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Servicereduktion - lavere service til borgerne
X

Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

Titel: nedbringelse af den kommunale medfinansiering af
sundhedsvæsnet
Beskrivelse af ændringsforslaget:
Dragør Kommunes udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet var i 2014 på 53,3 mio. kr. fordelt på
forskellige behandlingstyper, hvoraf indlæggelser udgør langt størstedelen. Nogle af indlæggelserne kan
forebygges, hvorved kommunen sparer udgiften til indlæggelse. Der er en række udvalgte forebyggelige
indlæggelser med diagnoser, der vurderes at være særligt forebyggelige: nedre luftvejssygdom,
væskemangel, blærebetændelse, forstoppelse, ernæringsbetinget blodmangel, knoglebrud, tarminfektion,
tryksår samt sociale og plejemæssige forhold.
Forebyggelsespotentialet er størst blandt de borgere, som kommunen i forvejen er i kontakt med, hvilket
er ældre borgere, som indlægges akut på medicinsk afdeling, genindlægges, og indlægges med de
forebyggelige diagnoser. Det vil sige borgere over 65 år, som er tilknyttet hjemmeplejen eller private
leverandører, eller bor på Omsorgscenter Enggården. I alt er det ca. 500 borgere.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Forslaget forudsætter en intensiveret faglig og ledelsesmæssig indsats i hjemmeplejen, herunder ændret
kompetencemix i hjemmeplejen.
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:
For hver gang en indlæggelse forebygges, undgår en borger at blive indlagt, hvilket vil være en forøgelse af
den enkelte borgers livskvalitet.
Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Erfaringen er, at det generelt bidrager til større arbejdsglæde og trivsel, når den enkelte medarbejder har
kompetencer til at lykkes med opgaveløsningen.
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:
Indsatsen skal ses i sammenhæng med udviklingsplanen for hjemmeplejen, hvor den faglige og
ledelsesmæssige indsats øges, og der sker en generelt kompetenceudvikling i hjemmeplejen.
Netto budgetreduktion (angives med minus):
DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016

2017

2018

2019

-1.000.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til D-skema:
Indeværende forslag hænger sammen med D-skema om ”Udvikling i Hjemmeplejen”.
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