HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Skema nr.

Sygepleje, Demens, Træning og Lynghuset

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
12/9 2017

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

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
Social og forebyggelsesudvalget

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2018-2021

Vi kan se at i "Bredt budgetforlig i Odsherred " står der:
"Partierne er således enige om at oprette Akutfunktion i sygeplejen på Lynghuset – med
0.95 mio. kr."
Denne akutfunktion bliver et lovmæssig krav fra d.1.1.18.
Der skal anskaffes udstyr hvilke vil være en stor udgift det første år. Vi er bevidst om at
der er sat et beløb af i 2017, hvilke dog ikke ses som nok til at dække de anskaffelser. Vi
kan ikke se beløbet til anskaffelser at udstyr i 2017, men er blevet oplyst om at det
skulle være der.
Vi kan se at de 0,95 mil. til sygeplejen ikke vil være dækkende for det behov der vil

være ift at skulle dække hele døgnet 365 dage om året.
Vi kan se at der i det "Bredt budgetforlig i Odsherred " at der står
"Forstærket sygepleje samt normeringer i ældreplejen med i alt 2,2 mio. kr. "
Dette kan vi ikke se hvor er beskrevet i forslagene til udmøntning.
Derudover er vi bekymrede for, at der ikke er afsat midler til den øgning på de
uddelegerede sundhedslovsydelser som allerede i år er voldsomt stigende. I 2017 er der
et forventet merforbrug på 4 mil. kr.

Der er sat penge af i vores fagcenter til IT i budgettet.
Der støttes op om, at der er brug for penge til dette område, set i lyset af nyt
journalsystem hvor alle skal kunne tilgå både på tablets og PC.

Det er svært at beskrive lige der hvor de enkelte ting står, da der ikke er sidetal på
noget af det.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Lokalt MED i afd Sygepleje, Træning, Demens og Lynghuset

Dato
18/9
2017

