Seniorrådet

Punkt 6.

Orientering om procesplan for Forebyggelse- og Rehabiliteringsstrategi
2022-035971
Myndighedssekretariatet indstiller til Forvaltningsledelsen, at forslag til procesplan for strategi for
forebyggelse og rehabilitering godkendes.
SOM Forvaltningsledelse 31-05-2022
Godkendt.
Martin Vestergaard Madsen var fraværende.

Beslutning:
Til orientering.
Arne Fischer er udpeget til styregruppen.
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Sagsbeskrivelse:
Som en konsekvens af etableringen af Senior og Omsorg januar 2022 er der igangsat en proces med at
revitalisere den eksisterende Vision og Mission, så det sikres, at den afspejler den nye organisatoriske
ramme. Forventeligt vil der dog kun være behov for mindre justeringer, idet størstedelen af borgergruppen
og kerneopgaven i Senior og Omsorg vil være uændret i forhold til tidligere.
Visionen og missionen for Senior og Omsorg vil, overordnet set, således fortsat skulle handle om at udvikle
forvaltningens indsatser, så borgere, der har svært ved at klare sig selv, hjælpes bedst muligt til størst mulig
uafhængighed og livskvalitet. Det er forventeligt samtidig en opgave, der også fortsat vil skulle løses i en
situation kendetegnet ved et stadigt stigende behov for at prioritere indsatserne på ældreområdet, ikke
mindst i lyset af den demografiske udvikling og de stigende rekrutteringsudfordringer i forhold til Social- og
Sundhedsmedarbejdere.
Baseret på forvaltningens hidtidige erfaringer er vurderingen, at en målrettet strategi for forebyggelse og
rehabilitering på en og samme tid netop vil kunne bidrage med at styrke borgernes livskvalitet og samtidig
mindske forvaltningens behov for hænder. En fortsat udstrakt – og udvidet – brug af forebyggelse og
rehabilitering som strategisk tilgang vil således være et helt afgørende bidrag til, at Senior og Omsorg også
fremadrettet kan lykkes med at løse sin kerneopgave og realisere visionen.
Forvaltningsledelsen har på denne baggrund taget initiativ til at udarbejde en samlet strategi for forebyggelse
og rehabilitering i Senior og Omsorg.
Strategien for forebyggelse og rehabilitering vil skulle være dækkende for hele forvaltningen, både Ældre og
Sundhed, Myndighed og Rehabilitering samt de administrative funktioner, så der sikres et helhedsorienteret
perspektiv.
Der er udarbejdet forslag til procesplan, der har til formål at sikre en bred inddragelse, hvor der
indhentes idéer, perspektiver og forslag fra en bred vifte af aktører, der har indgående kendskab til
forebyggelse og rehabilitering i kommunerne.
Organisering
Der nedsættes en bredt sammensat styregruppe med ansvar for at sikre opgaveløsningen
Styregruppen sammensættes på den baggrund med følgende repræsentanter:
Styregruppen sammensættes med en ledelsesrepræsentant fra hvert af de relevante fagområder (aktivitet
og rehabilitering, visitationerne, sygeplejen, hjemmeplejen, plejeboligområdet) samt fra de relevante
stabsområder. Der udpeges endvidere to medarbejderrepræsentanter og en repræsentant for Seniorrådet
og Handicaprådet. Vicedirektør Ove G. Jensen udpeges som formand for styregruppen, der har reference til
Forvaltningsledelsen.
1 formand – Vicedirektøren for Senior og Omsorg
3 repræsentanter fra Ældre- og Sundhed
3 repræsentanter fra Myndighed og Rehabilitering
1 repræsentant fra Administrationsafdelingen
1 repræsentant fra Kvalitet og Innovationsafdelingen
2 medarbejderrepræsentanter (udpeges af FMU)
1 repræsentant fra Seniorrådet
1 repræsentant fra Handicaprådet
Myndighedssekretariatet er tovholder på processen.
Tids- og procesplan
Plan for strategi for Forebyggelse og Rehabilitering i Senior og Omsorg
31.05.2022
Procesplan til godkendelse i FL
01.06.2022
Procesplan til orientering i FMU
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02.06.2022
16.06.2022
20.06.2022
18.08.2022
08.09.2022

Procesplan til orientering i Handicaprådet
Procesplan til orientering i Seniorrådet
1. møde i styregruppe
2. møde i styregruppe
Temadag med fokus på forskellige aspekter af forebyggelse og rehabilitering og med
bred deltagerkreds med henblik på at få alle perspektiver og vinkler med.
Dagen bygges op med inspirationsoplæg ved videnspersoner med forskellige blik på
og erfaringer med forebyggelse og rehabilitering.
Kunne eksempelvis være i form af oplæg fra (meget tentativt – ingen aftaler er
bekræftet):
 Charlotte Ibsen, forsker DEFACTUM, omkring Hvidbogsdefinition af
rehabilitering
 Sidsel Vinge, foredragsholder og debattør, tidligere kommunal
sundhedschef og projekt i VIVE, omkring organisering af rehabilitering i
snitfladerne mellem Servicelov og Sundhedslov.
 Michael Harbo, Chefudvikler i Digirehab, omkring AI-teknologi, data,
forebyggelse og rehabilitering
Efter oplæggene vil der blive faciliteret små caféer/rundbordssamtaler, hvor
deltagerne har mulighed for at komme med egne input og drøfte oplæg og tendenser
med hinanden.

19.09.2022
04.10.2022
12.10.2022
27.10.2022
03.11.2022
17.11.2022
06.12.2022
14.12.2022

Forslag til deltagere:
 Senior og Omsorgsudvalget
 FMU (Senior og Omsorg)
 FL og Strategisk Forum
 AMU-ÆS og AMU-MYN
 Repræsentanter fra relevante uddannelsesinstitutioner (UCN og SOSU
Nord)
 Faglige organisationer (FOA, DSR, Danske Fysioterapeuter,
Ergoterapeutforeningen)
 Frivillige organisationer
 Repræsentanter fra Sundheds– og Kulturforvaltningen
 Danish Life Science Cluster
 Seniorråd
 Handicapråd
 Medlemmerne af styregruppen
3. møde i styregruppe – godkendelse af høringsudkast til strategi
Godkendelse af høringsudkast til strategi i FL
Godkendelse af høringsudkast til strategi i Senior og Omsorgsudvalget
Høringsudkast til orientering i FMU
Høringsudkast til orientering i Handicaprådet
Høringsudkast til orientering i Seniorrådet
Strategi til godkendelse i FL
Strategien til godkendelse i Senior og Omsorgsudvalget

Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til de skitserede aktiviteter i procesplanen afholdes inden for rammen i Myndighed og
Rehabilitering.
Tidsplan
FL
31.05.22
FMU
01.06.22 – orientering
Handicapråd 02.06.22 – orientering
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16.06.22 – orientering
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