Politiske mål for Omsorgscenter Enggården
Til drøftelse i SSU den 1. december 2016
Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 31. oktober 2016, at forvaltningen skulle fremlægge
”et konkret oplæg til mål for Enggården, herunder fysiske og økonomiske rammer samt
serviceniveau i fremtiden.”
Forvaltningen har udarbejdet følgende oplæg til drøftelse.
Politiske mål for Enggården 2017
• Faglig kvalitet
• God dialog med beboere og pårørende
• Udvikling af de midlertidige pladser, til understøttese af hurtig hjemtagning fra hospitaler,
og at undgå unødvendige indlæggelser.
Faglig kvalitet
Enggården er et hjem, for mennesker som af forskellige årsager ikke kan klare sig selv og som har
behov for faglig pleje og omsorg.
Enggårdens tilbud hvilker på faglighed og professionalisme, udtrykt ved positive rapporter fra
embedslægen og det kommunale tilsyn, som varetages af en privat leverandør.
Konkrete initiativer i 2017:
 Fokus på god, fagligt baseret dokumentation fastholdes
 Forsøg med velfærdsteknologi skal underbygge faglig indsats og trivsel, eks. digitale bleer
eller skærme til dokumentation og kommunikation
 Plejeplaner danner grundlag for de nye, faglige tiltag og opfølgning
 Trivselsfremmende tiltag som f.eks. det Gode Måltid og arrangementer fastholdes
 Sygefravær hos personalet skal fortsat nedbringes, for at fremme stabilitet i
opgaveløsningen og trivsel for beboerne.
God dialog med beboere og pårørende
Beboerne skal opleve tryghed, omsorg, varme og respekt for den enkeltes ønsker og vaner.
Pårørende til beboere skal opleve tryghed og professionalisme, både ved indflytning og hele vejen
gennem opholdet.
Enggården betragter de pårørende som en ressource, og der skal være gode rammer for at man
som pårørende kan bidrage til livet på Enggården i det omfang den enkelte ønsker og har
mulighed for.
Konkrete initiativer i 2017:
 Der tilbydes en ekstra opfølgende samtale med beboere og pårørende ca. 2 uger efter
indflytning. Målet er at sikre en god, gensidig forventningsafstemning.



Enggården afsøger mulighederne for at pårørende og frivillige i hverdagen kan bidrage i
endnu højere grad end i dag, til ekstra aktiviteter for en eller flere beboere. Det kan være
med cykling den alder, en gåtur i parken eller en spontan grillaften for en mindre gruppe.

Enggården i det nære sundhedsvæsen – udvikling af de midlertidige pladser
Enggårdens midlertidige pladser udfylder flere funktioner:
 Til hjemmeboende borgere, som har brug for en særlig pleje eller indsats i en kortere
periode
 Til borgere som kommer hjem fra hospitalet, men ikke er klar til at vende tilbage til egen
bolig
 Til borgere, som er i risiko for en unødvendig indlæggelse eller genindlæggelse
De midlertidige pladser skal anvendes, så de sikrer en smidig overgang for borgeren mellem flere
systemer, f.eks. hospital, genoptræning og hjemmepleje.
De midlertidige pladser skal også bidrage til at begrænse Dragør Kommunes udgifter til
indlæggelser på hospitalerne. Fra 2018 ændres taksterne for aktivitetsbestemt medfinansiering, så
medfinansieringen for ældre stiger markant.
I starten af 2017 forventes udspil fra hhv. KKR Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen om standarder
for kommunale akutfunktioner. På baggrund af disse skal Dragør vurdere, om der er behov for nye
kompetencer og funktioner, og hvordan disse kan leveres inden for Enggårdens rammer.
Konkrete initiativer i 2017:
 Alle 18 midlertidige pladser samles under en afdeling
 Samarbejdet med Hjemmeplejen om anvendelse af aflastningsmuligheder for at undgå
indlægges styrkes
 Udvalgsdrøftelse af forventninger til akutfunktioner set i relation til status på Enggårdens
midlertidige pladser og tiltag til udvikling af området.
Enggården i fremtiden
Den seneste befolkningsprognose for Dragør Kommune viser, at antallet af +85 årige vil stige til
det dobbelte i løbet af de næste 10 år. Det er den umiddelbare vurdering at det betyder at Dragør
Kommune ikke vil kunne opfylde plejeboliggarantien – altså at der vil være behov for at bygge eller
indrette flere plejeboliger.
Kommunalbestyrelsen har godkendt at der skal arbejdes videre med en analyse, som tager
forbehold for andre udviklingstendenser på sundheds- og ældreområdet, som trækker den
modsatte vej. Det gælder eks. sund aldrig og velfærdsteknologi.
Hvis der skal udbygges yderligere på Enggården, kan det give anledning til at vurdere alle
funktioner på Enggården og de fremtidige behov, så omsorgscenteret som helhed rustes bedst
muligt til fremtidens opgaver.

Konkrete initiativer i 2017:
 Udvalget drøfter på baggrund af en konkret analyse behovet for ældreboliger og indstiller
en udviklingsplan til drøftelse i budget 2018-21.
 Udvalget drøfter forventninger til Enggårdens fysiske rammer i øvrigt, med inspiration fra
andre kommuner.

