
Høring effektiviseringsforslag maj 2022

Vi takker Kommunalbestyrelsen for tilsendte effektiviseringsforslag 2023-2026 på udvalget
for Ældre og Sundhed til høring.

Seniorrådet / Ældrerådet giver i lighed med tidligere høringssvar på effektiviseringer udtryk
for vi ikke har noget imod effektiviseringer såfremt det betyder, at opgaveløsning og service
sker på en anden og mere effektiv måde og kommer både medarbejdere og borgere tilgode.

Seniorrådet/ ældrerådet synes fortsat pengene skal blive indenfor eget budgetområde da vi
ellers er bange for pengene helt forsvinder. Vi mener, at de sparede beløb skal forblive under
udvalgets budget. Dette ville være i god overensstemmelse med den politiske udmelding om,
at “ nu skal ældreområdet opprioriteres.”

Seniorrådet / ældrerådet mener, den bedste effektivisering sker, såfremt både medarbejdere og
borgere løbende bliver inddraget i processen.
Vi har endvidere bemærket at tidligere tiders effektiviseringer ikke er blevet evalueret  - eller
evalueringerne ikke er kommet til vores kendskab.

Effektiviseringsforslag på 6,53 mill er et væsentligt højere beløb, end vi tidligere er blevet
informeret om. Vi er derfor bekymret for den endnu højere reduktion på ældre og
sundhedsområdet.

Bemærkninger til de enkelte effektiviseringsforslag.

AHLI - 01 Øget kapacitetsudnyttelse på plejecentre.

Vi er positivt indstillet til en øget kapacitetsudnyttelse ved en hurtig ud og indflytning i
plejeboligerne.
Vi vil dog gøre opmærksom på,

- at pårørende skal informeres om rettigheder i forhold til lejeloven
- at pårørende skal gøres opmærksom på ret og pligt i forhold til Skifteloven
- at vi forventer lejlighederne gøres klar med maling og rengøring inden ny indflytning

Besparelsen på 2.1 mill kr er beregnet på visiterede timer - vi håber de enkelte plejecentre har
kapacitet og medarbejderressourcer til nedpakning og opbevaring af indbo.



AHLI - 03 Udbredelse af sensor bleer i hjemmeplejen.

Vi er positivt indstillet for anvendelse af sensorble for at klarlægge vandladningsmønster med
henblik på målrettet skiftetider og korrekt blestørrelse.

Det er positivt man har fokus på rehabilitering (hjælp til toiletbesøg frem for bleskift) men vi
har svært ved at forstå, hvordan man kan spare i lønkroner.

AHLI - 05 Øget brug af kendte hjælpemidler i hjemmeplejen - Vendlet og loftlifte

Vi finder det positivt at lette medarbejdere og borgere med brug af hjælpemidler - det er rigtig
vigtigt med fokus på arbejdsmiljø.
Vi finder det positivt at den negative konsekvens i forhold til at rehabilitering bliver nedsat
ved anvendelse af vendelagen og loftlift, elimineres med tilbud om træning.
Vi har bare svært ved at forstå sammenhængen, når der ifølge kvalitetsstandard på træning nu
skal spares på træningstilbud.

AHLI - 08 Udbredelse af virtuel træning på sundhedscenter

Vi finder det positivt med virtuel træning, hvis træningen bliver mere effektiv og tendensen
er, at den enkelte borger bliver mere motiveret til at fortsætte træningen.

Vi ønsker at høre, hvordan kvaliteten i træningen sikres.

Vi undre os over, vi ikke kan se et investeringsbehov - hvem betaler for skærme

AHLI - 09 Udbredelse af digital træning hjemmeplejen

Vi finder det positivt med en øget indsats med rehabilitering. Vi kan læse, den enkelte
borger kan få hjælp til træningen fra sosu medarbejder eller selvtræne. Rehabilitering er også
træning i udførelse af opgaven borgeren søger hjælp til, vi har derfor svært ved at
gennemskue brug af digital træning i rehabiliteringen.

Vi vil derfor meget gerne informeres om evalueringen af pilotprojektet fra 2021.

Vi undre os over, vi ikke kan se et investeringsbehov - hvem betaler for skærme



AHLI - 10 Stigende profil for "Øget brug af kendte hjælpemidler" AHLI 4-E1 vedtaget
med budget 2022

Øget anvendelse af hjælpemidlerne har vi besvaret i forhold til vendlet og sensor ble i
ovenstående effektiviseringsforslag AHLI - 05 i hjemmeplejen.

Seniorrådet / ældrerådet er positive over for hjælpemidler og velfærdsteknologi - hvor det
giver mening for den enkelte borger.

Ifølge effektiviseringsforslag 2022 - 2025 var det økonomiske potentiale i 2023 1,52 mill
Effektiviseringsgevinsten for 2023 er nu 0,56 mill - vi kan ikke gennemskue denne ændring,
vi kan ikke se hvordan den økonomiske effekt realiseres.

AHLI - 11 Indkøbsoptimering AHLI

Vi finder det altid positivt med besparelser på indkøb, når man kan få samme service,
materialer for færre penge.

Seniorrådet / ældrerådet er altid positive over for effektiviseringer, når det medfører at borger
får den samme eller bedre service for samme penge samt at medarbejderne oplever et bedre
arbejdsmiljø og dermed en større arbejdsglæde.

På seniorrådet / ældrerådets vegne
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Lis Hævdholm
Elsebeth Ensted


