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Ældre- og Handicapudvalget

Tid

Onsdag 27. juni 2018, kl. 09.00

Sted

Træningsenhed Vest, Sofiendalsvej 95, Aalborg

Afbud

Kristoffer Hjort Storm

Til stede

Lene Krabbe Dahl, Jørgen Hein, Per Clausen, Carsten Kristensen, Maja Torp, Lasse
Frimand Jensen

Øvrige
deltagere

Direktør Jan Nielsen, Vicedirektør Bo Pedersen, Myndighedschef Ove. G. Jensen,,
Handicapchef Alice Aa. Hagemann, Ældre- og Sundhedschef Annette Secher,
sekretariatschef Kirstine Kejser (referent) deltog i hele mødet., Aktivitetsleder i Vest Mona
Hagbard Mortensen., Konstitueret leder i Træningsenhed Nord Ulla Britt Mikkelsen.,
Konstitueret leder i Træningsenhed Øst Anne Nyrup, Konstitueret leder i Træningsenhed
Vest Ina Lesager, deltog under behandlingen af punkt 2., Chefkonsulent Lisbet
Trap-JensenTorp deltog under behandlingen af punkterne 11, 12 og 13.

Øvrige
oplysninger

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 27.06.2018
kl. 09.00

Side 1 af 50
1
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Punkt 2.

Intro og rundvisning ved Træningsenheden

Orientering om:
- Vores organisering og tilbud til borgerne.
- Hvad vi er optaget af for nuværende.
- Fremadrettede planer.
- Orientering om Faldskolen.

Rundvisning i Træningsenhed Vest/Matriklen Sofiendalsvej 95.

Beslutning:
Til orientering.
Mona Hagbard Morgensen, Ulla Britt Mikkelsen, Anne Nyrup og Ina Lesager deltog i behandling af punktet.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 27.06.2018
kl. 09.00

Side 2
1 af 50
1
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Punkt 3.

Godkendelse af revision af Værdighedspolitikken
2018-037964
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at godkende at politik for seniorliv
ikke videreføres, og at der ved en kommende revision af Værdighedspolitikken tages højde for intensionerne
bag Politik for Seniorliv.

Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 27.06.2018
kl. 09.00

Side 3
1 af 50
3
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har to politikker særligt målrettet seniorer: Politik for seniorliv og Værdighedspolitikken.
Der er et lovgivningsmæssigt krav til kommunerne om at have en Værdighedspolitik, hvorimod Aalborg
Kommune selv har taget initiativet til udarbejdelse af Politik for seniorliv.
Den nuværende politik for seniorliv i Aalborg Kommune blev godkendt i Byrådet d. 27. september 2010.
Politikken er således knap otte år gammel, og der er behov for stillingstagen til, hvorvidt politikken skal
revideres.
Politik for seniorliv
Politik for Seniorliv beskriver, med udgangspunkt i borgernes opfattelse af et godt seniorliv, hvordan Aalborg
Kommune gennem tilbud og indsatser vil bidrage til at sætte rammerne for det gode seniorliv. Følgende frem
temaer er fremhævet:
- Et sundt seniorliv
- Et seniorliv med aktivitet og socialt netværk
- Et trygt seniorliv i bolig og nærmiljø
- Et seniorliv med værdighed og medbestemmelse
- Et seniorliv med værdifuldt frivilligt arbejde
I Politik for seniorliv gives også et overblik over sammenhængen mellem Politik for seniorliv og udvalgte
politikker, der i fællesskab danner rammerne for et godt seniorliv i Aalborg Kommune.
Politikken indeholder afslutningsvist kontaktoplysninger samt et overblik over den forventede
befolkningsudviklingen blandt ældre i årene 2010 og 2020.
Værdighedspolitikken
Af Aftale om Finansloven for 2016 fremgår det, at alle landets kommuner skal udarbejde og implementere en
værdighedspolitik. Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig
hjælp, omsorg og pleje m.m., der ydes efter Serviceloven til personer over pensionsalderen.
Værdighedspolitikken skal udgøre den værdimæssige ramme for kommunalbestyrelsens overordnede mål
og prioriteringer for en værdig ældrepleje.
Værdighedspolitikken skal som minimum indeholde følgende områder:
- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende (skal tilføjes i 2018)
Aalborg Kommunes nuværende Værdighedspolitik blev godkendt af Ældre- og Handicapudvalget d. 9. marts
2016 og af Aalborg Byråd d. 14. marts 2016. Værdighedspolitikken tager afsæt i Ældre- og
Handicapforvaltningens Vision 2020 samt Politik for seniorliv, hvorfor der er en del overlappende elementer.
Ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker, skal kommunalbestyrelsen inden for det første år i den
kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken
skal således senest revideres i efteråret 2018.
Tidsplan:
24.04.18
04.06.18
05.06.18
27.06.18

FL
CM
FL
ÆH-udvalget
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Møde den 27.06.2018
kl. 09.00

Side 4
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Bilag:
Politik for Seniorliv
Værdighedspolitik
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Møde den 27.06.2018
kl. 09.00

Side 5
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Punkt 4.

Godkendelse af foreløbigt forbrug af værdighedsmidler - 01.06.18
2017-030246
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,
at redegørelse for foreløbigt forbrug af værdighedsmidler godkendes
at overførte midler anbefales anvendt til at videreføre eksisterende indsatser samt udmøntning af rapporten
"En undersøgelse af Lindholm og Lollandshus plejehjem"

Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 27.06.2018
kl. 09.00

Side 6
1 af 50
3

Ældre- og Handicapudvalget

Sagsbeskrivelse
Med ønske om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af
værdighedspolitikker i kommunerne, blev partierne bag finanslovsaftalen for 2016 enige om, at afsætte 1
milliard kroner årligt hertil.
Midlerne bliver administreret som tilskud i årene 2016-2019, hvor der flere gange årligt aflægges status og
regnskab til ministeriet. I foråret 2019 gøres endelig status for ordningen med henblik på, at midlerne
fremadrettet udbetales sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.
Nærværende redegørelser til Sundheds- og Ældreministeriet omhandler status for forbrug af
værdighedsmidler fra 01.01.2018 og frem til 30.04.2018. Indsatserne og forbrug af værdighedsmidler
forløber planmæssigt.
Ved indsendelse af regnskab for 2017 blev der ansøgt om at overføre 4,694 mio. kr. De overførte
værdighedsmidler kan principielt fordeles frit på enten hidtidige værdighedsindsatser eller på nye indsatser,
som understøtter værdighedspolitikken. I praksis gælder dog, at langt hovedparten af de eksisterende
indsatser er bundet til løn, og derfor ikke uden videre vil kunne indstilles uden en længere tilpasningsperiode.
Vedrørende indsatsen ”Øget effekt med selvstyre på plejehjem” anbefales det at de overførte midler 1,622
mio. kr. vil blive anvendt til at udmønte anbefalingerne fra den udarbejdede antropologiske rapport ”En
undersøgelse af Lindholm og Lollandshus plejehjem” på kommunens plejehjem jf. beskrivelsen i bilag 2.
Midlerne vil blive anvendt til at kompetenceudvikle medarbejdere i Plejeboligfunktionen.
Tidslinje for indsendelse af redegørelser og udbetaling af værdighedsmidler samt forløb for midler til Bedre
Ældrepleje kan ses i vedlagte bilag.

Tidplan
07.05.18
05.06.18
27.06.18

CM Ældre og Sundhed
FL
Ældre- og Handicapudvalg
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Bilag:
Bilag 1 - Skema til økonomisk redegørelse for det foreløbige forbrug af 2018-midlerne - 01.06.18
Bilag 2 - Værdighedsmidler som er ansøgt om overførsel af fra 2017 til 2018
Bilag 3 - Tidslinje for Værdighedsmidler og Bedre bemanding i ældreplejen
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Møde den 27.06.2018
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Punkt 5.

Godkendelse af Etablering af enheden "Fremdrift"
2018-006431
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalgets godkender, at der i
handicapsektoren etableres en ny organisatorisk enhed med fokus på forebyggende og tidsafgrænsede
indsatser som udgangspunkt målrettet borgere med lette til moderate udfordringer.

