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Modtager(e): §17,4 Innovation af Velfærd
cc: [Navn(e)]

Handleplan 2016 – 2017 for § 17, stk. 4 udvalget for Innovation
af velfærd
Handleplanen skal udmønte udvalgets arbejde og beskrive de indsatsområder,
udvalget arbejder med i 2016 – 2017. Udvalget skal bidrage med nye tanker om
fremtidens velfærd i vores kommune, hvor omdrejningspunktet for innovation og
vækst er et stærkt samarbejde med borgere, eksperter og virksomheder.
Udvalget arbejder derfor med udvalgte temaet i forhold til velfærdsinnovation,
hvor borgere, virksomheder, institutioner og eksterne interessenter sammen
skaber nye idéer og mulige løsninger på fremtidens udfordringer.

Dato: 18. november 2015
Sags nr.: 15/12551
Sagsbehandler: MUE

Handleplanen tager udgangspunkt i kommissoriet for innovationsudvalget som
kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 6. oktober 2015, og fastlægger
i forlængelse heraf fire spor for udvalgets arbejde over de næste to år. Under
hvert spor er skitseret en række konkrete projekter som udvalgets arbejde
spiller ind i. Der skitseres samtidig en foreløbig tidsplan for hvornår udvalget
arbejder med de forskellige spor. Det skal dog bemærkes at denne kan ændre
sig for at imødekomme konkrete projekter eller relevante processer.

Spor 1: Velfærdsteknologi som understøttelse af ny form for
velfærd (januar 2016 – juni 2016).
Hvordan kan teknologi, uddannelse og samarbejde tænkes sammen, så
borgerens egne ressourcer styrkes gennem sundhedsfremme, forebyggelse og
rehabilitering?
 LIGHTEL
Projektets formål er, at Albertslund kommune i samarbejde med Zumtobel ,
Aalborg Universitet, Hvidovre Hospital, Gate21/DOLL videreudvikler
sundhedslys med henblik på individuel tilpasset behov for den enkelte
borger. Projektet tager udgangspunkt i det nye sundhedshus og plejehjem
og Zumtobels styresystem Lightcom. Det muliggør at borgerne kan få
doseret et lys, som kompenserer og afhjælper nedsat synsevne og mobilitet
eller understøtter trivsel og sundhed i form af døgnrytme og nattesøvn.
Lyset modvirker også depressioner og ’vinterhumør’. Sensorerne indsamler
data og registrerer bevægelser, så vi får en viden om hvordan lyset påvirker
de ældre. I samarbejde med læger samt forskere fra Aalborg Universitet,
kortlægges både fysiske virkninger og modtagelsen af den nye teknologis
betjening. Udvalget følger dataindsamlingen på hvordan den nye teknologi
bruges til at understøtte den enkelte borgers behov, og arbejder med
hvordan erfaringerne kan bruges til at styrke indsatsen på
sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.
 Innovationspartnerskabsaftaler med støtte fra Markedsmodningsfonden
Albertslund er lead på et projekt om innovationspartnerskaber.
Innovationspartnerskaberne har til formål at reducere antallet af
forebyggelige indlæggelser hos ældre ved at finde nye og innovative
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løsninger, som kan forhindre eller afhjælpe dehydrering og heraf afledte
følger som fx urinvejsinfektioner og faldulykker. Vi forventer at indgå 2-4
partnerskabsaftaler, som opererer med et samlet budget på ca. kr. 10-12
mio. i innovationsforløbet. Markedsmodningsfonden står for finansieringen,
og pengene går til at virksomhederne i partnerskabet kan udvikle de
innovative løsninger. De deltagende kommuner kan efter
innovationsforløbet indkøbe de udviklede løsninger, men der er ikke
købstvang. Albertslunds fokus i innovationspartnerskaberne vil være på ehealth systemer og i samarbejde med DOLL at udvikle applikationer og test
af disse baseret på flere styresystemer, der bruges til at monitorere
sundhedsdata. Det er vores håb og forventning, at partnerskabet vil være
med til at udvikle hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Albertslund til gavn
for vores ældre borgere. Udvalget følger innovationspartnerskaberne og de
nye innovative løsninger der udvikles.

