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Meddelelser til Ældre og Sundhed, juni 2022
Sagsnr. i ESDH:
22/6620
Beslutningskompetence: Ældre og Sundhed
Beslutningstema
Orienteringssag.
Sagsfremstilling
Formanden og forvaltningen orienterer om følgende:
Koordineret Borgerindsats - Centerchef Charlotte Kruse Lange deltager
Opfølgning på meddelelsespunkt om koordineret Borgerindsats på mødet i april om arbejdet med at
udbrede metoder og erfaringer fra frikommuneforsøget ”sammenhængende borgerforløb” til alle
velfærdsområder i kommunen.
Ophævelse af påbud i hjemmesygeplejen
Styrelsen for Patientsikkerhed var på et sundhedsfagligt tilsyn den 9. marts 2020 i
Hjemmesygeplejen. Styrelsen gav den 28. august 2020 påbud til Hjemmesygeplejen,
Furesø Kommune om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige
vurderinger og tilstrækkelig journalføring. Der har været opfølgende tilsynsbesøg, senest den 18.
maj 2022, hvor påbuddet blev ophævet.
Fastholdelse og rekruttering af sundhedspersonale
Forvaltningen giver en status.
Magtanvendelse 2021
På ældreområdet har der i 2021 været 7 sager angående borgere på plejehjem.
Sagerne var fordelt på 1 sag om et akut indgreb og
6 sager vedrørende forhåndsgodkendelse til anvendelse af fastholdelse med blød sele, særlige
døråbnere samt låsning og sikring af yderdøre og vinduer.
Der har ikke været nogle sager omkring flytning uden samtykke.
Der ses et fald i indberetningen af magtanvendelser i forhold til 2020, hvor der kom helt nye
magtanvendelsesregler og fokus på området var markant større.
Nedlukningen af Danmark i forbindelse med covid-19 menes også at have indflydelse på
indberetningerne af magtanvendelse, da fokus på brugen af magt ikke var det samme som året før.
Dog er alle, på nær en indberetning, forhåndsgodkendelser til brugen af magt og dermed
gennemgået, inden godkendelsen er givet. Derfor kunne de 6 ud af 7 indberetninger ikke være
undgået.
Bilag vedlagt.
Status på etablering af medstyrende teams
Der er pt ansat 5 ud af 6 ledere i hjemmeplejen/dag med særlig fokus på nærværende faglig ledelse
med tæt faglig sparring og kompetenceudvikling af medarbejdere omkring borgerforløb. Pr 1. maj
er de geografiske områder fordelt fra 3 til 6 områder med omlægning af ruter mm. I de næste
måneder skal afdækning og planlægning af de næste skridt i etablering af de 6 team, som
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medstyrende teams, i gang. Der arbejdes bl.a. med nye arbejdsformer, fagligt råderum og ansvar
omkring borgerforløb og borgeroplevet kvalitet.
Vi er pr 1. juni kommet med i et tværkommunalt (6 kommuner) udviklingsforum for udvikling af
faste teams i hjemmeplejen – i dette udviklingsforum deltager ud over leder og medarbejder af
hjemmeplejen og sygeplejen, leder af visitation og leder af genoptræning.
På udvalgsmødet i november vil forvaltningen give en status på etableringen af medstyrende teams i
hjemmeplejen.
Status på Visitationen
Der arbejdes med forbedret samarbejde og kommunikation til og med borgerene i form af
strukturerede spørgsmål ved telefonsamtaler, på visitationsbesøg og ved afslag. Det er en
kontinuerlig proces.
Sagsbehandlingstiden er på vej nedad og stadig et fokuspunkt. Der er situationer, relateret til
sagsbehandlingstiden, som er uden for visitationens råderum, bl.a. ved indhentelse af attester fra
speciallæger og sygehuse.
Der er vakance på næsten en hel stilling i visitationen fordelt på flere medarbejdere. Det bliver der
kontinuerligt fulgt op på.
Status på Åbent depot,
Åbent depot startede den 1. oktober 2021 og foregår hver tirsdag fra kl. 9-12, hvor der er en
visitator på depotet. Fra den 1.oktober 2021 til den 1. februar 2022 har der været 78 borgere til
Åbent depot. Det er i gennemsnit 6 borgere pr. gang. Antallet svinger mellem 0-18 pr. dag.
Forvaltningen er i gang med at se på, hvilke typer af reparationer af hjælpemidler, der kan udføres i
Åbent depot.
Der er udleveret i alt 80 hjælpemidler og tilbageleveret 7 hjælpemidler. Det er primært rollatorer og
badebænke, der udleveres. Alle borgere har været enten meget tilfredse eller tilfredse med produkt
og betjening.
3 borgere er henvist videre til sygehus, fordi sygehuset skulle udlevere hjælpemidlet. 3 borgere har
fået oprettet en sag i visitationen, fordi det efterspurgte hjælpemiddel ikke umiddelbart kunne
udleveres fra Åbent depot, men krævede en mere omfattende sagsbehandling.
Status på etablering af sundhedsklynger
Forvaltningen giver en status.
Sundhedsaftale
Regeringen har den 20. maj 2022 indgået en bred politisk aftale, som skal styrke sammenhængen og
nærheden i sundhedsvæsenet. Næste skridt er forhandlinger om sundhedsreformens
forebyggelsesinitiativer.
Forvaltningen vil følge udviklingen og løbende informere udvalget. Se aftalen her
Aktuel status vedrørende Ukraine
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Plejehjemmet Lillevang.
Status for udbygningen fremgår af vedlagte bilag.
Ventelistestatistikker.
Ventelistestatistik mv. for plejehjem. Bilag vedlagt.
Ventelistestatistik mv. for boliger til borgere med særlige behov vedlægges ikke grundet manglende
opdateringer.
Årshjul.
Årshjul for Ældre og Sundhed, juni 2022. Bilag vedlagt.
Udvalgets opmærksomhed henledes på følgende punkter på andre udvalgsmøder
Beskæftigelse og Erhverv den 14. juni 2022, pkt. 1 ”Status på modtagelse af ukrainske flygtninge i
Furesø”.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre og Sundhed
 tager orienteringen til efterretning.
Bilag:
12821944
22843615
32850532
42821967
52848837
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