«Samordning av dagtilbud»
Prosessbistand fra RO
Møte i komité mennesker og
livskvalitet
20. mai 2015 – Kommunestyresalen,
Verdal Rådhus

Samordning av dagtilbud – status og innspill
 Presentere noe av arbeidet prosjektgruppa har gjort
– tanker om hensikt/ målsetting for et samordnet dagtilbud
i Verdal kommune
 Oppsummere resultater fra arbeidet så langt i prosjektet
 Informere om videre framdrift
 Komiteen får fem utfordringer fra RO
 Tid for diskusjon og innspill fra komiteen

Prosjektorganisering Samordning av dagtilbud.
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Tankemodell for samordnet og
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Oppsummering fra arbeidet i prosjektet så
langt – målsetting og hensikt med dagtilbudet

•
•
•
•
•

Leve lengst mulig i eget hjem – mestring og livskvalitet
Forebygge uhelse, isolasjon og ensomhet
Livskvalitet og helse – både for brukere og pårørende
«Vedlikehold» av dagens funksjonsnivå
Krav – i forhold til lovpålagte tjenester

Oppsummering fra arbeidet i prosjektet så
langt – målsetting og hensikt med dagtilbudet,
II
•
•
•
•

Aktivisering, noe meningsfullt å fylle dagene med
Dagtilbud som (et av de) første trinn i omsorgstrappa
Dagtilbud som del av rehabilitering/ behandling?
Dagtilbud som et trinn i aktiviserings-/
kvalifiseringstrappa – der siktemålet er ut i vanlig arbeid
– gradvis tilpasning til et «vanlig liv»
• Hensikt/ mål – individuell plan for hver enkelt?
• Forslag om å opprette et dagtilbud-team på tvers

Oppsummering fra arbeidet – behov hos
brukerne
Som en slags foreløpig konklusjon - behov for ulike tilbud
for alle målgruppene:
• Åpne (lavterskel-) tilbud, som kan favne "alle"
• Tilpassede og mer målretta tilbud (individuelt fokus),
• Tilbud som er skjermet
→Noe som binder dagtilbudene sammen, på tvers av
målgruppe og «diagnose»?
• Dagtilbudet bør være både aktivitetsstyrt/ samordnet, og
målgruppestyrt
• Individuelle tilbud viktig; det finnes sårbare i alle
gruppene

Sammenheng mellom planer og praksis
Hvordan sikre at Verdal kommune setter
«fyndordene» i planverket sitt ut i praksis?
 Visjon for Verdal i kommuneplanens samfunnsdel er livskvalitet og vekst
 I kommunedelplanen for helse, omsorg og
velferd legges det bl.a. vekt på egenmestring, og
at personer med behov for kommunale tjenester
skal oppleve en hverdag med aktivitet og
mestring som fundament
 Forebygging og tidlig innsats skal prioriteres
(kommuneplanens samfunnsdel)

Sammenheng mellom planer og praksis
 Medvirkning, forankring og brukerperspektivet
er det også lagt vekt på
 Verdal ønsker å være en foregangskommune i å
utvikle nye former for samvirke mellom det
offentlige og lokalsamfunnet, bl.a. ved å spille
på frivilligheten
 Verdal ønsker også å bli en foregangskommune
i bruk av velferdsteknologi, og å styrke
fleksibiliteten i tilbudene sine, ved å samordne
innsatser

→ PRAKSIS!

Utfordring til politikerne I –
Hvilken hensikt skal et samordnet dagtilbud i
Verdal ha?
• Framskriving befolkningsvekst og økning i antall
eldre
• Nye krav og føringer fra sentralt hold
(folkehelsemeldingen, folkehelseloven, Omsorg 2020)

• Begrenset ressurstilgang – flere eldre, flere
personer med demens, etc.
• Øke mestringsgrad, reduserte behov for tjenester
høyere opp i omsorgstrappa?
• Sammenheng og helhet mellom det dagtilbudet yter
av tjenester lavt i omsorgstrappa og andre
kommunale tjenester

Utfordring til politikerne II –
samarbeid frivilligheten
• Begrenset ressurstilgang – flere eldre, flere
personer med demens, flere som faller utenfor?
• Hvordan løser en dette?
• Bedre bruk av enkeltfrivillige og frivillige
organisasjoner?
• Samarbeid med frivilligsentralen?
• Noen må ha ansvaret – hvem skal koordinere
samarbeidet kommunen og de frivillige?
• Hvem skal lede og organisere de enkeltfrivillige?

Utfordring til politikerne III – hvordan få
næringslivet til å løfte sammen med
kommunen?

Skal bedriftene i kommunen bli mer
«ansvarliggjort» i forhold til sine pensjonister?
Aker Verdal (Kværner) må ta et tak, men
kanskje Verdal kommune også må ta sitt
ansvar?

Utfordring til politikerne IV – effektivisering?
•
•
•
•

Hvor åpent/ restriktivt skal et tilbud være?
Jobbe « smartere» - få mer igjen for ressursene
Tverrfaglig dagtilbud-team
Forebygging og tidlig innsats for å forhindre
ytterligere behov for helse- omsorg- og
velferdstjenester
• Men – et godt tilbud kan også føre til øke etterspørsel
– åpent for alle vs. Vedtak
• Tildelingskontor/ vedtakskontorets praksis
• Hva skal være kommunale kjerneoppgaver – hva må
andre ta seg av?

Utfordring til politikerne V
- Samordning og samlokalisering
→ Synergieffekt?
De ansatte vant til å forholde seg til «sine»
målgrupper, med deres behov
Endring – og prosessbistand
Hvordan klarer vi å tenke nytt?

Andre mulige støttespillere i dette arbeidet
•
•
•
•

Folkehelsekoordinator i kommunen
Verdal Frivilligsentral
Verdal Frisklivssentral
Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag,
på Verdal (VBH)
• Utviklingssenter for hjemmetjenester i NT Hjemmetjenesten i Stjørdal kommune
• Er det andre, eksterne ressurser en kan tenke seg
at kommunen kan ha nytte av, enten nå eller litt
seinere i prosessen?
• Innspill for RO å ta med til møtet med
referansegruppen 1. juni?

Andre mulige støttespillere i dette arbeidet

• Det nyåpnede Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, på
HiNT
• Kanskje er det noen der som har lyst til å
gjøre følgeforskning på dette arbeidet?
• Senteret er i ferd med å tilsette to nye
stipendiater. Kan de bidra med noe i dette
prosjektet?

Andre spørsmål/ kommentarer?

Takk for oppmerksomheten!
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