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Titel: Velfærdsteknologisk sygeplejeklinik
Beskrivelse af ændringsforslaget:
For nogle år siden blev der indrettet en sygeplejeklinik på Wiedergården. I takt med udviklingen af
sygeplejefaglige opgaver, der skal varetages i kommunen, har det vist sig, at klinikken ikke kan opfylde
kravene til dette og derfor ikke kan anvendes. En af udfordringerne er, at den nuværende sygeplejeklinik
ikke efterlever de hygiejniske standarder på området.
Udover den nødvendige istandsættelse i forhold til de hygiejniske forhold, foreslås det at fremtidssikre
klinikken således, at der i højere grad kan anvendes velfærdsteknologiske redskaber, hvilket vil udvide
målgruppen, der kan nås fra klinikken.
I 2020 skal alle kommuner varetage TeleKOL, hvor sygeplejersker i kommunerne skal monitore borgere,
der lider af lungesygdommen KOL i eget hjem og dermed samarbejde med borgeren om den aftalte
behandlingsplan som er lagt af den lungemedicinske afdeling på hospitalet. Der skal bl.a. kunne holdes
videokonferencer, hvilket vil kunne lade sig gøre i en velfærds-sygeplejeklinik. Der vil i nærfremtid komme
flere patientgrupper som kan tilknyttes tele-medicin, hvorfor det er vigtigt, at Dragør Kommune er klar til
at modtage denne volumen.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
At bevillingen afsættes
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:
Investeringen vil betyde, at borgerne kan modtage en høj faglig kvalitet af behandling af
sundhedslovsydelser. Borgerne efterspørger allerede muligheden, da flere kommer i aktivitetshuset, og
dermed vil kunne anvende sygeplejeklinikken samtidig.
Ligeledes er der evidens for at sårheling sker hurtigere ved at borger kommer i en klinik, da der er
kontinuitet, hurtigt ændring af behandling og complience hos borgerne.
Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Arbejdsmiljøet for sygeplejerskerne vil blive bedre, da klinikken vil give de rette betingelser for gode
arbejdsstillinger, de rigtige arbejdsredskaber, samt mulighed for kollegial sparring. Klinikken vil også give
bedre mulighed for arbejdstilrettelæggelse, hvor den nuværende vejtid vil blive mindsket. Endeligt vil der
ske en optimering af forbruget af sygeplejeartikler.
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Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:
Udviklingen indenfor Det Nære Sundhedsvæsen
Ældrepolitikken
Sundhedsaftale om samarbejde med hospital og almen praksis
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):
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