forhold til udbud
Der skal udarbejdes BC på modtagercenter - der er ikke positive erfaringer fra Odense.

