Udmøntning af eksterne midler til besøg på
plejehjem
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Mødedeltagere:

Baggrund
Regeringen har afsat midler i 2020 til at understøtte, at beboere på plejehjem og deres
pårørende fortsat kan mødes under COVID-19: Heraf udmøntes 4,4 mio. til MSO via
bloktilskuddet.
Midlerne skal anvendes til, at alle plejehjem inkl. de selvejende kan tilbyde besøg mellem pårørende og beboere herunder til ”opsætning af og indretning af besøgspavilloner, udestuer eller lignende tiltag, der gør besøg på udearealer hos ikke-smittede beboere muligt”. På baggrund af en afdækning af behov for her-og-nu understøttelse er
der sat gang i leje af telte (foreløbigt i tre måneder) i samarbejde med bygningsafdelingen. Derudover har alle plejehjem mulighed for at bruge 10.000 til mindre indkøb.
Det er vigtigt at pointere, at denne chefteamindstilling går på udmøntningen af regeringens midler og ikke på de nye retningslinjer for besøg på plejehjem. Denne indstilling
skal således ses yderligere muligheder her og nu og for at fremtidssikre besøg på plejehjem, hvor vi er underlagt restriktioner.

Beslutninger
Chefteamet godkender, at Bygningsafdelingen og Sundhedsstaben udmønter puljen:
• Her-og-nu til udendørs besøg: Leje af telte, bestilling af besøgspavilloner m.m..
Derudover laves en prøvehandling på ét plejehjem med en indendørs løsning
med plexi-afskærmning (den fynske model) og en prøvehandling på ét plejehjem med en besøgsstue til inspiration for løsninger på den lange bane.
•

For at være på forkant på den lange bane laves en screening af de enkelte
områder. Bygningsafdelingen og Sundhedsstaben laver rammesætning og kriterier. Screeningen gennemføres af forstander/pedel. Herefter laves en forbedringsplan, så vi sikrer, at de fysiske rammer i fremtiden gør, at de pårørende
kan besøge plejehjemmet, hvor vi er underlagt restriktioner.

Vi følger udviklingen ift. de gældende retningslinjer for besøg på plejehjem.

Otto Ohrt,

Opfølgning
Bygningsafdelingen og Sundhedsstaben følger op på udmøntningen.
Økonomi finder i samarbejde med bygningsafdelingen og områderne en struktur for betaling af regninger, så det er muligt at følge udgifterne løbende i 2020 med henblik for
afrapportering af midlerne.
For at sætte skub i lokale løsninger, sendes en mini-vejledning ud til alle forstandere,
pedeller og servicekoordinatorer ift. muligheder for mindre plexi-afskærmninger, der kan
laves lokalt.

Kommunikation
•
•

Formidling af beslutningen og næste skridt sendes ud via beredskabsgruppen.
Retningslinjer og rammer for besøg af pårørende vendes desuden på forstandermødet d. 27.5
• Der kommunikeres via pressen, at Aarhus Kommune vil fremtidssikre, at plejehjemsbeboerne ikke skal opleve samme isolation ved en lignende krise, og at vi
allerede nu forbedrer mulighederne for besøg på plejehjemmene fra pårørende
yderligere.
Den fynske model kan ses her:
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-04-29-datter-opfinder-samtaleboks-saa-hun-kantale-med-sin-mor-paa-plejehjem)
Besøgsstuerne kan ses i bilag 1.

Koordinering
Koordineret med: Bygningsafdelingen, Økonomi.

Direkte udgifter (tkr.)

Effekt

2019

Beslutningen skal understøtte, at beboere på plejehjem og deres familie og venner fortsat kan have gode stunder sammen under COVID-19. Rammerne skal både her-og-nu
og på sigt styrke trivslen og mindske social isolation - under hensyntagen til at smitterisikoen stadig er minimal ud fra de gældende retningslinjer.

2020

4,4 mio. kroner

2021

PROCES

Maj 2020

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

2022
Dækkes af eksterne midler.

Afdækning af behov og start for mindre
indkøb, teltleje m.m.

Afdeling/Ansvarlig leder:
Sundhedsstaben/Otto Ohrt

Chefteam-møde

Prøvehandling i gang

Screening færdig – indendørs løsninger i gang

29.05.20

Primo juni:

August

Indirekte udgifter

Referat
Chefteamet godkender, at Bygningsafdelingen og Sundhedsstaben udmønter puljen:
• Her-og-nu til udendørs besøg: Leje af telte, bestilling af besøgspavilloner m.m. Derudover laves en prøvehandling på ét plejehjem med en indendørs løsning med plexi-afskærmning (den fynske model) og en prøvehandling på ét plejehjem med en besøgsstue til inspiration for løsninger
på den lange bane.
•

For at være på forkant på den lange bane laves en screening af de enkelte områder. Bygningsafdelingen og Sundhedsstaben laver rammesætning og kriterier. Screeningen gennemføres af forstander/pedel. Herefter laves en forbedringsplan, så vi sikrer, at de fysiske rammer i fremtiden
gør, at de pårørende kan besøge plejehjemmet, hvor vi er underlagt restriktioner.

Vi følger udviklingen ift. de gældende retningslinjer for besøg på plejehjem. Vigtigt at sige at nogle af penge på udendørsløsninger skal afklares med
ministeriet. Midlerne skal bruges i 2020 og kun til fysiske besøg.