Beslutning:
Fremsendes til budgetlægningen 2019-22.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 27.06.2018
kl. 09.00

Side 9
1 af 50
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Ældre- og Handicapudvalget
Sagsbeskrivelse
Med afsæt i Vision 2020 og kerneopgaven ønsker Myndigheds- og Handicapafdelingen at etablere et nyt
tilbud, med fokus på forebyggende og tidsafgrænsede indsatser, der helt eller delvist kan træde i stedet for
bostøtte til borgere med lette til moderate udfordringer. Tilrettelæggelsen af tilbuddet, der etableres som en
ny organisatorisk enhed under navnet ”Fremdrift”, tager afsæt i en række andre kommuners gode erfaringer
med lignende indsatser.
Sagen har været i høring i hhv. Handicaprådet og FMU-ÆH. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Forvaltningen takker for de indkomne høringssvar. Såfremt projektet realiseres vil det ske via en aktiv og
bred involvering af medarbejdere, Handicapråd, samt øvrige relevante interessenter.

Formål
Indsatsen i Fremdrift er en radikal nytænkning af bostøtteindsatsen (SEL § 85), som erfaringsmæssigt har
vist sig ofte at blive en længere eller vedvarende indsats. Et centralt element i Fremdrift er bl.a. et tæt
samarbejde med frivillige foreninger, lokalsamfundet (fx sports– og interessefælleskaber), uvisiterede
væresteder, Aalborg AKTIV og Aalborg FRI-TID. Målet er, at vi ved at møde borgeren på en ny måde, uden
ventetid, og gennem en kort intensiv og målrettet indsats, kan skabe mest mulig værdi for borgere,
medarbejdere og for kommunen. Projektet sigter mod, at:





Minimere bureaukrati og sikre, at borgerne har direkte og hurtig adgang til støtte
Reducere antallet af borgere som visteres til bostøtte efter SEL § 85
Reducere antallet af borgere som modtager støtte / reducere støttens varighed og omfang
Styrke brugen af frivillige og uvisiterede tilbud i kommunen, så borgeren etablerer ikke-betalte
relationer og opbygger sociale netværk

Formålet hermed er, at borgerne oparbejder nye færdigheder, så de selvstændigt kan mere, efter et forløb i
Fremdrift. Indsatserne tager afsæt i den enkelte borgers situation, håb og drømme. Indsatserne
tilrettelægges i tidsafgrænsede og målrettede forløb, med skærpet fokus på, hvad borgeren kan opnå.

Indhold og forløb
Et forløb i Fremdrift kan have en maksimal varighed på 12 uger, og kan bestå af:





Individuelle samtaler, og/eller i kombination med
Gruppebaseret støtte, og/eller i kombination med
Aktiviteter, der tilrettelægges i samarbejde med den frivillige sektor/ det omgivende samfund
Ad hoc vejledning og støtte (forebyggende sigte)

Indsatsen udmøntes efter servicelovens §§ 82a, 82b og 82d, der alle har et forebyggende sigte.
Servicelovens § 82a åbner op for gruppebaserede indsatser, mens § 82d er målrettet indsatser, der
tilrettelægges i samarbejde med frivillige og civilsamfundet.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 27.06.2018
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2 afaf650
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Illustration: De forskellige elementer, et forløb i Fremdrift kan bestå af

Målgruppe
Målgruppen for Fremdrift er borgere, hvis udfordringer kan afhjælpes i så betydelig grad, at de efter endt
forløb kan mestre hverdagen med ingen eller mindre kommunal støtte. Målgruppen kan være:
-

Borgere med lettere udfordringer og behov for ad hoc hjælp
Borgere, der kan udvikle sig gennem et målrettet og tidsafgrænset forløb

Målgruppen for Fremdrift vil først og fremmest være borgere, der henvender sig til Visitationen Voksenhandicap og ansøger om bostøtte efter SEL § 85. Borgere der allerede modtager bostøtte vil også kunne
tilbydes et målrettet og tidsafgrænset forløb med henblik på, at borgeren efter endt forløb kan mestre
hverdagen med ingen eller mindre kommunal støtte.

Organisering og forankring
Enheden foreslås forankret som et selvstændigt ledelsesfelt under Myndighedsafdelingen, med reference til
Visitationschefen for Voksen-Handicap.
Enheden organiseres med 1 leder, samt 6 medarbejdere. Medarbejdergruppen sammensættes af 2-3
medarbejdere med rådgiverbaggrund, suppleret med medarbejdere med forskelligartede faglige
spidskompetencer fra udførende funktioner. Det er desuden tanken, at der skal ansættes/tilknyttes
medarbejdere med brugerbaggrund.
Projektet foreslås etableret i underetagen i ”Egestadshus”, der er beliggende på adressen Prinsensgade 35,
9000 Aalborg. Denne placering er valgt grundet den, for borgerne, centrale og tilgængelige placering.
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Målgruppegrundlag
I år 2017 var der i alt 1.432 borgere, der modtog bostøtte i et af Handicapafdelingens fem fagcentre. Heraf
var 427 borgere fra Familie– og Beskæftigelsesforvaltningen, mens de øvrige 1.005 borgere havde
tilknytning til Ældre– og Handicapforvaltningen.

Diagram: Antal borgere, der modtog bostøtte (SEL § 85) i år 2017, opdelt i støtteniveauer
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Økonomi
Den samlede udgift for takstafregninger til bostøtte (SEL § 85) for ÆH borgere var i år 2017 på 46 mio. kr.
(uden forlods finansiering).
Målet er, at vi med en mere målrettet og afgrænset indsats kan reducere de samlede udgifter til bostøtte
SEL § 85 for ÆH borgere. Reduktionen hentes ved, at flere borgere kommer til at kunne klare sig bedre i
eget liv – med ingen, eller mindre, kommunal støtte.
Allerede i 2020 er der samlet set overskud og fra 2021 forventes årligt en positiv effekt på 2,5 mio. kr.
Tabel: Økonomi, Fremdrift
2018

2019

2020

2021

Investering drift (mio. kr.)
Effekt (mio. kr.)
Netto (mio. kr.)

1,7
-0,5
1,2

4,0
-5,0
-1

4,0
-6,0
-2,0

4,0
-6,5
-2,5

Etableringsudgifter (mio. kr.)

1,3

-

-

-

Investering drift dækker over varige driftsudgifter til husleje og bygningsdrift, samt til aflønning af personale
(1 leder og 6 medarbejdere). I opstartsåret (2018) er der budgetteret med driftsudgifter fra aug. til dec.
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Fra 2019 giver etableringen af enheden overskud. Driftsudgiften på 1,2 mio. kr. i 2018 finansieres inden for
den eksisterende ramme i Sektor tilbud for mennesker med handicap.
I år 2018 er der indlagt en engangsudgift på 1,3 mio. kr. til etablering og indretning i de fysiske rammer.
Etableringsudgiften finansieres af rammebeløb til anlæg 0,75 mio. kr. samt af opsparede
vedligeholdelsespulje til Egestadshus 0,55 mio. kr.

Perspektiv
Når enheden er i stabil drift og der er opnået erfaringer med indsatsen, vil der fra Ældre- og
Handicapforvaltningens side blive lagt op til, at det i samarbejde med Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen vurderes om indsatsen med fordel kan udvides til flere målgrupper.

Tidsplan








17.04.18: Forvaltningsledelsen (Godkendelse af Høringsmateriale)
25.04.18: Ældre- og Handicapudvalget (Godkendelse af Høringsmateriale)
24.05.18: Til drøftelse i FMU
24.05.18: Til høring i Handicaprådet
12.06.18: Til godkendelse Forvaltningsledelsen
27.06.18: Til godkendelse i Ældre- og Handicapudvalget
16.08.18: Til orientering i Familie- og Socialudvalget
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Bilag:
Bilag: Indkomne høringssvar
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Punkt 6.

Godkendelse af ansøgning vedr. Videreudvikling og styrkelse af indsatser i
kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper
2018-040763
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at ansøgning til
puljeprojekt: ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske
patienter og udsatte grupper” fremsendes til Sundhedsstyrelsen.

Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sundhedsstyrelsen genopslår en pulje på 50,8 millioner kroner, hvor kommuner kan videreudvikle og styrke
deres sundhedsindsatser med fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper.
Med det formål, at forebygge (gen)indlæggelser hos den ældre medicinske patient har Ældre og Sundhed i
perioden 2014- 2017 implementeret, de af Sundhedsstyrelsen anbefalede Redskaber til tidlig opsporing,
herunder Ændringsskemaet og den kommunale Triagemodel. Ved gennemgang af patientforløb med
gentagne akutte og forebyggelige indlæggelser, ses dog et specifikt behov for en målrettet og individuelt
tilrettelagt indsats for den gruppe af ældre, der har mange kroniske sygdomme og flere sygdomme på
samme tid (projektets målgruppe). Denne gruppe af patienter udgør ca. 10 % af patienterne visiteret til
sygeplejen. Behovet udspringer af, at denne patientgruppe bl.a. får kompliceret somatisk og psykiatrisk
medicinering, har flere sygehuskontakter på mange forskellige specialafdelinger og oplever manglende
koordinering af samarbejdet mellem almen praksis, sygehus og kommunale indsatser.
Nærværende projekt har til formål at målrette og dedikere en specifik og specialiseret sygeplejefaglig indsats
til at koordinere patientforløb for målgruppen og deres pårørende. I projektet vil 4 sygeplejersker i
afgrænsede geografiske sygeplejedistrikter arbejde med at identificere målgruppen og inddrage patienten i
planlægningen af eget forløb og koordinere relevante behandlings- og plejeindsatser internt i kommunen og
tværsektorielt. Formålet hermed er at forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser og reducere antallet
af akutte, forebyggelige og uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser med 30% i målgruppen. Det estimeres, at
målgruppen i de to geografiske områder udgør samlet 165 patienter.
Der forventes ikke en stigning i servicelovsydelser til målgruppen i projektperioden. Der er en positiv
forventning om, at den øgede koordinering kan bidrage til en mindre reduktion af servicelovsindsatser
grundet en reduktion i (gen)indlæggelser.
Der søges om i alt 900.000 kr.
835.000 anvendes til projektdeltagelse af 4 sygeplejersker i område Nord By og Centrum, hvor projektet
gennemføres. 45.000 kr. anvendes til projektledelse, 20.000 kr. revision i perioden december 2018december 2020. Der ydes fra sygeplejen yderligere en egen finansiering på 90.000 kr.
Deadline for ansøgningen er 18. juni. Ansøgningen indsendes under forudsætning af godkendelse af Ældreog Handicapudvalget.
Tidsplan
Chefmøde ÆLD
FL
Deadline for ansøgning
Ældre- og Handicapudvalget

04.06.18
12.06.18
18.06.18
27.06.18
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Bilag:
Ansøgningsskema. Genopslag. Opdateret 4 juni 2018
Bilag 1. Funktionsbeskrivelse. Borgernær forløbskoordinerende sygeplejerske
Bilag 2. Tids- og aktivitetsplan
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Punkt 7.

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomirapport ultimo maj 2018
2018-001495
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender Ældre- og
Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo maj 2018.

Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Hermed fremsendes Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapportering pr. ultimo maj 2018.
Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen at opnå et regnskabsresultat i balance ved
årets udgang. Den nuværende prognose ligger mellem et merforbrug på 17 mio. kr. og et
mindreforbrug på 4 mio. kr.
På sektor tilbud til mennesker med handicap forventes et merforbrug på myndighedsudgifterne på
mellem 14-34 mio. kr. Merforbruget kan delvist dækkes af de 6 mio. kr. der i budgetforliget for 2018
blev afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje.
Derudover iværksættes en langsigtet omstilling, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år. I
forbindelse med budgetdrøftelserne i august 2018 redegøres for en langsigtet omstillingsplan. I
2018 kan merforbruget blive dækket af forventet mindreforbrug på andre sektorer og af overførte
midler fra 2017.
På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. i 2018.
Mindreforbruget vedrører dels madservice (4,5 mio. kr.) hvor der forventes mindreforbrug både i
Ældre- og Sundhedsafdelingen og Myndighedsafdelingen. Den resterende del af mindreforbruget
skyldes indefrossede midler, der skal imødegå de økonomiske udfordringer på sektor tilbud for
mennesker med handicap.
På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang.
Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog vil der forekomme forskydninger mellem
årene særligt på Annebergvej, hvor boligdelen er lånefinansieret og hele anlægssummen dermed
er placeret i indeværende år.
Tidsplan:
FL
Ældre- og Handicapudvalget
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27. juni 2018
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Bilag:
Økonomirapport 2018 ultimo maj - FL og Udvalg
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Punkt 8.

Drøftelse af Aalborg Kommunes fortsatte deltagelse i Projekt Tidlig Indsats på Tværs
(TIT)
2016-029206
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget drøfter mål for Aalborg Kommunes
fortsatte deltagelse i Projekt Tidlig Indsats på Tværs (TIT).

Beslutning:
Drøftedes.
Til orientering.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Baggrund
Ældre- & Handicapudvalget godkendte d. 14. september 2016 Aalborg Kommunes deltagelse i Projekt Tidlig
Indsats på Tværs (TIT). TIT er et 3-årigt satspuljeprojekt mellem Region Nordjylland, alle regionens
kommuner med undtagelse af Læsø, regionens hospitaler samt almen praksis. Projektperioden er 20172019. Projektet er organiseret under Styregruppen for den ældre medicinske patient (DÆMP) og herunder
den nordjyske klyngestruktur, hvor Aalborg Kommune sammen med Jammerbugt Kommune udgør Klynge
Midt. Projektet er inspireret af samarbejdsmodellen Tværsektoriel Udredningsenhed (TUE), en model
udviklet af Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Kommune og almen praksis fra 2012 til 2014.
Målgruppe
Målgruppen i projektet er borgere på 65 år eller derover, der ud fra en sygeplejefaglig eller lægefaglig
vurdering er særligt sårbare og/eller svækkede. Selvom der i planlægningsfasen blev brugt omfattende
ressourcer til udpegning af den rette målgruppe (stratificering), er dette krav fra 15/1-2018 frafaldet. Det
betyder, at målgruppen udpeges ud fra et klinisk skøn og med udgangspunkt i følgende karakteristika:
- Svær sygdom
- Flere samtidige sygdomme (multisygdom)
- Meget begrænset omsorgskapacitet
- Polyfarmaci
- Svagt eller manglende netværk
- Svært nedsat funktionsniveau fysisk og/eller cerebralt
- Et stort behov for kommunal pleje- og omsorgsindsatser og/eller sygehusindlæggelser
Alle 65+ årige borgere kan således være TIT-borgere uanset om de er hjemmeboende eller på plejehjem,
eller hvor meget hjælp, de får i forvejen fra fx hjemmepleje eller sygepleje.
Formål
Formålet med TIT-projektet er:
- At skabe bedre sundhed og mere sammenhængende forløb for de mest sårbare ældre medicinske
borgere på 65 år eller mere
- At skabe bedre borgeroplevet kvalitet gennem en tværsektoriel koordineret indsats
- At reducere forebyggelige og akutte indlæggelser samt genindlæggelser.
- At afprøve forskellige samarbejdsmetoder mellem kommune og sekundærsektor
Indsatser i TIT-projektet
Projektet består af to overordnede spor:
- Spor 1: En tidlig opsporing og tidlig indsats i kommunerne – blandt andet ved bred implementering af
triagering i hjemmeplejen og på plejehjem samt akutuddannelse til alle sygeplejersker. Efter
opsporing følges borgeren tæt, og relevante kommunale tiltag iværksættes. Den praktiserende læge
kontaktes efter behov.
- Spor 2: Mulighed for hurtig udredning i etablerede udredningsenheder på hospitalerne. En
kommunal ansat forløbskoordinerende TIT-sygeplejerske er fysisk tilstede i udredningsenheden
sammen med TIT-borgeren.
Status på TIT-projektet i Aalborg Kommune
Siden opstart af driftsfasen i september 2017 har der været vanskeligheder med, at få
udredningsaktiviteterne i spor 2 til at fungere. Dog har der de seneste måneder været øget aktivitet, men der
er fortsat et relativt lille antal udredningsforløb.
Status på antal borgere henvist til TIT-udredning 15. maj 2018:

