Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

Råderum:

Ønske: X

SUNdr-003
Sundhedsudvalget
Pleje- og seniorservice

I 1.000 kr.
Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

2020

2021

2022

2023

350

Emne
Profitcenter & F3-niveau

TIM – TotalIntegreretMedicin robot – Videreførelse af projektborgere
05.30.31, 05.38.41

Beskrivelse:
I samarbejde med 9 nordjyske kommuner og i regi af DAS / NOPII samarbejdet, har Vesthimmerlands
Kommune deltaget i et udviklingsprojekt, hvor en totalløsning til bestilling-levering og dosering af medicin til
hjemmeboende borgere via en integreret ”Robot-løsning” har været afprøvet. Løsningen indebærer et OPP
samarbejde med en privat aktør (et konsortium), Falck, Apotek og de 9 nordjyske kommuner.
Projektet afsluttes og evalueres i 2019, blandt andet med henblik på en afdækning af løsningens kommercielle
muligheder. I projektkontrakten er der bestemmelser omkring optioner for kommunernes mulige videreførelse
af løsningen, herunder fortsættelse alene med de borgere, der er med i testfasen.
Vesthimmerlands Kommune indgår i projektet som testkommune og vil derfor have op til 20 borgere koblet på
løsningen i testfasen. Herværende budgetønske dækker den forventede omkostning ved videreførelse af det
½ antal borgere, der allerede er startet på løsningen, uafhængigt af eventuelle beslutninger om en bredere
indførsel af løsningen.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og
unge):
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Understøtter udviklingsmålene omkring effektiviseringer via ny teknologi, samt servicemål omkring at kunne
erstatte hjemmebesøg med andre løsninger.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Ingen.
Konsekvenser for service til borgerne:
Projektet har til hensigt at skabe bedre livsvilkår i form af større frihed og selvbestemmelse over egen
dagligdag, ligesom projektet forventes at kunne nedbringe risiko for fejldosering.
Personalemæssige konsekvenser:
Som beskrevet her ingen personalemæssige konsekvenser. Såfremt teknologien indføres bredt, vil der være
behov for færre tilstedeværelsestimer i hjemme- og sygeplejen.
Høringsberettigede:
MEDFælles sundhed, Ældreråd, Handicapråd.
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen.

