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1. Danmarks største ledelsesreform i Københavns Kommune
Københavns Kommune, der med sine 45.000 ansatte er
landets største, gennemfører nu den største ledelsesreform på en offentligvirksomhed indenfor de seneste 25
år. Det skriver ugebrevet Mandag Morgen.

Oprindeligt blev beslutningen om at købe robotstøvsugere taget af bordet i august sidste år. Dengang var planen at købe over 4000, men nu har man i stedet valgt at
købe færre ind.
”Vi oplevede, at nogle borgere blandt andet valgte en
selvkørende støvsuger fra. Jeg kender ikke årsagerne,
men det kan være, at de har fået familien, en privat leverandør eller en helt tredje til at stå for støvsugningen,”
siger Gitte Østergaard, der er sammenhængschef i Ældreog Handicapforvaltningen i Odense Kommune til TV2Fyn.
Indkøbet skuffer Ældre Sagen, hvor man mener, at støvsugerne flere gange har vist sig ikke at kunne gøre ordentligt rent.
”Vi undrer os over, at der lige pludselig skulle være kommet et marked for 3000 ældre, hvor robotstøvsugere vil
være en god løsning. Så vil vi sammen med vores lokalafdeling i Odense holde rigtig godt øje med udviklingen
her,” siger Michael Teit Nielsen, til TV2Fyn.
Ifølge Odense Kommunes beregninger vil de indkøbte
støvsugere kunne give en årlig besparelse på 7,2 millioner kroner.
Du kan læse mere om indkøbet af robotstøvsugere på
TV2Fyns hjemmeside.

Formålet med reformen er at luge ud i regler og detailstyring, så både borgere i kommunen og ansatte får en
enklere hverdag.
”Vi skal bruge mindre tid på skemaer og mere til på kerneopgaven,” siger overborgmester Frank Jensen til Mandag
Morgen.
Reformen bliver med interesse fulgt af forskere, så man
kan bruge erfaringerne på andre offentlige arbejdspladser.
Man kan læse mere om reformen på Mandag Morgens hjemmeside.

3. Tankestyring er ikke science fiction
Tankestyring af ens nærmiljø langt fra noget man kun læser om i science-fiction-bøger. Faktisk kan hjernesignaler
opsamles og oversættes til signaler, så man kan kontrollere diverse hjælpemidler. Med tankens kraft kan man
blandt andet styre computere, telefoner, aktive proteser,
kørestole og simple kontakter.

2. 3000 robotstøvsugere i Odense møder kritik
I Odense Kommune har man besluttet at indkøbe 3000
robotstøvsugere, der skal gøre rent hos byens ældre, men
det falder ikke i god jord hos Ældre Sagen, skriver TV2Fyn.
dk.

Teknologien hedder Brain-Computer-Interfacing(BCI),
og udbredelsen af teknologien er stort set begrænset til
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kunstige laboratorieomgivelser, fordi den nuværende BCIteknologi ikke er i stand til at tilpasse sig de ændringer i
hjernens tilstand, som opstår pga. aldring, indlæringsvanskeligheder og varierende mental fokusering m.v.
Men på Aalborg Universitet har man gjort store fremskridt
på området.
”På Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI) v. Aalborg
Universitet arbejder vi derfor med at lave et hjernemodulations-interface, som kan detektere hjernens aktivitet og
samtidig tilpasse sig disse ændringer i hjernens tilstand.
Dette interface vil kunne agere platform for fremtidige
BCI-systemer og gøre dem anvendelige for langtidsbrug også uden for laboratorierne” fortæller Natalie MrachaczKersting, lektor ved SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.
For 2. år i træk er netop denne forskning fra laboratorierne på Aalborg Universitet blevet nomineret blandt de
10 mest innovative på verdensplan inden for BCI-forskningsområdet.
De nyeste resultater vil blive præsenteret på ”International Conference on Neurorehabilitation – ICNR2014”, som
dette år afholdes i Aalborg den 24. – 26. juni 2014.
Du kan læse mere om konferensen på deres hjemmeside.