Kommune

Sept - dec
2017

jan-18

feb-18

mar-18

apr-18

maj-18

I alt pr
kommune

Frederikshavn

0

0

0

1

0

0

1

Brønderslev

0

4

0

1

1

1

7

Hjørring

0

0

1

0

1

0

2
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Jammerbugt

4

1

0

0

0

1

6

Aalborg

1

0

0

0

8

3

12

Thisted

4

2

2

0

1

4

13

Morsø

2

1

0

1

2

0

6

Rebild

8

6

2

4

2

2

24

Mariagerfjord

5

1

0

1

3

2

12

Vesthimmerland

0

0

1

1

1

0

3

I alt

24

15

6

5

19

13

86

Pr. 15. maj, og inden for de i alt 9 måneder i driftsfasen, har der således kun været 12 borgere fra Aalborg
Kommune henvist til TIT-udredning. Det lille antal henvisninger ses på trods af en stor indsats for at få
projektet implementeret. Fx er der afholdt flere møder på ledelsesniveau mellem kommune og Region, hvor
vanskeligheder ved at formidle formål og rammer for projektet til praktiserende læger bl.a. er drøftet.
De praktiserende læger har efterfølgende, via det Kommunalt Lægelige Udvalg (KLU), udvist opbakning til at
henvise borgere fra Aalborg Kommune til TIT-udredningen. Derudover sikrer Regionen, at rammer og vilkår
for TIT-udredningen genopfriskes for personalet i akutmodtagelsen, og Aalborg Kommune fortsætter indtil
videre det løbende beredskab af TIT-sygeplejersker.
Således forventes nu en markant stigning i antallet af henvisninger til TIT-udredning.
Aalborg Kommune havde sat som mål, at der skulle være mindst 10 borgere henvist til TIT-udredningen
inden d. 10. juni. Dette mål er opnået.
Kriterier for fortsat deltagelse i projektet
Aalborg Kommune forventer fremadrettet, at frekvensen i de kommende måneder øges yderligere og beder
Ældre- & Handicapudvalget drøfte konkrete målsætninger, som kriterier for Aalborg Kommunes fortsatte
deltagelse i projektet.
Et konkret mål for det videre forløb kan fx være, at der sammenlagt er henvist 30 TIT-borgere inden 1.
november 2018.
Dertil ønskes der også fokus på deltagelse fra mange praktiserende læger, og at henvisning til projektet
dermed ikke kun sker fra enkelte læger.
Fordele/ulemper ved deltagelse i TIT projektet
Aalborg Kommunes fordele ved deltagelse i projektet er:
 Visiterede TIT-borgere får en ”håndholdt” hurtig og systematisk udredning, hvilket fremmer
borgeroplevet kvalitet og potentielt giver indlæggelsesbesparelser
 TIT projektet tilfører ”fælles skolebænk” kompetenceudvikling og fremmer erfaringer med relationel
koordinering og integreret opgaveløsning. Dette skaber forudsætninger for tættere tværsektorielt
samarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis omkring tværsektoriel udredning.
 Fremadrettet deltagelse vil i overvejende grad finansieres af satspuljemidlerne og i begrænset
omfang af egenfinansiering, idet udgifter til sygeplejerskeindsats og kompetenceudvikling (incl. løn
ved deltagelse) dækkes af projektmidler. Desuden tilfalder uforbrugte timer i TIT udredningsvagten
Aalborg Kommune, idet sygeplejerskerne varetager sit normale arbejde.
 Projektet vil tilføre Aalborg Kommune viden om borgernes oplevede erfaringer gennem en kvalitativ
undersøgelse.
 Det relativ lave antal visiterede borgere kan være udtryk for, at tværsektoriel udredning er
vanskeligere at implementere og kræver en længere tidshorisont i storkommune-kontekster. En
fortsat deltagelse øger erfaringsgrundlaget for implementeringsmulighederne. Denne erfarne
”træghed” stemmer overens med erfaringer i TUE projektet, hvor fasen fra planlægning til åbning
varede 2 år.
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En central ulempe ved deltagelse i TIT-projektet er de store udgifter opgjort pr. borger i projektet. Der er dog
en positivt udviklende tendens. Både i takt med den øgede henvisningshyppighed i de seneste måneder og
det faldende administrative timeforbrug som bl.a. skyldes, at målgruppen ikke længere skal forvisiteres ud fra
fastsatte inklusionskriterier. Desuden kan et ophør få omfattende konsekvenser for Jammerbugt Kommune,
som klynge-samarbejdspartner.
Ressourceforbrug i Projekt TIT
I projektet indgår en aftale om egenfinansiering, som pr. år udgør kr. 1.196.000. I denne egenfinansiering
inkluderes den subakutte indsats, som Aalborg Kommune i forvejen har iværksat omkring tidlig opsporing,
triagering mv. Derudover inkluderes de timer, som ledelse og centrale nøglepersoner anvender i hele
projektperioden.
Oversigt over anslåede timeforbrug for konsulent og ledelse i Aalborg Kommune
Konsulent og ledelse
2016
2017
2018 – 15.5.
Konsulenttimer
175 timer
534 timer
85 timer
Ledelsestimer
100 timer
148 timer
60 timer
Data behandling
74 timer
3 timer
I alt
275 timer
756 timer
148 timer

I alt
794 timer
308 timer
77 timer
1179 timer

Med finansiering fra satspuljemidlerne bemander Aalborg Kommune Udredningsenheden (UE) 24 timer
ugentlig og Jammerbugt Kommune bemander UE 6 timer ugentlig – samlet set 30 timer pr. uge og 6 timer
pr. hverdag.
Patienter i UE bliver håndteret af den sygeplejerske, som har vagten den pågældende dag. Dage, hvor der
ikke er TIT-patienter, er TIT-sygeplejersken ansvarlig for at undersøge, om der er borgere til næste dag og
varetager ellers sit normale arbejde. Timeforbruget ved TIT-sygeplejerske i UE er opgjort til at være 54 timer
for 9 borgerforløb.
Oversigt over timeforbrug til stratificering af borgere samt omfanget af afholdte undervisningsaktiviteter:
2017
2018
Stratificering*
Timeforbrug udpegning af målgruppe
(stratificering) registreret i Care
305,9 timer
79.521 kr.
2,66 timer**
692 kr.
Opkrævet stratificering
223 timer
57.980 kr.
3 timer
780 kr.
Undervisning
Orientering af ca. 200 sygeplejersker og
plejehjemsledere a 20 min
195 timer
Undervisning af 11 Aalborg Kommune
24 timer
53 timer
sygeplejersker
Undervisning af 2 Jammerbugt
6 timer
8 timer
sygeplejerske
* Da der kun kan opkræves 30 min. til stratificering af den enkelte borger, var der forskel på det opkrævede timeforbrug og det reelle og
der har således været en egenfinansiering på ca. 83 timer.
** Fra 15. januar 2018 er målgruppeudpegnings proceduren afløst af ny praksis, som der endnu ikke er foretaget opgørelse af.

Opsummerende har der særligt i 2017 været et stort administrativt timeforbrug finansieret af Aalborg
Kommune grundet planlægning af projektet. Dette forventes mindsket i takt med, at projektet i 2018 er gået
over i driftsfasen. Aktuelt udgør den samlede gennemsnitlige pris (egenfinansiering og satspuljemidler) pr.
visiteret TIT-borger således ca. 90.000 kr.
Tidsplan
12. juni 2018
27. juni 2018

FL
ÆHU
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Punkt 9.

Orientering om Nattevagtsbemanding på plejehjem
2018-034088
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering
Nattevagtsbemanding på plejehjem.

Beslutning:
Til orientering.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
På baggrund af en drøftelse om nattevagter i Lokalråd Nord d. 23. april 2018, efterspurgte Lasse Frimand på
Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 25. april 2018 en redegørelse for normeringen af nattevagter på
Aalborg Kommunes Plejehjem. Nedenfor gennemgås ressourcetildelingsmodellen som bestemmer
normeringen af nattevagter på kommunens plejehjem, samt mulighederne for at tilkalde ekstra bemanding
om natten i en kortere periode ved behov.
Ressourcetildelingsmodellen
Nattevagtsnormeringen på Aalborg Kommunes plejehjem er bestemt af ressourcetildelingsmodellen, som
sikrer en normering af nattevagter, der vurderes passende til at tilbyde beboerne på kommunens plejehjem
en værdig og tryg pleje, der lever op til kommunens kvalitetsstandarder og vision.
Ressourcefordelingsmodellen i plejeboligfunktionen blev godkendt på møde i Ældre- og Handicapudvalget d.
23. december 2015 med virkning fra 1. januar 2016.
Ressourcetildelingsmodellen bygger på en basisnormering til alle plejehjem. Basisnormeringen tildeles som
et fast beløb til ledelse og nattevagt. Antallet af nattevagter pr. plejehjem er fastsat i plejeboligfunktionen i
samarbejde med MEDudvalg med afsæt i antal plejeboliger, plejehjemmenes målgruppe samt de
bygningsmæssige forhold. Eventuelle ændringer i antallet af nattevagter på plejehjem drøftes altid i
lokalMEDudvalg, og brugerpårørende råd orienteres.
Der er i gennemsnit 20,74 plejeboliger pr. nattevagt på Aalborg Kommunes plejehjem. Forskelle i rammerne
for vagtskifte, plejehjemmenes målgruppe og bygningsmæssige forhold vanskeliggør en sammenligning af
nattevagtsnormeringen blandt landets kommuner. I en undersøgelse af normeringer på danske plejecentre
foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd fra år 2017, viser en
spørgeskemaindsamling fra landets plejehjem, at Aalborg Kommune ligger på et gennemsnitligt niveau i
forhold til normering af nattevagter.
I bilag Nattevagtsnormering på plejehjem ses normeringen af nattevagter på de 39 plejehjem i Aalborg
Kommune.
Foruden de normerede nattevagter har plejehjemmene mulighed for at tilkalde assistance i perioder med
behov herfor.
Muligheder for at tilkalde assistance om natten
Ved ekstraordinære situationer, der kræver en højere bemanding om natten, har plejehjemmene mulighed
for at tilkalde assistance. Dette kan eksempelvis være aktuelt hvis en beboer kræver særlig opmærksomhed
grundet svækket tilstand eller udad-reagerende adfærd. Plejehjemmene kan i sådanne tilfælde benytte
nedenstående ordninger:
Pulje til ekstra nattevagter
I forbindelse med budget 2016 blev der afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt til ekstra ressourcer til nattevagter
på plejehjem. Ældre- og Handicapudvalget godkendte på mødet d. 23. december 2015, at puljen til
nattevagter udmøntes efter en model, hvor der til at sikre et ekstra fremmøde om natten fastansættes
personale, der er uddannet til at løse opgaver efter Sundheds- og Serviceloven.
Der har siden d. 1.5.2016 været ansat personale svarende til to vagthold til deling mellem alle kommunens
plejehjem. Disse medarbejderne indgår i et fast nattevagtsrul sammen med de øvrige nattevagter på de to
ansættelsessteder, Skipper Klement Demensplejehjem og Lindholm Plejehjem, men skal anvendes som
ekstra nattevagter på de plejehjem hvor der i perioder er særlige udfordringer.

