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1. M - Meddelelser - Ældreudvalget - oktober 2012
Sagstype: Åben
Type:
Ældreudvalget M
Sagsnr.: 11/33631

Bilag:
1 Åben Referat af Seniorrådsmøde 13.08.2012

223563/12

2 Åben Omsorgstandpleje

237359/12
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2. A - Inkontinens på kommunens plejecentre - ÆU
Sagstype: Åben
Type:
Ældreudvalg A
Sagsnr.: 09/4527

Sagsfremstilling
Ældreudvalget behandlede i juni 2012 en sag om status på inkontinensindsatsen, hvor redegørelsen blev taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget ønskede en ny sag med
uddybning af muligheder og barrierer for at nedbringe antallet af borgere, der er afhængig af
ble på plejecentrene.
I oktober 2011 blev andelen af blebrugere på plejecentrene i Høje-Taastrup Kommune opgjort
til 77 %, hvilket skal sammenlignes med en landsdækkende undersøgelse, der viser, at andelen af blebrugere på plejecentre varierer fra 60 til 100 %. En fornyet opgørelse primo september 2012 viser, at andelen af blebrugere på Høje-Taastrup Kommunes plejecentre er faldet til
71,5 %. Antallet af blebrugere på plejecentrene er således faldet med 15 borgere siden oktober 2011.
Både i hjemmeplejen og på plejecentrene er indsatsen omkring inkontinente borgere blevet
skærpet de seneste år. Der er meget fokus på gennem Livskraft Hele Livet at øge borgernes
evne og mulighed for at klare sig selv og dermed øge livskvaliteten. Dette gælder også omkring toiletvaner.
Indsatsen starter allerede inden borgerne flytter på plejecenter, forstået på den måde, at det
er vigtigt at starte indsatsen allerede ved første ansøgning om inkontinenshjælpemidler. Det vil
ofte være mens borgeren bor i eget hjem og får hjælp fra hjemmeplejen eller en privat leverandør. Erfaringen viser, at mange af de borgere, der kommer hjem fra hospitalet med en ble,
f. eks. efter et brækket ben, hurtigt kommer til at klare toiletbesøg, når de kommer hjem i
vante omgivelser. Der er stort fokus på, om borgerne reelt er inkontinente, eller om dette er
andre omstændigheder, som f. eks. midlertidigt nedsat mobilitet, der afstedkommer et ønske
om at benytte bleer.
Rutinerne, med at kontinenssygeplejersken besøger alle borgere, der søger bleer for første
gang, fungerer godt. En del besøg munder ud i råd og vejledning om gode vaner, træning og
behandling.
For de borgere, der har behov for at benytte bleer, er arbejdet med at følge op på, at borgeren
til enhver tid får de rigtige bleer restruktureret, så intervallerne mellem opfølgningerne er kortere end tidligere.
Derudover fortsætter arbejdet med kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til inkontinens, behandling og kompensation.
Administrationen anbefaler, at man både i hjemmeplejen og på alle plejecentre fortsætter med
at have fokus på området og kompetenceudvikling. Det er vigtigt løbende at have ledelsesmæssigt fokus på området og på at kompetenceudviklingen af medarbejderne løbende holder
medarbejderne opdateret med den nyeste viden.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
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Retsgrundlag
Lov om Social Service.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Sagen sendes i høring i Seniorrådet.
Vurdering
Administrationen vurderer, at arbejdet med inkontinens i hjemmeplejen og på plejecentrene er
kommet langt. Det er vigtigt fortsat at have ledelsesmæssigt fokus på området, så den gode
udvikling fortsættes i forhold til det daglige arbejde med borgerne og i forhold til løbende kompetenceudvikling.
Administrationen vurderer, at det, at andelen af blebrugere på kommunens plejecentre over en
periode på knapt et år er nedbragt fra 77 % til 71,5 % er tilfredsstillende. Der vil være en
grænse for, hvor langt denne andel kan nedbringes, da der er tale om borgere med en væsentligt nedsat funktionsevne, herunder også evnen til at styre funktionerne i forbindelse med toiletbesøg.
Sammenfattende vurderer administrationen, at der i perioder godt kan være en lidt mindre andel af borgerne på plejecentrene, der benytter bleer, men at grænsen er ved at være nået. For
at holde det aktuelle niveau, er det nødvendigt med løbende fokus på området.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.
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3. I - Finansiering af konsulentstilling - ÆU
Sagstype: Åben
Type:
Ældreudvalget I
Sagsnr.: 12/22171

Sagsfremstilling
Hjemmeplejen i Høje-Taastrup Kommune har siden 2007 arbejdet efter de overordnede principper for hverdagsrehabilitering, hvor borgerne motiveres og aktiveres til at anvende egne
ressourcer længst muligt.
Paradigmeskiftet i Høje-Taastrup Kommune blev igangsat under navnet Projekt Fokusskifte, og
har indtil nu været finansieret af puljemidler. De seneste to år via Høje-Taastrup Kommunes
interne pulje til bedre ældrepleje.
Finansieringen vedrører løn til ansættelse af konsulent til implementering af paradigmeskiftet
vedrørende hjælp til selvhjælp, samt afholdelse af kurser m.v.
Projekt Fokusskifte er løbende evalueret og gennem hele projektet har der ikke været tvivl om,
at projektet har haft en effekt, dels i forhold til borgernes livsværdi, og dels i forhold mængden
af visiterede ydelser.
Siden 2007 hvor Projekt Fokusskifte, efterfølgende kaldet Livskraft hele Livet, blev etableret, er
det sket et løbende fald i antal af visiterede ydelser. Faldet omfatter både personlig pleje og
praktisk hjælp.
Procentuel andel af borgere i Høje-Taastrup
01.10.
01.10.
2007
2008
Praktisk hjælp
+ 65 år
16,08 %
15,11 %
+80 år
42,81 %
40,84 %
Personlig pleje
+65 år
8,70 %
8,30 %
+80 år
25,48 %
24,09 %

