
Chefteamindstilling: Forebyggelige og akutte indlæggelser – Boostet Implementering 

Den 21. december 2017, Akuttilbud og Rehabilitering  

Baggrund: 
På Rådmandsmøde den 9. september 2017 blev det besluttet, at der årligt afsættes 3,5 mio. kr. til at boo-
ste implementering af allerede igangsatte initiativer, der har til formål at forebygge akutte og forebyggelige 
indlæggelser. Indsatsen indgår, som led i to investeringsmodeller for akutte og forebyggelige indlæggelser 
for 65+ årige, som blev vedtaget i sammenhæng, ved ovenfornævnte rådmandsmøde. 
Baggrunden for indsatsen er, at en auditanalyse af 196 tilfældigt udvalgte akutte og forebyggelige indlæg-
gelser blandt MSO-borgere viser, at flere af de indsatser, som allerede er sat i værk og bl.a. indgår i den 
obligatoriske kompetenceudvikling, ikke i tilstrækkelig grad er nået ud ud til de borgere, som indlægges 
akut. 
 
Indsatsen er forankret hos Akuttilbud og Rehabilitering, Tværgående Udvikling og Implementering, som 
årligt aflægger status og prioriteringssplan for chefteamet. 
 
Vedlagt som bilag er forslag til prioriteringsplan/konkret udmøntning af midlerne i 2018 og 2019. Planen er 
udarbejdet i samarbejde med Ernæringsklyngen og Akutklyngen og er desuden koordineret med Direktio-
nerne, Udvalget for Kompetenceudvikling og Kvalitet og Borgersikkerhed.  

Beslutninger: 
Det indstilles, at 

• Chefteamet godkender prioriterings og udmøntningsplan for Boostet Implementering i perioden 
2018 og 2019, som beskrevet i vedlagte bilag  

Effekt og målopfølgning: 
 

• Færre borgere, som indlægges akut uden forudgående relevant ernæringsscreening 

• Færre borgere, som indlægges akut, hvor den bagvedliggende grund er en urinvejsinfektion 
 
Effekten følges via audits og datatræk i regi af den samlede opfølgning på effekt af investeringsmodellerne 
for akutte og forebyggelige indlæggelser for 65+ årige, hvortil der er afsat separate midler. 

Implementering: 
Midlerne udmøntes til henholdsvis Ernæringsklyngen og Akuttilbud og Rehabilitering, som beskrevet i ved-
lagte bilag, med henblik på rekruttering i Januar måned.   
 

 

 

Kommunikation: 
Der udsendes en nyhed i det faglige hjørne.  

Denne indstilling er (Sæt X): 

Åben indstilling    
X 

Lukket indstilling  
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Ernæringsklyngen, Direktionerne (direktionsmøde), Udvalget for 
Kompetenceudvikling (møde), Akutklyngen (Strategiske partnere), Kvalitet og Borgersikkerhed  

    

Ansvarlig/Navn: Anja Thoft Bach 

Deltager på mødet: (navn + mobil) Anja Thoft Bach, tlf. 41 85 42 34 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget X Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
 2018 2019 2020 

Styrket ernæringsindsats: 2 diætister i ernæringsklyngen til 
styrket fokus på ældreboliger og borgere, som får hjemmehjælp 

1 mio. kr.  1 mio. kr.  0 

Styrket opsporing og forebyggelse af urinvejsinfektioner: 4 
sygeplejersker, som ansættes i Akuttilbud og Rehabilitering, 
men som udelukkende arbejder med sidemandsoplæring i lo-
kalområdernes hjemmeplejeteams 

2 mio. kr.  2. mio. kr.  0 

Sundhedsfaglig understøttelse: APN-uddannelse. Planlæg-
ning af og koordinering med direktioner og lokale udvalg for 
kvalitet og læring angående sidemandsoplæring. Bottom-up i 
Akutklyngen 

0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0 

0 3,5 mio. kr. 3,5 mio. kr.  0 
  

  Efterår 2017 Dags dato  Januar 2018  Januar/Februar 2018  December 2018 

    

Inddragelsesproces Chefteam-møde Rekruttering Sundhedsfaglig Styre-
gruppe 

 Status - CT 



Referat: 

Chefteamet godkender prioriterings og udmøntningsplan for Boostet Implementering i perioden 2018 og 2019, som beskrevet i vedlagte bilag 

Ift. økonomidelen og udfordringen ift. at borgere bliver i eget hjem, hvor der er afsat 2,5 mio.kr. i afregningsbudgettet inddrages Jesper Adamsen, som har kendskab til bestil-

lerbudgettet.  

Kirstine samler op ift. Hørgårdens korttidspladser/se på eget hjem og midler hertil.  

Der arbejdes videre med bookingsystem ift. korttidspladser. UTH+ skrives ind.  

 


