Fårevejle Plejecenter

Høringssvar vedr. Budget 2015-2018
Oprustning af behandlingstilbud med demens og deres pårørende:
I og med at der allerede på nuværende kan ses resultater på området, med den indsats der er påbegyndt 2014 med
uddannelse af koordinatorerne for at højne faglighed og dokumentation på området. Medarbejder udskiftningen i
indsatsområdet er skiftende og for at sikre kontinuitet i behandlingstilbuddet, er uddannelse af medarbejder en
nødvendighed.

Kompetenceudvikling – Psykiatriområdet, Center for Omsorg og Sundhed:
Sundhedsplanen for 2015 – 2018 giver psykiske ret til at tage ansvar for eget liv. Med denne beslutning forventes der
en ressource øgning på en faglig indsats.

Styrkelse og koordinering af det store frivillige arbejder der ydes indenfor ældreområdet:
Det allerede oprettede projekt for midler fra Ældrepuljen har ikke givet afkast endnu, men da det er forventeligt på
sigt efter den øgede fokus skal der også efter 2015 være mulighed for at anvende ressourcer på dette område.

Rotationsprojekt:
Da der på fremtidens ældrepleje forventes medarbejdere med øget faglige kompetencer, ligger der en nødvendighed i
at efteruddanne den del af de nuværende medarbejdere som skal varetage denne omsorg og pleje.

Landsbypedelordning:
En manglende beskrivelse af denne indsats, medfølger manglende tilslutning.

Driftstilskud til Medusa Krisecenter:
En manglende beskrivelse af denne indsats, medfølger manglende tilslutning.

Social- og Forebyggelsesudvalget:
En manglende beskrivelse af formålet med oprettelse af et Udsatteråd.

Vaskerobot til Hjælpemiddeldepot:
Set ud fra det arbejdsmiljø som der er så meget fokus på for at holde vores medarbejdere på arbejdsmarkedet længst
muligt, ligger der også en nødvendighed i at effektivisere på den mest teknologiske måde. Dette koster
engangsmidler, men kan på længere sigt give besparelser på sygedage o. lig.

Nyt nøglesystem i Hjemmeplejen:
Da det er forventeligt at borgerne bliver længst muligt i eget hjem, er vi forpligtigede til at være med til at skabe den
tryghed der skal til for at borgerne har tillid til at der ikke er nøgler til boliger i omløb på de forkerte hænder samt at
give den tryghed til udsatte borgere at det er ansatte medarbejdere som tilladeligt har adgang til boligen i givne
situationer.

Social- og Forebyggelsesudvalgt:
Da der i sundhedsaftalen ligger klare forventninger om at borgere hurtigst muligt efter traumer genoptrænes til at
varetage funktioner på arbejdsmarkedet har vi ikke råd til at udsætte en øget indsats på genoptræningsområdet.
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