Kriterierne for at kunne tilkalde nattevagter er:
Akut dårlige beboere med henblik på at undgå indlæggelse
Beboere der er terminale (døende)
Demente beboere der er udad-reagerende
Dør-søgende beboere på mindre plejecentre
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Konkrete behov i relation til de fysiske rammer på plejehjemmet
Mange beboere på plejehjemmet der er ramt af infektioner.

Midlerne til puljen til ekstra nattevagter blev brugt fuldt ud i år 2016, men ikke helt i år 2017 primært pga.
vakance grundet en sygemelding på ubestemt tid. For at sikre en høj kvalitet stilles der krav om, at
nattevagterne har et indgående kendskab til kommunens plejehjem, hvorfor der ikke har været ansat vikar i
stillingen. Puljemidlerne forventes brugt fuldt ud i 2018.
Det vil i en periode blive forsøgt at etablere en løsning, hvor de ekstra nattevagter kommer rundt på især de
små plejehjem i stedet for at indgå i et nattevagtsrul på Skipper Klement Demensplejehjem og Lindholm
Plejehjem. Derudover vil der fortsat være fokus på at udbrede ordningen og opfordre til at benytte den.
Assistance ved hjemmeplejen
Hvis der er behov for ekstra hænder på plejehjemmene om natten kan der tages kontakt til hjemmeplejen
der vil være behjælpelig med assistance hvor det er muligt.
Assistance ved hjemmesygeplejen og Akuttilbud Aalborg
Hvis en beboer i løbet af natten oplever en akut opstået forværring af tilstanden eller akut opstået sygdom
kan der tages kontakt til hjemmesygeplejen der sender en sygeplejerske på besøg. Fra d. 15.8 kan der
tages kontakt til Akuttilbud Aalborg der kører ud på akutbesøg i de tilfælde hvor lægen har besluttet at der
skal tages CRP eller Hb.
Vågekone fra Røde Kors og Menighedsplejen
Aalborg Kommune har en aftale med Menighedsplejen og Røde Kors om en vågetjeneste. Er der på et
plejehjem en døende beboer kan der tages kontakt til en af de to organisationer, der kan sende en vågekone
til at skabe tryghed for den døende og eventuelle pårørende. Det betyder at nattevagten ikke skal sidde ved
den døende, men kan koncentrere sig om de andre beboere.
AK-Vikar/eksternt vikarbureau
Ved behov for ekstra personale kan der tages kontakt til Aalborg Kommunes interne vikarbureau i Ældre- og
Handicapforvaltningen, eller til et eksternt vikarbureau.
I 2018 har Aalborg Kommune fået tildelt 35,26 mio. kr. af Regeringens pulje på 1 milliard koner til en mere
værdig ældrepleje. Aalborg Kommunes byråd har for 2018 og 2019 årligt prioriteret 6,0 mio. kr. til aftenvagter
og 19,16 mio. kr. til en generel øget normering på plejehjemmene med særlig fokus på bedre pleje af
beboere med demens på somatiske pladser.
Den øgede bemandingen om aftenen har bl.a. haft til formål at skabe gode rammer for måltidet og skabe en
god og rolig afslutning på dagen. Værdighedsmidlerne er således ikke været målrettet nattevagterne, men
den øgede bemandingen om aftenen har en afledende positiv effekt på nattens forløb
Den oplevede nattevagtsdækning
For at klarlægge hvordan nattevagtsnormeringen opleves på kommunens plejehjem har vi spurgt lederen,
tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten på 5 plejehjem til deres oplevelse af
nattevagtsnormeringen. De 5 plejehjem er valgt så de repræsenterer såvel de tre distrikter, store og små
plejehjem samt somatiske plejehjem, specialplejehjem og plejehjem med midlertidige boliger.
Blandt de adspurgte plejehjem er der overordnet en tilfredshed med nattevagtsnormeringen.
Dog pointerer et plejehjem med kun én nattevagt en sårbarhed ved kun at have én nattevagt. Samtidig er
det problematisk at forudsige, hvornår der er behov for en ekstra nattevagt og derfor holder man lidt igen
med at benytte ordningen til ekstra nattevagter, da der ikke er problemer med kun at være én nattevagt på
de rolige nætter. Lederen, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten på det adspurgte plejehjem
med kun én nattevagt foreslår, at nattevagter fra ordningen med ekstra nattevagter i højere grad kommer ud
på de små plejehjem med kun én nattevagt.
Tidsplan:
12.06.2018
27.06.18
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Bilag:
Nattevagtsnormering på plejehjem
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Bilag 1. Nattevagtsnormering på plejehjem
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Punkt 10.

Orientering om nyt navn til Hans Egede/Malik plejeboliger
2017-051818
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget orienteres om, at navnet Sirius
anvendes som ét fælles navn for Hans Egede og Malik plejeboligerne.

Beslutning:
Til orientering.
Fremadrettet bemyndiges forvaltningen til at godkende navneændringer på eksisterende tilbud og
institutioner.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Ifølge beslutning i Ældre- og Handicapudvalget d. 31. januar 2018 blev Malik og Hans Egede Plejeboliger
lagt sammen til én enhed med én fælles leder, med ikrafttræden 1. april 2018. Efterfølgende har både
beboere, pårørende og medarbejdere frembragt forslag til et nyt fælles navn. Forslagene er drøftet i begge
bruger-pårørenderåd, hvilket er resulteret i følgende fire forslag i prioriteret rækkefølge:
1.
2.
3.
4.

Plejehjemmet Sirius
Plejehjemmet Nanok
Plejehjemmet Nuuk
Plejehjemmet Nuuksminde

Begge bruger-pårørenderåd anbefaler forslag 1) og 2).
Tidsplan
Ikrafttræden 1. september 2018
FL
Udvalg

12.06.2018
27.06.2018
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Punkt 11.

Orientering om Årsrapport på sundhedsfaglige tilsyn på Handicapområdet ved BDO
2017
2016-072125
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering afrapporteringen
for 2017 fra BDO, vedrørende de sundhedsfaglige tilsyn og medicintilsyn på botilbud.

