Stevns Kommune

Sundheds- og Omsorgsområdet

Oversigt over projekter og aktiviteter i Sundhed og Omsorg

Bestilling

Stevns Kommune
Dorthe Kapler Holmboe

Aktiviteter/projekter

Politisk
Admistration
Decentral
Ekstern finansiering

Bestiller af
opgaven/aktiviteten

Tværgående
involvering

Involverede enheder

Udkørende hjemmepleje m/u administrativ bistand
Decentral

Omfangsrig

Hjemmeplejegruppen Strøby, sygeplejen, løn, myndighed, økonomi, sygeplejen, GIS

Ekstern finansiering
Politisk
Decentral

Begrænset
Omfangsrig
Omfangsrig

Den udekørende hjemmepleje, projektleder, sygeplejen, økonomi
Den udekørende hjemmepleje - øvrige enheder følger
Den udekørende hjemmepleje, sygeplejen, løn, myndighed, økonomi, sygeplejen, GIS

Politisk

Begrænset

Hjemmeplejegruppen Syd samt sygepleje, økonomi

Politisk
Politisk
Decentral
Politisk

Omfangsrig
Løbende opfølgning
Løbende opfølgning
Omfangsrig

Decentral

Begrænset

Plejecentrene

Politisk

Omfangsrig

Hjemmepleje, sygepleje og plejecentre

Politisk

Omfangsrig

Uddannelsesprogram for ledere

Decentral

Omfangsrig

Opgaver afledt af corona

Decentral

Omfangsrig

Decentral
Decentral
Decentral

Omfangsrig
Omfangsrig
Omfangsrig

Myndighed, demenskoordinatorer, afsnitsledere og ledere for hjemmeplejen og
plejecentre, økonomi (beregninger og tovholderfunktion)
Alle ledere: Sygepleje, hjemmepleje, plejecentre og socialområdet, myndighed,
madservice og tandpleje
Sygepleje, hjemmepleje, socialområdet, myndighed, madservice, tandpleje samt
sundhedskonsulenter
Udviklingskonsulent, indkøbsafdeling, myndighed, hjemmepleje og sygepleje
Eksternt firma, myndighed i samarbejde med udfører og team CURA, økonomi
Opsætning og indtastning

Decentral

Omfangsrig

Team CURA, myndighed, hjemmeplejen, sygeplejen, plejecentrene

Politisk
Politisk

Omfangsrig
Begrænset

Økonomi, udviklingskonsulent
Økonomi

Fysisk flytning af hjemmeplejegruppe i Strøby
Ernæringsprojekt på driften af udeområdet (påbegyndt i 2019)
Implementering af kørselsapp
Omorganisering af hjemmeplejen
Udkørende hjemmepleje og sygepleje
Skærmpleje
Udkørende hjemmepleje, plejecentre med/uden adminiatrativ bistand
Kompetenceudvikling til SOSU-gruppen i udkørende hjemmepleje samt plejecentre
Essens-tankegangen arbejdemetoderne
Handleplaner som følge af uanmeldt tilsyn
Nyt vagtplanssystem for udfører på ældreområdet
Plejecentre
Blomstringsuniverset
Hjemmepleje, plejecentre og sygepleje
BTP-måling uge 10 og 11
Tværgående projekter
Udvidet plejecenterplan

Udbud af fritvalgsområdet for hjemmepleje
Nye pakker og kvalitetsstandarder (ydelseskatalog)
Registrering af ny ydelses/pakkestruktur i CURA
Rekruttering og fastholdelse
Revitalisering af CURA (arbejdsgange og dokumentation)
Administration
Eget vikarkorps (kræver beregninger)
Madservice

Politisk

Omfangsrig

Decentral
Politisk

Løbende opfølgning
Begrænset

Demensprojekter aflastning

Ekstern finansiering

Begrænset

ØDA
ØDA ny
Sundhedspolitikken - udmødntning handleplan

Ekstern finansiering
Ekstern finansiering
Politisk

Begrænset
Begrænset
Omfangsrig

Etablering af nyt plejecenter (skal ses i sammenhæng med plejecenterplan)
Revitalisering af opsætning af økonomisystemer
Udmøntning af demenspolitik

Kopi af Aktivitets- og projektoversigt - Stevns Kommune SSU

Udkørende hjemmepleje og plejecentre, økonomi
Udkørende hjemmepleje og plejecentre, økonomi
Udkørende hjemmepleje, plejecentre, udviklingskonsulent
Udkørende hjemmepleje, plejecentre, sygeplejen, socialområdet, løn, økonomi

Deltagelse i styregruppe- og arbejdsgruppemøder. Relevante ledere og medarbejdere
Økonomi
Demenskoordinatorer, leder af demensområdet samt styre- og arbejdsgruppe
Hotherhaven demens samt projektleder (midler til tre år).
Hjemmepleje er involveret i mindre omgang
Medarbejder fra Nichen 8 timer om ugen til tirsdagsklubben. Betalt af projektet.
Demenskoordinatorer 15 timer om ugen til aktiviteter. Betalt af projektet.
Alle centre i kommunen
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Hvis du vil tilføje flere data, skal du indsætte nye rækker OVER denne.
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