Prioritering af værdighedsmidler 2019 som følge af
tilbageløbsmidler ift. afsluttet projekter (Mad på centrene)
Det er i forbindelse med udmeldingen af institutionsbudgetter for 2019 er det besluttet, at projektet omkring ”Mad på
plejecentre” afsluttes. Der vil være enkelt omkostninger i projektet også i 2019, men den største del af midlerne
frigives til fornyet prioritering.
Der er således frigivet værdighedsmidler i størrelsesordenen 3 mio.kr., til fornyet prioritering for 2019.
Forvaltningen fremlægger følgende forslag til prioritering:
Velfærdsteknologisk fagperson
Ansættelse af medarbejder med erfaring inden for velfærdsteknologi og hjælpemidler. Medarbejderens funktion
bliver at afdække, afprøve og støtte implementeringen af relevant velfærdsteknologier og hjælpemidler.
konsulenten skal kunne fungere både som projektleder på implementeringen eventuelt i samarbejde med
ledelsessekretariatet, samt understøtte driften.
Målet er at få øget kompetencerne indenfor velfærdsteknologi, der kan styrke:






kvaliteten i tilbuddene til borgerne
Arbejdet med borgernes selvhjulpenhed
Bedre brug af hjælpemidler
Medarbejdernes faglighed
Arbejdet på tværs

Økonomi: 0.5 mio. kr.
Rehabilitering
 Ansættelse af sundhedsfaglige medarbejdere til at understøtte kontinuitet og
sammenhængende forløb for borgere, der udskrives fra Rehabiliteringshuset/døgntilbud
til eget hjem. Formålet er at styrke overgangen fra døgntilbuddet og fastholde eller
yderligere at udvikle, den opnåede effekt af den rehabiliterende indsats.
Økonomi: 0.5 mio. kr. Svarende til ca. 1 stilling.


Ansættelse af sundhedsfaglige medarbejdere i kommunens x 4 hjemmeplejedistrikter til
at løfte opgaven i forhold til ”hverdagsrehabilitering” mv.
Formålet er at styrke indsatsen for borgere i eget hjem i forhold til fastholdelse og
udvikling af egne kompetencer via en fokuseret rehabiliterende indsats.

Økonomi: 1.6 mio.kr. Svarende til ca. 4 stillinger i blandede vagter.
Sygepleje
 Ansættelse af sygeplejefaglig medarbejder til understøttelse af intern
forløbskoordination i forhold til borgere visiteret til sygepleje/sundhedslovsydelser.
Formålet er blandt andet at understøtte målsætningen om øget brug af fremmøde
klinikker til leverance af sundhedslovsydelser (til borgere i eget hjem).
Økonomi: 0.5 mio.kr. Svarende til ca. 1 stilling.