Beslutning:
Til orientering.
Lisbet Trap-Jensen Torp deltog i behandling af punktet.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse

Med virkning fra 1.7.2016 skal Styrelsen for Patientsikkerhed føre tilsyn alle de steder, der udfører
sundhedsfaglige opgaver. I forbindelse med at der skulle være udbud på de socialfaglige tilsyn, besluttede
Ældre- og Handicapudvalget, samtidig at sætte sundhedsfaglige tilsyn og medicintilsyn på botilbud i udbud.
BDO vandt udbuddet og har siden 1.1.2017 varetaget opgaven.
Der føres ét årligt tilsyn på følgende måde:
 Sundhedsfagligt tilsyn på de botilbud der varetager mange forskellige sundhedsfaglige opgaver
 Medicin tilsyn på de botilbud der varetager medicinhåndtering som eneste sundhedsfaglige opgave
 Ingen tilsyn på de botilbud, der ikke varetager sundhedsfaglige opgaver, herunder heller ikke
deltager i medicinhåndteringen
Et af formålene med de sundhedsfaglige tilsyn har været, og vil fortsat være i den kommende periode, at
understøtte et skærpet fokus på varetagelsen af sundhedsfaglige opgaver i en socialfaglig kontekst.
Resultaterne af tilsynene har således:
 Dannet afsæt for lokal læring
 Givet indblik i opgavevaretagelsen på tværs af Handicapafdelingen
 Dannet afsæt for organisatorisk læring og udvikling af understøttende materiale og aktiviteter

Endvidere har der i årets løb været tæt samarbejde om tilsynsrapporterne, da forvaltningen i flere tilfælde har
måtte kontakte BDO for ændringer i rapporterne, da der bl.a. ikke var kongruens mellem scoren og
beskrivelsen af temaet.
Sundhedsfaglige tilsyn på botilbud
Det generelle indtryk
Der er gennemført 14 sundhedsfaglige tilsyn og 46 medicintilsyn.
Tilsynet vurderer, at Aalborg Kommunes botilbud generelt efterlever gældende sundhedsfaglige instrukser
og retningslinjer, på nær inden for sundhedsfaglig dokumentation, som tilsynet vurderer, at botilbuddene i
varierende omfang lever op til.
Tilsynet vurderer, at botilbuddene samlet arbejder målrettet og har en meget velfungerende praksis i
forbindelse med utilsigtede hændelser. For 4 af de 14 botilbud gælder, at der ikke konsekvent er lavet
ledelsesmæssig opfølgning mhp. refleksion og læring.
I forhold til medicinhåndtering vurderer tilsynet, at Aalborg Kommunes botilbud i varierende grad lever op til
gældende retningslinjer. Tilsynet bemærker samtidigt, at Handicapafdelingen har gjort en væsentlig indsats
på baggrund af forårets tilsynsfund og anbefalinger, som har medført mærkbare forbedringer i forhold til
botilbuddenes medicinhåndtering.
Særligt for dokumentation i forbindelse med medicinhåndteringen finder tilsynet at 13 ud af de 44 botilbud
har fejl og mangler i forhold til medicinlisterne, f.eks. manglende opdatering af listerne, der ligger hos
borgerne.
Særligt for opbevaring af medicinen finder tilsynet, at der er en del fejl og dermed anbefalinger i forhold til
overskredet holdbarhedsdato på præparater, samt i høj grad manglende dato på præparater med nedsat
holdbarhed efter anbrud.
Særligt for dispensering ses, at der i en del tilfælde ikke var korrekt mærkning med borgers fulde navn og
cpr. nummer på dosisæskerne. I nogen tilfælde er der fundet doseringsfejl og manglende overensstemmelse
mellem medicinlisten og den ophældte medicin.
Særligt for administration af medicinen ses, at der for en del er manglende tidstro registrering af givet
medicin i EKJ (omsorgssystemet).
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Særligt for PN medicin (medicin efter behov) ses, særligt først på året, at PN medicinen opbevares sammen
med og ikke adskilt fra den fast medicin. Tilsynet finder, at praksis langt overvejende er, at PN medicinen
opbevares i originalpakningen, frem for som ophældt på forhånd. Der findes flere tilfælde af overskredet
holdbarhedsdato på PN medicin, samt manglende korrekt mærkning af ophældt PN medicin.
Særligt fokuspunkt i 2017
Hvert år beslutter Forvaltningen et særligt fokuspunkt. I 2017 var der fokus på ”Brug af medicinaftaler”.
Tilsynet vurderer, at tilbuddene overordnet set arbejder målrettet med brugen af medicinaftalerne. Der er dog
fundet en del eksempler på, at medicinaftalerne ikke har været opdateret inden for det seneste år, som det
er aftalt.
Forvaltningens bemærkninger vedr. punkter beskrevet i årsrapporten om sundhedsfaglige tilsyn på
botilbud
Generelt
Overordnet viser rapporten, at vi har gjort det godt – trods alle odds. Den har også vist, at der er et behov for
fokus på de sundhedsfaglige ydelser, men taget i betragtning, at det er ”år 1” siden indførelse af tilsyn, har vi
klaret os forholdsmæssigt godt.
Over en bred kam, ligger vi generelt middel og over-middel i rapportens vurderinger – med en stigende
positiv tendens over tid. Det tyder på, at de indsatser, vi har sat i gang, allerede nu har givet et kvalitetsløft,
selvom vi ikke er i mål. Specielt medicinhåndtering og dokumentation bør også fremover være et særligt
fokus.
Sundhedsfaglig dokumentation
Der har gennem året været fokus på, at journalføringen i Handicapafdelingen primært har haft et socialfagligt
fokus. I takt med, at fokus er blevet skærpet på varetagelsen af sundhedsfaglige opgaver i en socialfaglig
kontekst, er behovet for at lave særskilt og systematisk sundhedsfaglig dokumentation steget. Derfor er der i
4. kvartal 2017 udviklet særskilte skabeloner til sundhedsfaglig dokumentation i EKJ. Der er gennem 1.
kvartal 2018 gennemført massive implementeringstiltag i form af undervisning af et stort antal medarbejdere
og ledere. Der har ligeledes været, og vil fortsat i en lang periode fremover være, løbende mulighed for
sparring med fagcentrenes procespiloter.
Utilsigtede hændelser (UTH)
En anden effekt af det skærpede fokus kunne ses i form af en øget efterspørgsel på undervisning til nye
UTH nøglepersoner. Dette vidner om en særlig opmærksomhed på vigtigheden af at opdage, indberette,
analysere og drage læring af UTH.
Medicinhåndtering
Der har været stor opmærksomhed på, at medicinhåndteringen i Handicapafdelingen varetages af
medarbejdere med meget forskellig faglig baggrund. Derfor har der, særligt siden slutningen af 2. kvartal,
været planlagt en række understøttende tiltag i form af:
 Analyse af medicinhåndteringen i Handicapafdelingen
 Undervisning af medicinansvarlige
 Undervisning af ledere
 Implementering af sundhedsfaglig instruks om medicinhåndtering
 Udvikling af forskellige værktøjer til understøttelse af de forskellige delelementer i
medicinhåndteringen
 Ledelsestilsyn af medicinhåndtering i 4. kvartal 2017
 Organisatorisk læring af fund og anbefalinger i BDO rapporter
 Løbende tilbud om gennemgang af medicinhåndtering til de enkelte botilbud med henblik på
understøttelse af lokal læring
Dokumentation i forbindelse med medicinhåndteringen
Dokumentation har været et vigtigt element i undervisningen af medicinansvarlige og ledere. Der er fortsat
behov for fokus på dette, da dokumentationen lige nu er vanskeliggjort af, at medicinskemaet alene kan
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tilgås fra en PC. Med overgangen til CURA Social forventes dette imødekommet, da CURA Social kan tilgås
fra PC, såvel som mobile enheder.
Opbevaring af medicinen
I 2. kvartal blev der gennemført en analyse af medicinhåndteringen i Handicapafdelingen. I den forbindelse
blev det meget klart, at korrekt opbevaring af medicinen for mange udgjorde en udfordring. Derfor er der, i
forbindelse med den efterfølgende undervisning, arbejdet med at implementere poser i fire forskellige farver,
for tydeligt muliggør korrekt opdeling af medicinen. I samme forbindelse har der været fokus på korrekt
mærkning og holdbarhedsdatoer. For at understøtte den enkelte leders indsigt i medicinhåndteringen, i eget
tilbud, har der været gennemført ledelsestilsyn 3 gange i løbet af november og december 2017 samt i januar
2018. Her har nogle af spørgsmålene rettet fokus på korrekt opdeling af medicinen hhv. på
holdbarhedsdatoer. Sikker medicinhåndtering er et fælles anliggende for medarbejdere og ledere, derfor har
det i flere tilfælde vist sig frugtbart, at begge parter har et indgående kendskab til emnet.
Dispensering af medicinen
Korrekt mærkning af medicinen har ligeledes indgået i undervisningen og igen i ledelsestilsynene. For at
understøtte patientsikker medicinhåndtering er det på flere tilbud aftalt, at en medarbejder står for at dosere
medicinen op, mens en anden kontrollerer den ophældte medicin, inden den lægges ud til borgerne.
PN medicin
I forbindelse med undervisningen er det anbefalet, at botilbuddene i videst muligt omfang undgår at hælde
PN medicin op på forhånd. I stedet anbefales, at alle medarbejdere oplæres i at håndtere PN medicin ud fra
medicinskemaet i EKJ. Dertil kommer, at PN medicinen nu er lettere at finde i borgerens medicinbeholdning,
da den er i en blå pose eller tilsvarende tydeligt mærket.

