Status til chefteamet
På sporet (sæt X)
Ikke på sporet (sæt X)
Den

X
15/11-2019

Status: Finansiering af VT-ressourcepersoner til CTEV på Vikærgården (åben)
Baggrund:
Hvis projektet er på
sporet, så beskriv:
A) Dit oprindeligt mål og
status omkring det?
B) Din oprindelig
målgruppe?
C) Dit næste skridt?

Behov for afklaring
og kurs fra
Chefteamet:
General handling og
kommunikation:
Status er
koordineret med
hvilken afdeling:
Deltager på mødet
og navn:
CT-beslutning om CTEV

16.11.18

Chefteamet afsatte 16.11.2018 midler til, at Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi (CTEV) kunne fortsætte endnu to år frem til udgangen af
2020. CT. Ultimo 2019 skulle der udarbejdes en evaluering af VT-indsatsen til chefteamets orientering, så der om nødvendigt kunne ændres kurs.
C) Aktuelt arbejdes der bl.a. med
A) CT-beslutning 16.11.18: CTEV videreføres fra 1.1.2019 –
B) CTEVs arbejde er
•
Afprøvning af teknologier til søvnudredning/31.12.2020 (2 år) med den nuværende bemanding og organisering.
rettet mod to
forbedring, bl.a. i samarbejde med plejehjemmet
Fokus for CTEV samles i en større plan med større vægt på
overordnede
Augustenborggade
implementering – også ind i hjemmeplejen.
målgrupper:
Status: Der er udarbejdet en målplan for 2019/2020 godkendt af VT•
Afprøvning af et evalueringsdesign for
1) Borgere og
styregruppen 6.6.19 (Bilag 1) med fokus på tre prioriterede temaer: 1)
døgnrytmelys, som gør det muligt at sammenligne
medarbejder i
Udredning, 2) Træning og rehabilitering, 3) Overgang fra Vikærgården
forskellige løsninger, herunder mobilt døgnlys, som
hjemmeplejen og
(VG) til eget hjem. For hvert tema er der igangsat en række forskellige
er efterspurgt i eget hjem/plejehjem.
på plejehjem
indsatser, ofte i samarbejde med et område.
•
Etablering af ambulante træningstilbud (i første
(primær
Konklusion: Den generelle vurdering, herunder tilbagemeldinger fra
omgang AlterG), så borgere i eget hjem kan benytte
målgruppe)
områderne er, at CTEV i stigende omfang bidrager til, at borgere i
træningsfaciliteterne på VG. Måske også
2) Borgere og
Aarhus Kommune får let og hurtig adgang til relevante hjælpemidler/VT,
indtægtsdækket tilbud til andre kommuner.
medarbejdere på
som kan øge deres funktionsniveau, sikkerhed, tryghed, værdighed og
VG (sekundær
•
Smidiggøre arbejdsgange, så borgere kan få
generelle livskvalitet - bl.a. Carendo, seng med ind- og
målgruppe)
relevante hjælpemidler/VT i umiddelbar forlængelse
udstigningsfunktion og bidéttoilet efter ophold på VG. Der er endnu ikke
af ophold på VG
foretaget evaluering af de enkelte indsatser i 2019/2020-målplanen.
•
Tovholder for en række udbud af hjælpemidler/VT til
Chef- og lederskifte på VG har betydet forsinkelser i overgangen til drift
brug for borgere i eget hjem/plejehjem (luftrensere,
på en række indsatser med afledte konsekvenser for nye indsatser.
ind- og udstigningssenge mv).
Chefteamet bedes tage status/midtvejsevaluering til efterretning.
Der ønskes input fra chefteamet om, hvilke krav og forventninger de har til en eventuel videreførelse af CTEV efter 2020. Samt deadline for evt. indstilling.
De forskellige projekter og indsatser koordineres og kommunikeres løbende med relevante samarbejdspartnere, både internt og eksternt.
Der er ikke behov for særlig kommunikation i forlængelse af denne status.

•
•

•

Chef for Akuttilbud og rehabilitering (Ulla Reintoft Henriksen)
Velfærdsteknologichef, Center for Frihedsteknologi (Ivan Kjær Lauridsen)
Vicedirektør, Strategi og Udvikling (formand for VT-styregruppe) (Thune Korsager)

Inger Kirk Jordansen, Center for Frihedsteknologi

Chefteam-møde

Udarbejdelse af
evalueringsdesign

Godkendelse af
evalueringsdesign af VTstyregruppe

Opfølgning til CT

Dags dato

Ultimo 2019

Marts 2020

Oktober 2020

Status til chefteamet
Referat
Chefteamet tog status til efterretning.
Velfærdsteknologi er tema på Strategisk Møde 10. december. Chefteamet havde følgende bemærkninger:
•
•
•

Kan andre lokaliteter kan blive flagskibe for velfærdsteknologi, så Vikærgården ikke er det eneste sted, teknologiske hjælpemidler bliver afprøvet.
For eksempel plejehjem, hjemmeplejen, Generationernes Hus.
Hvordan skal ressourcerne prioriteres mellem Vikærgården og Center for Frihedsteknologi
Skal der laves en teknologi-plan med skalérbare prioriteringer, hvor det også bliver tydeligt, hvad en medarbejder med en ide til et
velfærdsteknologisk hjælpemiddel kan gøre, og hvor han/hun kan henvende sig.