også, at konsekvent brug af forskellige hjælpemidler til
patienthåndtering havde en positiv effekt på risikoen for
rygskader. De medarbejdere, der brugte forflytningshjælpemidler i hverdagen havde op til 40 procent lavere risiko
for rygskader. Men også alder havde en indflydelse.
”Ældre medarbejdere med større indflydelse på arbejdsopgaverne havde en lidt lavere risiko for rygskader end
deres yngre kolleger. Det kan muligvis skyldes, at de ældre medarbejdere har mere erfaring med at planlægge
deres arbejde og gennem erfaringen har opnået bedre
teknikker og færdigheder til at håndtere de fysiske løft
af patienterne,” udtaler professor Lars L. Andersen, der
er en af forskerne bag undersøgelsen til Videncenter for
Arbejdsmiljø’s hjemmeside.
Du kan læse mere om undersøgelsen på Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.

5. Generalforsamling og medlemsmøde i DRG
Til medlemmernes orientering afholdes årets generalforsamling kombineret med et medlemsmøde
den 18. juni 2014 i Bellacenteret med start kl. 10.
Nærmere indkaldelse med dagsorden og supplerende materiale fremsendes i maj. Men reserver dagen
i din kalender allerede nu.

4. Hjælpemidler kan forebygge rygskader
De kvindelige ansatte i ældreplejen har en markant forøget risiko for rygskader på grund af deres daglige arbejde
med blandt andet forflytninger af de ældre borgere. Men
nu er der godt nyt til den gruppe ansatte, viser en ny
undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Undersøgelsen skulle belyse risikoen for, at sundhedspersonale pådrager sig en erhvervsmæssig rygskade i forbindelse med den fysiske håndtering af patienter og samtidig
undersøge, om hjælpemidler kan nedsætte den risiko.
Konklusionen var blandt andet, at blot 1-2 forflytninger af
ældre hver dag markant øger risikoen for rygskader – faktisk med hele 66 procent. Samtidig viser undersøgelsen

6. Nyt om udbud fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Udbudslovsudvalget er nu halvvejs
Udbudslovsudvalget er nu halvvejs i sit arbejde og forventer at afholde sidste møde i september 2014. Derefter bliver en rapport og et lovforslag til en ny udbudslov
overleveret til erhvervs- og vækstministeren med henblik
på fremsættelse af loven i Folketinget i starten af 2015.
Udvalget forventes at fremlægge en stor samlet lov.
Læs mere på Konkurrence og Forbrugerstyrelsens
hjemmeside.
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Vejledning om kontraktopfølgning
For at sikre, at det offentlige får mest mulig værdi for
pengene, er det vigtigt at følge op på de kontrakter, som
offentlige indkøbere indgår. En ny vejledning om kontraktopfølgning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hjælper offentlige ordregivere med at anvende indgåede kontrakter. Vejledningen fokuserer på, hvordan ordregivere
kan bruge kontrakten til at sikre, at de aftalte varer eller
ydelser bliver leveret.
Læs mere på Konkurrence og Forbrugerstyrelsens
hjemmeside.

Muligheder for at fremme bærdygtighed ved offentlige indkøb
Offentlige ordregivere kan fra politisk hold opleve et ønske om at anvende de offentlige indkøb og den samlede
offentlige efterspørgsel til at fremme bæredygtighed. Dette ønske kan bl.a. opfyldes ved at inddrage sociale hensyn og miljøhensyn i offentlige udbud. Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens har offentliggjort en vejledning, som
beskriver mulighederne for at inddrage sociale hensyn og
miljøhensyn i offentlige udbud.
Læs mere på Konkurrence og Forbrugerstyrelsens
hjemmeside.