Kommune der modtager:
01.10.
01.10.
01.10.
2009
2010
2011

01.07.
2012

14,00 %
38,31 %

13,35 %
39,63 %

12,43 %
37,74 %

12,47 %
37,30 %

8,00 %
24,09 %

7,66 %
23,79 %

7,20 %
22,72 %

7,40 %
23,63 %

Af budgettekniske grunde fremgår besparelsen ikke umiddelbart af regnskabsresultaterne, idet
der ved budgetlægningen sker en løbende tilpasning af budget til faktisk forventet forbrug.
Projekt livskraft hele livet er nu i en fase, hvor det ikke længere kan betragtes som et udviklingsprojekt, men er en integreret del af måden, hvorpå borgere i Høje-Taastrup Kommune tilbydes hjælp.
Livskraft hele livet er en målrettet indsats, der har til hensigt:
·
·
·

at formindske udgifterne til praktisk og personlig bistand
at fastholde et ressourceorienteret fokus på borgerne
at der i ældreplejen arbejdes forebyggende og sundhedsfremmende i forhold til den
enkelte borger

Selv om projektet ikke længere kan betragtes som et udviklingsprojekt er det vigtigt, dels at
fastholde fokus, og dels fortsat at forankre principperne bag Livskraft hele livet, hos alle ansatte i Høje-Taastrup Kommunes ældrepleje.
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Det indstilles derfor, at der til fastholdelse af Livskraft hele livet ansættes en konsulent, der har
til formål at understøtte og fastholde organisationen i at arbejde efter principperne bag Livskraft hele livet.
Konsulentfunktionen bliver en tværgående funktion, der får til opgave at sikre fremdrift og understøtte driftsorganisationen i det fortsatte arbejde med Livskraft hele livet. Organisatorisk
placeres stillingen på Træningscentret Espens Vænge.
Stillingen (i i alt 450.000 kr.) foreslås finansieret ved en mindre reduktion på 1 minut af afsat
tid i pakkerne for personlig og praktisk bistand i hjemmeplejen og på plejecentrene (P-, C- og
R-pakker
Reduktionen sker i vejledende tid i pakkerne for plejecentrene (C-pakkerne), hjemmeplejen (Ppakker) og rengøring (R-pakker), idet det er de pakker der umiddelbart berøres af principperne
bag Livskraft hele Livet.

Vejledende pakketid (antal minutter)
Pakker

Nuværende tid

Forslag til ny tid

Reduktion

C2-pakke
C3-pakke

385
721

384
720

-1
-1

C4-pakke

1.276

1.275

-1

P1-pakke

40

39

-1

P2-pakke

25

25

0

P3-pakke

59

58

-1

P4-pakke

107

106

-1

P6-pakke

15

15

0

R1-pakke

75

74

-1

Øko-

nomi
Stillingen (i alt 450.000 kr.) indstilles finansieret ved en mindre reduktion af afsat tid til udførelse af personlig og praktisk bistand i hjemmeplejen og på plejecentrene (P-, C- og R-pakker).
Finansieringen af stillingen berører ikke kommunens overordnede økonomi, idet stillingen finansieres (og udgiften afholdes) indenfor eksisterende budgetramme på politikområde 09.90
Ældrepleje og omsorg.
Ligeledes fastholdes ressourcerne indenfor politikområdet 09.90 Ældrepleje og Omsorg, idet
konsulentens opgaver er relateret til de budgetområder der reduceres.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
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Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Sagen sendes til høring i Seniorrådet.
Vurdering
Et målrettet fokus på de gode resultater, der kan opnås ved at fastholde borgerne i at bruge
deres egne ressourcer længst muligt, vil sikre den enkelte borger uafhængighed og dermed
udskyde borgerens behov for hjælp. Alle resultater viser, at det nytter at have særlig fokus på
principperne bag Livskraft hele livet, men også at principperne fremmes gennem ansættelse af
konsulent, der er dedikeret til opgaven.
Der er opnået gode resultater, men der er behov for at fastholde det særlige fokus på principperne bag Livskraft hele livet. Det er væsentligt, at personalet understøttes i den fortsatte udvikling af Livskraft hele livet.
Såfremt stillingen finansieres ved en mindre reduktion i den vejledende tid til pakkerne relateret til hjemmeplejen og plejecentrene, kan det opleves som en reduktion i servicen.
Administrationen vurderer, at reduktionen på 1 min. pr. pakke er faglig forsvarlig, men kan
opleves som en reduktion i serviceniveauet.
Reduktionen af vejledende pakketid sker ud fra en generel vurdering af borgernes potentiale
for at bidrage i hjælpen.
Andre relevante dokumenter
Ingen Bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Der pr. 01.01.2013 etableres en fast stilling som livskrafts konsulent. Stillingen forankres organisatorisk på Espens Vænge.
2. Stillingen finansieres ved en reduktion på 1 minut pr. pakke, for pakkerne til plejecenter, hjemmepleje og rengøring.

7