Brug af medicinaftaler
Det er tydeligt, at der er kommet et positivt fokus på medicinaftalerne i Handicapafdelingen, som en del af
forventningsafstemningen mellem på den ene side borgeren og dennes eventuelle værge og på den anden
side botilbuddet. Der ses således mere konkrete beskrivelser af de gensidige opgaver. Flere tilbud har lavet
systemer, som skal hjælpe med at huske den årlige opdatering. F.eks. at alle medicinaftaler opdateres i en
bestemt måned eller, at medicinaftalen opdateres i den måned, hvor borgeren har fødselsdag.
Bilag 1: BDO’s årsrapport 2017 for Sundhedsfaglige tilsyn på Handicapområdet

Tidsplan
Chefgruppen i Handicapafdelingen
AMU-H
Forvaltningsledelsen
Ældre- og Handicapudvalget
Handicaprådet
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07.05.18
11.06.18
19.06.18
27.06.18
30.08.18
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Bilag:
Årsrapport Ældre og Handicapforvaltningen Aalborg 2017 - Sundhedsfaglige tilsyn på Handicapområdet
Præsentation ÆHU 27.06.18.pptx
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Punkt 12.

Orientering om Årsrapport på sundhedsfaglige tilsyn på plejehjem ved BDO i 2017
2016-072125
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering afrapporteringen
for 2017 fra BDO, vedrøende sundhedsfaglige tilsyn på de kommunale plejehjem og Liselund friplejeboliger.

Beslutning:
Til orientering.
Lisbet Trap-Jensen Torp deltog i behandling af punktet.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Siden 2002 og frem til 1. juli 2016 har Sundhedsstyrelsen systematisk gennemført frekvensbaseret tilsyn
med de sundhedsfaglige opgaver på alle plejehjem. I juli 2016 kom der en lovændring, der betyder, at
Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Sundhedsstyrelsen) i stedet skal føre tilsyn med alle de steder, der
udfører sundhedsfaglige opgaver. Det betyder, at plejehjemmene ikke vil få så mange tilsyn som hidtil. For at
fastholde de gode patientsikkerheds foranstaltninger, som gennem årene er opnået på plejehjemmene,
besluttede Ældre- og Handicapudvalget, i forbindelse med at der skulle være udbud på de socialfaglige tilsyn
på plejehjemmene, samtidig at sætte sundhedsfaglige tilsyn i udbud. BDO vandt udbuddet og har siden
1.1.2017 varetaget opgaven.
Der føres et sundhedsfagligt tilsyn på plejehjemmene hvert 2. år hvilket svarer til halvdelen af
plejehjemmene. Det sundhedsfaglige tilsyn gennemføres i forbindelse med det socialfaglige tilsyn.
I årets løb været tæt samarbejde om tilsynsrapporterne, da forvaltningen i flere tilfælde har måtte kontakte
BDO for ændringer i rapporterne, da der bl.a. ikke var kongruens mellem scoren og beskrivelsen af temaet.
Tilsyn på plejehjemmene
Det generelle indtryk af plejehjemmene
Det er tilsynets overordnede vurdering, at de sundhedsfaglige ydelser, som borgerne modtager på
plejehjemmene, leveres med høj faglig kvalitet, dog observeres mangler inden for medicinhåndtering, hvor
kvaliteten kan forbedres yderligere i forhold til overholdelse af retningslinjerne for området.
Medarbejderne oplever generelt set gode sparringsmuligheder med hjemmesygeplejen om sygeplejefaglige
områder og dokumentation.
De lokale rammer for delegation kendes og følges i praksis bl.a. under hensyntagen til medarbejdernes
oplæring og kompetencer.
Det er tilsynet samlede vurdering, at plejecentrene arbejder målrettet og systematisk med løbende at
forbedre den sundhedsfaglige dokumentation.
.
Medarbejderne har kendskab til – og kan i stort omfang redegøre for - gældende instrukser og retningslinjer
på hygiejneområdet og ved, hvor de findes.
Tilsynet observerer ligeledes, at retningslinjer for hygiejne, og til dels for medicinhåndtering, efterleves i
praksis på tværs af plejecentrene.
Medarbejderne kan redegøre for, hvordan UTH (utilsigtede hændelser) håndteres i praksis, fx ved fejldoseret
medicin, og kan ligeledes redegøre for praksis ved indberetning. Opfølgning på UTH sker ofte på faste
møder med medarbejdere med henblik på at skabe læring og forebygge UTH.
Forvaltningens bemærkninger vedr. punkter beskrevet i årsrapporten
Retningslinjer for medicin håndtering
Samlet set er det tilsynets vurdering, at overholdelse af retningslinjer for medicinhåndtering fortsat bør have
et skærpet ledelsesfokus.
I Plejeboligfunktionen er det aftalt at lederen laver stikprøve på 10 % af egenkontroller for medicinhåndtering.
Det har det seneste år ikke været foretaget fuldt ud. Plejeboligfunktionen følger op på det, og vil på de
kommende plejehjemsledermøder drøfte systematikken herfor, så opmærksomheden øges.
Endvidere forventes det, at tilknytning af faste læger på plejehjem vil øge sikringen af medicinhåndtering,
idet der vil blive mere ensretning i forhold til eksempelvis ordinationer.
Egenkontrol og opkvalificering
Der bør følges systematisk op på medarbejdernes egenkontrol i forbindelse med medicinhåndtering, og
medarbejderne bør fortsat tilbydes opkvalificering på baggrund af konkrete og aktuelle behov.
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Plejeboligfunktionen følger jf. ovenstående op på medarbejdernes egenkontrol ved medicinhåndtering.
Behovet for opkvalificering afdækkes ved samtale med medarbejderne og gennem tjek af
egenkontrolskemaerne. Når behovet er afdækket, tilbydes medarbejderne målrettet opkvalificering.
Fysiske rammer
Endelig bør der overalt etableres hensigtsmæssige fysiske rammer for medicinhåndtering og opbevaring.
Ikke alle plejehjem har et lokale til rådighed, hvor der kan håndteres medicin. De steder hvor det ikke er
muligt, er der gang i at implementere ensretning af skabe til medicin, samt indførelse af medicinvogne,
sådan at det er tydeligt for alle, når der doseres medicin. Det er for synligt at signalere, at der doseres
medicin og at medarbejderen ikke må forstyrres.
Tidsplan
AMU-ÆS
Chefgruppen i Ældre- og Sundhed
Forvaltningsledelsen
Ældre- og Handicapudvalget
Ældrerådet
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03.05.18
07.05.18
19.06.18
27.06.18
16.08.18
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Bilag:
Årsrapport Ældre og Handicapforvaltningen Aalborg 2017 - Sundhedsfaglige tilsyn på Plejecentre
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Punkt 13.

Orientering om Årsrapport på socialfaglige tilsyn gennemført af BDO 2017
2016-072125
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering
at afrapporteringen for 2017 fra BDO vedrørende socialfaglige tilsyn på dagtilbud på handicapområdet og på
plejehjem
At ledernes systematiske evaluering af BDO tilsynene bortfalder.

