Budgetalternativ – Anlægsønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution
I 1.000 kr. Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2019
Nye skattefinansierede
anlægsprojekter
Nye brugerfinansierede
anlægsprojekter
Anlægsforslag
(rådighedsbeløb) i alt de
enkelte år
Direkte afledte driftsudgifter
pr. år

SUNan-108
Sundhedsudvalget
Forebyggelse og Myndighed - Hjælpemidler

2020

Bente og Mia

2021

2022

2023

55

55

55

1.500

1.500

55

Emne

Hjælpemiddeldepotet - renovering

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

9202000000 F3: 5.41

Overløb af tidligere besluttet anlægsønske fra 2019.

Hjælpemiddeldepotet i Vesthimmerland er ved besøg af hygiejnesygeplejerske fra Region Nordjylland blevet
gjort opmærksom på, at de på flere punkter ikke lever op til de krav, der stilles til hygiejne ift. hjælpemidler.
Det drejer sig blandt andet om, at;
- Der er i dag større uhensigtsmæssigheder i forhold til såvel håndteringen af som adskillelsen af rene
og urene hjælpemidler
- Der er en rulleport til depotet (som er en åben hal), som åbnes/lukkes flere gange om dagen, hvilket
betyder op hvirvlen af støv og snavs, og dermed risiko for smittespredning for smittespredning med
mikroorganismer, der kan overleve i støv i længere tid.
Der er endvidere ved arbejdsmiljøgennemgang konkluderet udfordringer med arbejdsmiljøet:
- I forbindelse med porten åbnes og lukkes, sker der store variationer i temperatur, såvel som der sker
træk, hvilket er til stor gene for de medarbejdere, der håndterer vask og reparationer. Problemet med
træk og kulde er meget stort specielt i vinterhalvåret.
- Det er ikke den krævede plads imellem reolerne på depotet jf. arbejdsmiljøloven, samt nogle af
reolerne er ikke længere tidsvarende i forhold til deres funktion.
- Idet der ikke er nok plads til at placere kørestole, bade bækkenstole osv. på gulvet, skal de placeres
på reol. Det kræver 2 medarbejdere, da de såvel er uhåndterbare som har en vægt omkring 17 kg
Ønsker, der ikke er muligt i de nuværende rammer:
- Det er ønskeligt, at de sagsbehandlende terapeuter i højere grad kan afprøve hjælpemidler med
borgere på depotet, hvorved borgeren samtidig vil kunne få afprøvet teknikker såvel som tilpasset
hjælpemidlet på stedet. Det vil kunne minimere ekstra udkørsler for depotet ift. indstilling af
hjælpemidler
- Idet der er et styrket fokus på, at borgerne selv skal hente og aflevere småhjælpemidler, opleves at
det nuværende venterum ikke har en størrelse, hvor medarbejderen kan hhv. tilpasse hjælpemidlet til
borgeren og give instruktion i brugen heraf.
Samlet set vurderes, at det kræver et større arbejde ift. at få projekteret og udbedret de store
uhensigtsmæssigheder, der er i forhold til såvel hygiejne som arbejdsmiljø, hvilket i sidste ende for
sidstnævnte kan give påbud fra arbejdstilsynet.
Der ansøges derfor om midler til projektering og tilpasning af den eksisterende bygning eller anden matrikel,

således at Hjælpemiddeldepotet efterlever de anvisninger, som er givet fra Hygiejnesygeplejersken fra
Regionen, såvel som sikrer et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne på depotet
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Forslaget vurderes ikke at have større indvirkning på Vesthimmerlands Kommunes fokusområder.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ingen
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Ingen
Konsekvenser for service til borgerne:
Borgerne vil opleve et mere borger-orienteret Hjælpemiddeldepot, hvor der er rammer til, at borgeren såvel
får tilpasset det som får instruktion i den bedst mulige brug heraf.
Personalemæssige konsekvenser:
Forslaget er medvirkende til at løfte et bedre arbejdsmiljø blandt de ansatte.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
MED
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

