Chefteamindstilling: ’Lindrende pleje’
Den 20. april 2018, Sundhed

Kommunikation:

Baggrund:
På detailbudgettet for 2018 er der udmøntet midler til ’ekstra pleje i terminale forløb’. Indstilling beskriver
den faglige aktivitet og iværksættelse af tiltaget, der er blevet til pba. efterspørgsel fra områderne.
Det er oplevelsen blandt ledere og medarbejdere i hjemmeplejen, at det i de terminale forløb kan være
svært at finde tiden til den ekstra omsorg, kontakt til pårørende og tryghedsskabende tiltag, som de palliative forløb kan kræve. Der er derfor afsat midler til en ekstra indsats i disse forløb. Hensigten er at understøtte det eksisterende arbejde med at sikre en værdig afslutning på livet for døende borgere og deres pårørende. Det er forventningen, at den ekstra tid kan bidrage til at styrke kvaliteten i forløbene, herunder
også forebygge indlæggelser i den sidste tid.
I samarbejde med palliationsprojektet i Område Nord er der beskrevet både omfang og målgruppe. Modellen indebærer, at der tildeles 1 times ekstra pleje om dagen til borgere i den terminale fase. Samtidigt tilbydes efterladte nærtstående i hjemmet både en indledende og en afsluttende samtale med hjemmeplejen.
Det er anslået, at ca. 250 borgere årligt vil modtage den ekstra pleje, og at den gennemsnitlige forløbsvarighed vil være 28 dage.

Der kommunikeres om de nye indsatser via ”Fagligt nyt” og ”5 minutter”. Desuden kommunikeres der direkte til
berørte ledere, hhv. ledere af sundhedsenhederne og ledere af hjemmeplejen.
Der udarbejdes specifikke vejledninger til de medarbejdere, der skal tildele, dokumentere og udføre indsatserne. Fællesstaben i Sundhed har ansvaret, i samarbejde med palliationsprojektet i Nord.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling

X

Lukket indstilling

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomi
Ansvarlig leder/afdeling: Jens Lassen, Sundhed
Deltager på mødet: Jonas Mortensen, Sundhed

Beslutninger:
Det indstilles, at:
•
midlerne til ekstra pleje i terminale forløb anvendes som beskrevet i vedlagte bilag
•
der i samarbejde med palliationsprojektet udarbejdes en mere detaljeret vejledning til hjemmeplejen

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

X

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

Effekt og målopfølgning:
Den ekstra tid til pleje vil medvirke til, at:
•
styrke omsorg og tryghed for borgere og pårørende i den sidste tid
•
forebygge indlæggelse i den sidste del af forløbet
•
mulighed for en forebyggende indsats målrettet den efterladte

Implementering:
Der oprettes plejeindsatser, der kan tildeles borgeren via Cura, og som herefter udføres af hjemmeplejen i
sammenhæng med den øvrige pleje borgeren modtager. Indsatserne oprettes når chefteamet har tiltrådt
indstillingen.
I samarbejde med palliationsprojektet udarbejdes en mere detaljeret vejledning til hjemmeplejen, med særlig fokus på den afsluttende samtale med efterladte i hjemmet.
Der udarbejdes en opdateret serviceniveaubeskrivelse for pleje, til brug ved tildelingen.

Dato
Forud for CT-indstilling

Direkte udgifter (Angiv kr.)
2018

2019

2020

2021

2,7 mio. kr.

3,65 mio. kr.

3,65 mio. kr.

3,65 mio. kr.

Lindrende pleje, anslået årlig udgift ca. 3,65 mio. kr.
Hjemmeplejen afregnes for ekstra pleje. De anslåede udgifter på årsplan beløber sig til ca. 3,65 mio. kr. Økonomien er baseret på estimater ift. både målgruppens størrelse samt længden på forløbet. Disse estimater er
usikre, og omfanget af den bevilgede ”lindrende pleje” skal derfor følges tæt. Indsatsen igangsættes primo
april. Der må derfor forventes et mindreforbrug ift. 2018.
Midlerne tages fra:
•
Pulje afsat på detailbudgettet til ekstra pleje i terminale forløb: 2,65 mio. kr.
•
Investeringsmodel +65 årige – terminale patienter: 1 mio. kr.
o
Det er forventningen, at indsatsen vil have en forebyggende effekt på indlæggelser. Der
anvendes derfor 1 mio. kr. fra investeringsmodel +65 årige til terminale patienter. Midlerne
er lagt ud i bestillerpengeposerne.

Dags dato

April

Ultimo 2018

Chefteammøde

Igangsættelse af indsatserne

Opfølgning på brug af midler
og indsatser

Referat:
Chefteamet besluttede, at
•

midlerne til ekstra pleje i terminale forløb anvendes som beskrevet i vedlagte bilag

•

der i samarbejde med palliationsprojektet udarbejdes en mere detaljeret vejledning til hjemmeplejen

Ift. målgruppe genovervejes kravet om en terminalerklæring. Emnet inkl. klyngen drøftes som tema på et kommende udvalgsmøde.