Beslutning:
Til orientering.
Lisbet Trap-Jensen Torp deltog i behandling af punktet.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Kommunalbestyrelsen har jf. bestemmelserne i Lov om Social Service pligt til at føre tilsyn på dagtilbuddene
på handicapområdet samt på kommunens plejehjem og eventuelle friplejeboliger. Fra 1. januar 2017 har
opgaven med at foretage socialfaglige tilsyn på dagtilbuddene været udliciteret til BDO.
For dagtilbud gælder, at der årligt føres ét socialfagligt tilsyn med hvert dagtilbud.
Fra 1.1.2017 har der været lagt op til, at plejehjemsleder og tilbudsleder efter tilsynet kunne evaluerer,
hvordan de har oplevet tilsynet. Der er medsendt et link til spørgeskemaet, hvor svarene sendes til Kvalitetsog Innovationsenheden (KIE). Evalueringen havde til formål at bidrage til løbende udvikling og tilpasning af
tilsynsopgaven.
I løbet af det første år har det vist sig, at lederne ikke systematisk benytter muligheden for at evaluere
tilsynet, og der har været sendt rykkere ud. Det har betydet, at flere evalueringer ikke er gennemført i nær
tilknytning til selve tilsynet, og der var stort set kun positive tilkendegivelser.
I de få tilfælde hvor gennemførelsen af tilsynet har givet anledning til spørgsmål, er KIE blevet kontaktet af
ledelsen i henholdsvis Plejeboligfunktionen og Fagcentrerne på handicapområdet. Det ser derfor ud til, at
hvis selve tilsynet har givet anledning til spørgsmål eller evt. kritik, så kontaktes KIE direkte, og der følges op
i de konkrete tilfælde.
Det foreslås derfor, at den systematiske evaluering bortfalder.
Endvidere har der i årets løb været tæt samarbejde om tilsynsrapporterne, da forvaltningen i flere tilfælde har
måtte kontakte BDO for ændringer i rapporterne, da der bl.a. ikke var kongruens mellem scoren og
beskrivelsen af temaet.
Tilsyn på plejehjemmene
Det generelle indtryk af plejehjemmene
Det er tilsynets overordnede vurdering, at Aalborg Kommunes plejehjem er meget velfungerende og lever op
til Aalborg Kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveau.
Der ydes en helhedsorienteret indsats i forhold til at skabe rammer for et meningsfyldt hverdagsliv for og
sammen med beboerne, og beboerne giver udtryk for at trives på plejehjemmet.
Hjælpen til beboerne leveres med høj faglig kvalitet, og de faglige indsatser tager afsæt i at understøtte og
bevare beboernes fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau længst muligt. Der er fokus på beboernes
selvbestemmelse og forebyggelse af magtanvendelse.
Særlig fokus punkt 2017
Hvert år beslutter Forvaltningen et særligt fokuspunkt. I 2017 var der fokus på” Hverdagsliv, herunder mad,
måltider og aktiviteter”.
Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmene i meget høj grad har fokus på at skabe et godt og meningsfyldt
hverdagsliv for beboerne. Der tilbydes både fastlagte og varierende aktiviteter, som beboerne generelt
oplever som tilstrækkelige.
Klippekortsordningen er velimplementeret og anvendes eksempelvis til indkøbsture eller gåture, i de stille
eftermiddagstimer. Hos beboere med demens inddrages de pårørende i aftaler om aktiviteter i forbindelse
med klippekortsordningen.
Beboerne er meget tilfredse med maden og giver udtryk for at stemningen og fællesskabet ved måltiderne er
gode. Medarbejderne er bevidste om deres rolle som måltidsværter.
Forvaltningens bemærkninger vedr. punkter beskrevet i årsrapporten
Dokumentation
Der er på halvdelen af plejehjemmene givet anbefalinger som relaterer sig til vedligeholdelse og opdatering
af døgnrytme- og plejeplaner. Desuden bør der ske en opkvalificering af medarbejderne for at sikre en
ensartet systematik i dokumentationen.
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Plejeboligfunktionen har gennem længere tid arbejdet målrettet med dokumentationen særligt i forhold til
døgnrytme- og plejeplanerne. Det er fortsat et fokusområde i 2018, at sikre en ensartet systematik herunder
at få opdateret plejeplaner, og at få dem afsluttet, når de ikke længere er aktuelle. Det fortsatte fokus vil ske
dels i dagligdagen, men også på møder med plejehjemssygeplejerskerne, der understøtter
dokumentationsarbejdet på plejehjemmene, og på plejehjemsledermøderne.
Kompetencer
Af rapporten fremgår, at mange medarbejdere ytrer ønsker om kompetenceudvikling inden for især
socialpsykiatri og demens, da antallet af yngre borgere på plejecentre med komplekse problemstillinger
inden for disse områder er stigende.
Plejeboligfunktionen har iværksat at alle medarbejdere tilbydes demenskurser. Alle medarbejdere, der
arbejder på demensplejehjemmet eller på afsnit med demente beboere prioriteres til først at komme på
kurset, for at sikre det nyeste viden her er tilstede.
På et plejehjem har der været ønske om psykiatri kurser idet der er borgere med psykiatriske diagnoser.
Medarbejderne får mulighed for at deltage i relevante kurser. Plejeboligfunktionen kan ikke genkende, at
antallet af yngre borgere på plejehjemmene er stigende.
Andre ønsker til kompetenceudviklingsområder er kommunikation og konflikthåndtering i samarbejdet med
pårørende, som også i stigende omfang er en del af medarbejdernes hverdag.
Medio 2017 er der holdt en temadag for plejehjemsledergruppen, om det gode pårørendesamarbejde. I den
forbindelse blev der udarbejdet en guideline ”Gode tips til pårørendesamarbejdet”, som er præsenteret på
OMED og efterfølgende alle medarbejdere på personalemøder og med henblik på implementering.
Tilsyn på dagtilbuddene
Det generelle indtryk af dagtilbuddene
Tilsynet vurderer, at dagtilbuddene overordnet set er meget velfungerende og dagligt bidrager til en
meningsfuld beskæftigelse, selvstændighed og øget livskvalitet for borgerne.
Der er stort fokus på borgernes ønsker og drømme i tilrettelæggelse af aktiviteterne, og borgerne giver
udtryk for at trives i dagtilbuddene, hvor de inddrages og udnytter deres potentiale gennem læring og
beskæftigelse.
Det er tilsynets vurdering, at medarbejdernes kompetencer i høj grad imødekommer borgernes behov, og i
hvert enkelt tilbud er der fokus på at understøtte og tilrettelægge dagligdagen ud fra den specifikke
målgruppes funktionsniveau.
En tværgående udfordring for dagtilbuddene er dokumentation, herunder struktur og systematik i
dokumentationen.
Samlet set er de fysiske rammer i dagtilbuddene tilfredsstillende og imødekommer borgernes behov.
Særligt fokuspunkt i 2017
Hvert år beslutter Forvaltningen et særligt fokuspunkt. I 2017 var der fokus på ”Borgernes drømme og
ønsker”.
Tilsynet vurderer, at dagtilbuddene overordnet set arbejder målrettet med borgernes drømme og ønsker og
anvender viden herom i den daglige praksis som supplement til det øvrige kendskab til borgeren.
Forvaltningens bemærkninger vedr. punkter beskrevet i årsrapporten om socialfaglige tilsyn på
dagtilbud
Ønsker og drømme
Arbejdet med borgers ønsker og drømme synes virksomt i forhold til både at få afdækket den enkelte
borgernes individuelle behov, men bruges i lige så høj grad i forhold til at understøtte udviklingspotentialer.
Der vil fortsat være fokus på inddragelse af borgernes ønsker og drømme, som retningsangivende for de
aktiviteter, der tilbydes i dagtilbuddene.
Dokumentation
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Der arbejdes fortsat med at implementere Viden og Refleksion Af Praksis, som metode til dokumentation af
det daglige arbejde. Implementeringen og anvendelsen er udfordret af, at omsorgssystemet EKJ ikke i
tilstrækkelig grad kan understøtte den løbende udvikling i praksis. Der er derfor fokus på at indarbejde
metodikker og kvalitet i det skrevne, som en del af forberedelsen til overgangen til CURA. Der arbejdes
således med metodebevidsthed og rammer for faglig refleksion.
Fysiske rammer
De fysiske rammer for dagtilbuddene er meget forskellige, hvilket i høj grad svarer til borgernes
forskelligrettede behov. Der er løbende fokus på at sikre, at de fysiske rammer vedligeholdes og forbedres.
Tidsplan
AMU-ÆS
Chefgruppen i Handicapafdelingen
Chefgruppen i Ældre- og Sundhed
AMU-H
Forvaltningsledelsen
Ældre- og Handicapudvalget
Ældrerådet
Handicaprådet
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03.05.18
07.05.18
07.05.18
11.06.18
19.06.18
27.06.18
16.08.18
30.08.18
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Bilag:
Årsrapport Ældre og Handicapforvaltningen Aalborg 2017 - Socialfaglige tilsyn

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 27.06.2018
kl. 09.00

Side 45
5 afaf550

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 14.

Orientering fra rådmand og direktør

14.1
Orientering om program for studietur for udvalget - 2019.
-----

14.2
Orientering om status på etablering af nyt Behandlingscenter i Hammer Bakker
-----

14.3
Orientering om status på etablering af plejehjem i Klarup
-----

14.4
Orientering om møde med Domea og opfølgning på byggeriet af "Tornhøjhaven", herunder planlægning af
studietur.
-----

14.5
Orientering om nødkald
-----

Beslutning:
Til orientering.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Bilag:
Udkast program - studietur januar 2019.docx
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Punkt 15.

Eventuelt

15.1
Orientering om uddannelsesløft på Frit Valgs-området.
-----

15.2
Orientering fra Uddannelsesrådet, der har fokus på erhvervsuddannelserne, herunder særligt
SOSU-området.
-----

15.3
Status på indflytning på Tornhøjhaven.
Udvalget planlægger besøg.
-----

15.4
Mødeplan 2018 for Ældre- og Handicapudvalget vedlagt.
----Beslutning:
Til orientering.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Bilag:
Mødeplan - Ældre- og Handicapudvalget - 2018
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Punkt 16.

Godkendelse af referat

Beslutning:
Godkendt.
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