Rådmandsindstilling: Status på Demensplan Aarhus
Den 12. april 2019, Sundhed

Opfølgning:

Baggrund:
Demensplan Aarhus blev vedtaget i byrådet i maj 2017, sideløbende med implementering af
den nationale demenshandlingsplan. Den Aarhusianske demensplan lever op til og realiserer
de kommune-rettede mål i den nationale handlingsplan, samtidig med at den udvikler unikke
Aarhus-tiltag og søger at løse lokale problemstillinger.
Demensplan Aarhus består af 6 fokusområder og 32 initiativer. For at sikre realisering af initiativerne i praksis står handlingsplanen på demensområdet ikke alene – siden 2017 har ”aktivitetsplanen” defineret hvordan der i praksis skulle arbejdes med initiativerne. I forbindelse med
FOKUS 18 blev aktivitetsplanen omdøbt til ”Implementeringsplan”; en plan der årligt opstiller
nye mål for realisering af initiativerne. Implementeringsplanen indeholder effektmål for de fire
særligt prioriterede spor. For de resterende initiativer er der opstillet implementeringsmål.
Som opfølgning på Demens-programmet i FOKUS 18 orienteres chefteamet i denne status om
fremdrift på opstillede effekt- og implementeringsmål, der blev godkendt på KURS-mødet den
20. november 2018.
Status består af:
•
Samlet status på initiativ-niveau (bilag 1)
•
Resumé af fremdrift på initiativer – særlige opmærksomhedspunkter (bilag 2)
•
Resumé af fremdrift på de 4 særlige spor (bilag 3)

Beslutninger:
Chefteamet præsenteres for
•
Status på initiativer i Demensplan Aarhus
•
De opstillede effektmål for Demensteam jf. CTs godkendelse den 6. februar 2019 (bilag 1, side 2)

Effekt:
Som en del af den løbende monitorering af effekt- og implementeringsmål, sker der halvårligt
en systematisk evaluering af progression, både på effekt- og implementeringsmål. I arbejdet
med de fire særligt prioriterede spor gøres der desuden brug af metoderne i forbedringsmodellen.
Alle effekt- og implementeringsmål er opstillet i bilag 1.

Rådmandsmøde:
1. status i 2019

12. april 2019

Rådmandsmøde: 2. status i
2019 og godkendelse af implementeringsplan 2020

1. november 2019

Implementeringen understøttes af en tætmasket organisering, hvor der på hvert initiativ er udpeget
en initiativansvarlig, der skal monitorere og understøtte den løbende implementering af målene. Den
initiativansvarlige er ikke nødvendigvis praksis-udfører, men har til opgave 1) at støtte ledelsen i at
de rette folk er på opgaven og 2) at sikre tilbageløb omkring målopfølgning til ledelse, chefteam og
politisk niveau.

Kommunikation:
Der afholdes fortsat kvartals-møder mellem repræsentanter fra kommunikationsafdelingen, sekretariatet og sundhedsstrategi/DCA med henblik på koordinering af kommunikation vedr. indsatser i
demensplanen.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling
X
Lukket indstilling
Koordineret (inden indstilling fremsendes) med andre afdelinger, hvilke:
Sundhedsstrategi og Forebyggelse og DCA/Demensklyngen
Ansvarlig leder/afdeling: Elisabeth Flindt, DCA
Deltager på mødet: Elisabeth Flindt

Direkte udgifter
2018

2019

2020

2021

-

-

-

-

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

Afd. opsparing

MSO’s fælles opsparing

Referat:
Chefteamet blev præsenteret for
• Status på initiativer i Demensplan Aarhus
• De opstillede effektmål for Demensteam jf. CTs godkendelse den 6. februar 2019 (bilag 1, side 2)
Chefteamet drøftede enkelte dele af præsentationen.
Ift. sammenhængende forløb nævnte Kirstine kontakt til demensambulatorium under psykiatrien, som har ønsket mere kontakt til kommunen.
Elisabeth og Tina Normann følger op.
Pia Heunicke Popp er ansat for kommende to år til arbejdet med ”Demensvenlig by”. I de foreliggende opgaver tages med at spørge de pårørende hvad de synes er vigtigst.
Der er ønske om at få fremlagt en langsigtet plan med tilhørende ønsker ift. økonomi – udover hvad der pt. ligger i demensplanen og besluttede
aktiviteter/økonomi. I forløbet tages effektmål op for at skærpe sammenhængen til værdien for borgeren. Dato for Rådmandsmøde aftales.

