HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

Omsorg og Sundhed/Social- og Forebyggelsesudvalget

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
CMU

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
09.09.15

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Ældreområdet, Sundhedsområdet, Anlæg

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører
Høringssvar vedrører budgettildeling til Omsorg og Sundhed samt anlægsmidler til Odsherred
Madservice og træningsfaciliteter.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019

Centret er tildelt 6 mio. kr. i puljemidler, som fordeles af forligspartierne.
Centret håber, at relevante fagpersoner bliver inddraget til en dialog i
fordelingsarbejdet.
Der er indgået ny Sundhedsaftale gældende fra 1. januar 2015. Det har givet
store udfordringer i hele centret. Borgerne bliver hurtigere udskrevet fra
sygehusene, ofte med en dags varsel. Borgerne er væsentligt dårligere end
tidligere, altså en stigende tyngde. Der opleves behov for særlige kompetencer i
plejen for at imødekomme tyngden og kompleksiteten af borgere. Det er derfor
med bekymring det konstateres at centeret ikke modtager de ønskede
budgetudvidelser. Alene sygeplejen har oplevet en stigning i mængde og tyngde,
der har medført en stigning i personalebehov for ca. 1. mio. kr.

Hjemmeplejens personale får brug for kompetenceudvikling i forhold til den
stigende kompleksitet også set i forhold til uddelegerede sygeplejeydelser.
Centret er bekymret for udviklingen både i forhold til patientsikkerheden,
serviceloven og sundhedsloven, tilsynsforpligtelser og det politiske godkendte
serviceniveau.
Centeret er i øvrigt nødlidende i forhold til udskiftning af gammelt it-udstyr. Der
har i de forgangne år ikke været midler til løbende udskiftning af biler, cykler,
mobiltelefoner, i-pads og øvrigt it-udstyr.
I forhold til anlægsbudget er der tildelt 400.000 samlet til Odsherred Madservice.
Plejecenter Bakkegården har modtaget påbud fra Fødevarekontrollen i forhold til
udskiftning af køle/frostrum. Alene denne udgift andrager 500.000.
På Fårevejle Plejecenter er der kommet en påtale fra Arbejdstilsynet i forhold til
gulvbelægning og udsugning i køkkenet. En påtale der forventes udmøntet i et
påbud, såfremt sagen ikke løses.
Odsherred Madservice har ingen mulighed for selv at dække disse udgifter, da
der også er andre anlægsønsker, der ikke er imødekommet.
Plejecenter Solvognen glæder sig over midlerne til et vindfang, der vil medvirke
til et væsentligt bedre indeklima på centret.
Det ønskede beløb til afholdelse af Sundhedens Dag - kr. 50.000 indgår ikke
specifikt i budgettet. Dette tager vi til efterretning og konstaterer, at vi ikke kan
opnå målet med dagen, herunder en styrkelse og udvikling af samarbejdet med
de frivillige på dette område, idet Sundhedens Dag ikke gennemføres som
planlagt.
Med de få anlægsmidler der er afsat til udvidelse af træningsfaciliteter, forudser
vi problemer med at skaffe lokaler til fysisk træning i forbindelse med
patientuddannelser og livsstilsforløb. Området er i forvejen stærkt presset,
hvilket gør det logistiske arbejde vanskeligt. Endvidere kan vi ikke opfylde de
mange ønsker fra frivillige foreninger og patientorganisationer om mulighed for
lån af træningslokaler. Disse frivillige tilbud giver mulighed for at udsluse
borgere efter endt forløb i patientuddannelser og livsstilsforløb med henblik på
fastholdelse af nye vaner for fysisk aktivitet.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
June Hansen

Dato
10-09-15

