
Sparring ift. indsatser til Sundhedsstyrelsens pulje:  

”Styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen” 

☒ Åben indstilling 

☐ Lukket indstilling 

Sagsbehandler: 
Morten Lind 

Afdeling/Ansvarlig leder: 
(Civilsamfund og Frivillighed, Maj Morgenstjerne) 

Rådmandsmøde – fredag den 11. september 2020.                                            Mødedeltagere:  (Maj Morgenstjerne), (evt. Morten Lind) 

Baggrund 
 
På baggrund af Sundhedsstyrelsens pulje ”Styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen” er der indsamlet 
forslag til gode initiativer og projekter fra henholdsvis områdecheferne, kontorcheferne og de klyngeansvar-
lige. Forslagene er samlet i bilaget ”Bruttokatalog”.  
 
Formålet med puljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i 
ældreplejen. Som en integreret del af projekterne, skal der ses på veje til at reducere unødvendige doku-
mentationskrav, som kan frigive mere tid til den enkelte ældre. Projekter skal tage afsæt i ét eller flere af de 
syv temaer i kommunernes værdighedspolitikker (Livskvalitet; Selvbestemmelse; Kvalitet, tværfaglighed og 
sammenhæng i plejen; Mad og ernæring; En værdig død; Pårørende; Bekæmpelse af ensomhed). 
 
 
Vigtigt at vide i forbindelse med drøftelse og valg af initiativer: 

• Projektperiode: 1. december 2020 til 31. december 2021 (13 måneder) 

• Der kan ikke søges til driftsudvidelser, da midlerne ikke er permanente 

• Initiativerne skal være nye / innovative – dvs. ikke noget, som vi allerede gør i dag. 

• Reducering af dokumentation skal være en del af initiativerne 

• Vi skal søge minimum 5 mio. kr.  
 

Beslutninger 
 
CT skal drøfte og komme med forslag til: 

 

• Hvilke indsatser ønsker vi at søge midler til via denne pulje? 

• Hvilke ressourcer fra afdelingerne dedikeres der til ansøgningsskrivning? 

• Ønsker I at vi afsøger partnerskaber med andre (ligesom forslag 5)? 

• Hvad er CTs strategi:  
1. Vi kan med byrådets accept i budgetforhandlingerne søge om nogle af de ting, det ikke umid-

delbart ser ud til, at vi får midler til i budgetforhandlingerne, men som vi prioriterer rigtigt højt 
i.f.t. vores kerneopgaver (hvor vi så måske kan få byrådet til at beslutte, at vi også efter det 
første år (2021) skal have pengene permanent) eller  

2. Vi kan køre vores eget MSO-løb og søge om alt muligt sjovt og innovativt, som vi så kun får 
finansiering til i 2021. 

• Vi anbefaler at Sundheds- og Omsorgsudvalget inddrages i processen (involvering / orientering) 
 
 

Effekt 
• Afhænger af hvilke initiativer, der udvælges.  

 

Opfølgning 
 
Morten Lind (Civilsamfund og Frivillighed) og Kristian Mikkelsen (Økonomi) er tovholdere på processen, som 
bliver:  

1. Bruttoliste med indkomne forslag til drøftelse på CT d. 11. september 
2. Arbejdsgruppe nedsættes, Morten Lind og Kristian Mikkelsen er tovholdere 
3. Første udkast til gennemsyn (CT, KC, OC) - dato findes snarest 
4. Endeligt udkast til gennemsyn (CT, KC, OC) - dato findes snarest 
5. Ansøgningsfrist d.19. oktober   

  

Kommunikation 
 
På nuværende tidspunkt skal der ikke kommunikeres noget ud om denne indsats. 

Koordinering  
Der er indsamlet forslag til gode initiativer og projekter fra henholdsvis områdecheferne, kontorcheferne og de 
klyngeansvarlige. 

Direkte udgifter (tkr.) 

2020 5 mio. 

2021 5-10 mio. 

2022  

2023  
 

Udgiften finansieres inden for: 
☐ Afdelingens grundbudget 

☐ Afdelingens opsparing 

☐ MSO’s fælles opsparing 

 
 

Indirekte udgifter 
Er der andre bemærkninger til økonomien? (eks. skal der afsættes 
et større antal personaletimer til uddannelse, er der ønske om at 
trække nye data i cura, medfører beslutningen mere dokumentation) 
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 Involvering af OC, KC og klyngekons. Rådmandsmøde Arbejdsgruppe nedsættes Første udkast af ansøgning til CT Evt. involvering / orientering af 
Sundheds- og omsorgsudvalget 

Ansøgningsfrist 

  26. august 11. september  14. september  30. september (anslået) Oktober 19. oktober kl. 12.00 

 

  



Referat 

 

CT drøftede oplægget og der arbejdes videre med følgende: 

• Skære forslagene til og skrive dem sammen til et færre antal svarende til ca. 25 mio. kr. 

• Flere ting undersøges nærmere: Udvikling af digitalt dagcenter, digital sundhedsklinik, samarbejde m. eksterne parter, dokumentationspraksis, 

platforme til pårørendesamarbejde. 

• Fokus på sidemandsoplæring på arbejdspladsen og ikke som kurser ”ude af huset”. 

• Afklares om der kan søges til ”fysiske rum”. 

• Tekst gøres klar til budgetforhandlingerne.  

• Udvalget får præsenteret et oplæg den 30. september 2020. 

• Udvikling vender tilbage om hjælp/ressourcer fra afdelingerne til konkretisering af de enkelte forslag.  

 

 

 