Spor 2: Det gode boligliv for ældre – fremtidens
seniorbolig/seniorbofællesskaber (september 2016 – december
2016).
Hvad synes kommende ældre i Albertslund er det vigtigste i en bolig de skal bo
i om 5-10 år? Og med hvilken faglighed, samarbejde, uddannelse og teknologi
kan Albertslund Kommune understøtte borgernes behov, så de i højere grad
kan tage styringen i deres eget liv?
 Fremtidens seniorboliger/seniorbofællesskaber i Albertslund Kommune
Udvalget arbejder med rammerne og indholdet i fremtidens
seniorbolig/seniorbofællesskaber med udgangspunkt i bygningsområdet
Roholms Parken. Udvalget står for en borgerinddragelsesproces der har til
formål at tegne linjerne for indholdet i fremtidens
seniorbolig/seniorbofælleskaber. På baggrund af drøftelserne i udvalget og
borgerinddragelsesprocessen, udarbejdes der en række anbefalinger som
indarbejdes i kommende udbudsmateriale for Roholms Parken når
byggeriet sendes i udbud.

Spor 3: Uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere (januar
2017 – juni 2017).
Hvilke krav stilles der til fremtidens velfærdsmedarbejder i forhold til samarbejde
med forskellige fagligheder og borgerne? Og hvordan skabes rammerne for at
Albertslund Kommunes velfærdsmedarbejdere er på forkant med de nye krav
og kompetencer?
 Samarbejde med Metropol og DOLL
Som fyrtårn for sundhed vil sundhedshuset og hele sundheds- og
plejeområdet samarbejde med ungdomsuddannelser og korte- og
mellemlange uddannelser om at tilrettelægge særlige moduler inden for
forebyggelse og samarbejde, samt oprette og styrke særlige
sundhedsordninger på uddannelserne. Kompetenceniveauet hos
medarbejderne skal forbedres i forhold til at samarbejde på tværs bl.a. om
mulighederne i det brede sundhedsbegreb, samt i at anvende nye
teknologiske løsninger. På den måde skabes et ”learning lab”. Her vil der
også være mulighed for tætte samarbejdsflader til Lightining Metropolis. I et
samarbejde med Metropol og DOLL arbejdes der på at etablere en
træningsfacilitet i form af simulator finansieret af kommunens
innovationspulje (budget ca. 500.000). Dette vil give mulighed for at
tiltrække sundhedspersonale med nye kompetencer, som får praktisk
erfaring fra sundhedshuset i Albertslund. Udvalget følger det konkrete
arbejder, og der faciliteres samtidig en generel drøftelse af hvordan vi som
kommune kan understøtte uddannelsen af fremtidens
velfærdsmedarbejdere på en række parametre.
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Spor 4: Fremtidens fællesskabsformer – deleøkonomi (september
2017 – december 2017).
Hvordan kan vi bruge vores fælles ressourcer til at løfte hinanden? Og hvordan
kan vi understøtte den fællesskabstanke der ligger i Albertslund, til at forme
fremtidens velfærdssamfund?
 Laboratorium for borgerfællesskaber i Hedemarken
Boligområdet i Hedemarken har gennem længere tid arbejdet med at
designe nye deleinitiativer. I Vision & Strategi – en by for børnene, det
grønne og fællesskabet, er borgerfællesskabet i Hedemarken trukket frem
som fyrtårn. Udvalget følger arbejdet med borgerfællesskaber i
Hedemarken og arbejder med at udfolde dele-tanken i byen, samt hvordan
der etableres platforme for deleordninger i byen. I drøftelserne kan der
tages udgangspunkt i arbejdet med urban farming og dele-bils ordninger
som eksempler på forskellige former for dele-økonomi. Som en del af
arbejdet i udvalget gennemføres en borgerinddragelsesproces, som bl.a.
har til formål at indhente erfaringer fra borgerdrevne dele-ordninger, og få
perspektiver på hvordan der kan arbejdes videre med dele-tanken i
Albertslund.
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