Sparring: Pårørendeindsats i Fokus 20

☒ Åben indstilling Sagsbehandler:
☐ Lukket indstilling Nanna Lilhav

Chefteammøde – 24. januar 2020.

Mødedeltagere:

Baggrund

Chefteamet har besluttet, at pårørendesamarbejdet skal være en del af
Fokus 2020.

Afdeling/Ansvarlig leder:
Strategi og Udvikling, Thune Korsager

Nanna Lilhav

Opfølgning

På chefteammødet d. 21. februar præsenteres chefteamet for en samlet
indstilling for programmet/sporet.
Sparring

Til udarbejdelsen af denne indstilling er der brug for sparring fra chefteamet på henholdsvis:
•
•
•
•
•

Formål med pårørendeindsatsen, jf. ”mål med indsatsen”
Spor eller program? Skal det være en Særlig Udfordring i Fokus
20?
Ledelse og organisering af programmet/sporet
Foreløbige projektspor i indsatsen (se bilag)
Snitflader ifht. eksisterende programmer/spor (se bilag)

Kommunikation

Afventer chefteam

Koordinering

Mål med indsatsen

-

PROCES

-

Øget tilfredshed blandt pårørende (både plejehjem og hjemmepleje)
”Vi ansvarliggør (og uddanner) familie og netværk” (Ledetråden
Vi er sammen med borgerne).
Gør det forståeligt (sammen med pårørende)
Skabe grobund for mere samskabelse
Bedre arbejdsmiljø og øget trivsel blandt personale (også ledere/forstandere)
Færre konflikter (herunder trusler og vold) og klager

Forud for CT-indstilling

Dato

Direkte udgifter (tkr.)
2019
2020
2021

Udgiften finansieres inden for:
☐ Afdelingens grundbudget
☐ Afdelingens opsparing
☐ MSO’s fælles opsparing

2022

Indirekte udgifter

Chefteam-møde

Tværgående chefmøde

Chefteam-møde

Kursmøde

24. januar

28. januar

21. februar

13. marts

Referat
Chefteamets drøftelse tog udgangspunkt i nedenstående punkter:
• Formål med pårørendeindsatsen, jf. ”mål med indsatsen”
• Spor eller program? Skal det være en Særlig Udfordring i Fokus 20?
• Ledelse og organisering af programmet/sporet
• Foreløbige projektspor i indsatsen (se bilag)
• Snitflader ifht. eksisterende programmer/spor (se bilag)
Chefteamet ønsker, at
• Ændre navn til ”Pårørendekraft”
• ”Pårørendekraft” er et program i Fokus 20
• Få et forslag til proces for ”en rejse udi den pårørendes verden” – herunder bud på mere samskabelse
• Inddrage Center for Livskvalitet og Folkesundhed
• Oprette et advisory-board med et hold, der kan udfordre.
• Processen fortsætter for det som er sat i gang
Der fremsendes en indstilling på ovenstående til chefmøde den 21. februar 2020.

