Ældrepulje 2014 – forslag til anvendelse
Fagudvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Serviceområde: 18 Sundhed og Ældre

Funktion 3. niveau: 05.32.32
Forslag nr. 1. Drift af akutteam og styrkelse af sygeplejen

Styrket rehabiliterings- og

Bedre praktisk hjælp og

genoptræningsindsats:

personlig pleje:

Bedre forhold for de
svageste ældre fx på

Andre initiativer:

plejehjem:
x

Formålet med indsatsen:
De stadigt kortere indlæggelsestider er en udfordring ikke mindst for den svage ældre borger. Behandlingen
på sygehuset er komprimeret, og det er svært for den ældre at følge med. Dette stiller stadigt større krav til
de kommunale ydelser – både i forhold til en eventuel ”færdigbehandling” i hjemmet eller på et midlertidigt
ophold på de kommunale pladser samt i forhold til en intensiv pleje som opfølgning på behandling på sygehus.
Herning Kommune ønsker at styrke den sygeplejefaglige indsats for særligt den svage ældre.
Jf. Regeringens udspil ”Mere borger, mindre patient” fra maj 2013 ønskes, at ”Borgeren skal behandles og
plejes så tæt på eget hjem som muligt og helst helt undgå at skulle på sygehuset. Regeringen ønsker, at den
enkelte forbliver mest muligt borger og bliver mindst muligt patient”. Det samme har Ældrerådet i Herning
Kommune givet udtryk for, idet ønsket fra Ældrerådets temadag er, at de ældre skal understøttes i at blive
boende i eget hjem længst muligt. Hvis den ældre er tryg og ved, at den kompetente hjælp er nær, højnes
livskvaliteten hos den enkelte borger og dermed kan den ældre borger i højere grad tage ansvar for det gode
liv.
De planlagte aktiviteter:
Indsatsen indeholder to dele:
Drift af akutteam – med henblik på dels at hindre indlæggelser og genindlæggelser i akut opståede
situationer og dels opgaver, som følger i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet.
Styrkelse af sygeplejen – med henblik på at kunne håndtere den øgede mængde af komplekse, ikke
akutte opgaver, som ikke kræver den højt specialiserede sygepleje i akutteamet
Indsatsen bygger oven på den eksisterende kommunale sygepleje og udvider serviceniveauet.
Initiativets målgruppe:
Målgruppen for indsatsen er primært rettet mod den svage ældre borgergruppe, men løfter indsatsen generelt for de borgere, der kommer i kontakt med den kommunale hjemmesygepleje.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Udgifter = + / Indtægter = -. Alle beløb i 1.000 kr., 2014-pl.)

Lønudgifter
Øvrige udgifter
Samlede udgifter (ekskl. moms)
Antal måneder, der indgår i beregningen ovenfor

2014

2015

2016

2017

6.450

8.400

8.400

8.400

400

500

500

500

6.850

8.900

8.900

8.900

7/8*

12

12

12

* Etablering og drift af akutteam påbegyndes pr. 1. april. Styrkelsen af sygeplejen påbegyndes pr. 5. marts.