Skab plads til nytænkning i offentlige opgaver
Mange offentlige ordregivere bruger allerede i dag funktionskrav, når de sender opgaver i udbud. Det skaber
plads til nytænkning, fordi leverandøren selv kan vælge,
hvordan opgaven skal løses. Der er dog stadig mange
områder, hvor det kan medføre store fordele at bruge
funktionskrav. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har
derfor lavet en vejledning om funktionskrav for at hjælpe
offentlige indkøbere, der vil købe smartere ind.
Læs mere på Konkurrence og Forbrugerstyrelsens
hjemmeside.

regivere kan håndtere de udfordringer, som er forbundet
med sortimentsudbud, herunder beskrivelsen af det ønskede indkøb, evaluering samt mulighederne for at foretage udskiftning af varer i et sortiment, der har været i
udbud.
Læs mere på Konkurrence og Forbrugerstyrelsens
hjemmeside.
Hjælp til prækvalifikation og tildeling
Mangler du gode eksempler og skabeloner til breve om
prækvalifikation og tildeling af tilbud? Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen har udarbejdet eksempler (paradigmer) til brug for nogle af de offentlige ordregiveres mest
væsentlige beslutninger under udbudsprocessen, nemlig
beslutningen om prækvalifikation af ansøgere og beslutningen om tildeling af kontrakten. Der er udarbejdet tre
forskellige paradigmer til hver af disse faser i udbudsprocessen.
Læs mere på Konkurrence og Forbrugerstyrelsens
hjemmeside.

7. Manu Sareen: Evidens er sund fornuft
Evidens er sund fornuft. Og den
skal vi have mere af, ikke mindre af
på det sociale område. Sådan skriver Manu Sareen, Minister for børn,
ligestilling, integration og sociale
forhold i et debatindlæg under Socialdebatten på altinget.dk.
Indlægget er et svar til et tidligere indlæg af Vibe Voetmann fra Frivilligrådet, Susanne Katz fra CAFA og Pernille
Skipper (EL), som er fortalere for, at skrue ned for evidensblusset på det sociale område.

Vejledning om sortimentsudbud

Her skriver Manu Sareen blandt andet:
”Lad mig tage konklusionen først: Evidens er sund fornuft.
Og den skal vi have mere af, ikke mindre af på det sociale
område.

Ny vejledning om mulighederne for at gennemføre udbud med et stort antal varer, også kaldet sortimentsudbud. Vejledningen fokuserer på, hvordan offentlige ord-

Enig: Evidens er i dén grad blevet et politisk modeord,
hvilket i sig selv bør give anledning til at give fænomenet
et gedigent servicetjek.
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Enig: Vi må aldrig vælge evidensen for evidensens skyld,
men konstant have fokus på den borger, det hele handler
om.

Markedsmodningsfonden kan eksempelvis give virksomheder tilskud til test og tilpasning af nye produkter eller
garanti, der giver køberen tryghed.

Og enig: Vi skal bevare fagligheden, menneskeligheden
og ikke mindst glæden ved at udføre det sociale arbejde
- både for pædagogen på det sociale døgntilbud og for
den frivillige, der hjælper med de gamle med at gå på
Facebook.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man ansøger hos Markedsmodningsfonden, bliver der afholdt informationsmøder i maj i Kolding og København.

Når jeg alligevel ikke kan dele debattørernes konklusion,
skyldes det, at deres meldinger hviler på en præmis, der
grundlæggende er forkert: Nemlig at alting kører, som det
skal, på det sociale område, og at vi derfor kan tillade
os at fortsætte som hidtil. Virkeligheden er desværre en
anden”, skriver han og fortsætter:
”I praksis handler det om, at vi hver eneste gang, vi bruger
tid og penge på det sociale område, gør os umage for at
gøre tingene på den måde, vi ved virker bedst. Uden tilstrækkelig dokumentation på det sociale område risikerer
vi nemlig, at indsatsen enten ikke virker, eller at den gør
mere skade end gavn.

Du kan læse mere på Markedsmodningsfondens
hjemmeside.

9. Medarbejdere i ældreplejen får nye kompetencer
Socialstyrelsen er klar med nyt materiale til kompetenceudvikling af medarbejdere i ældreplejen, og de første
kompetenceforløb er allerede startet.
I det første kompetenceudviklingsforløb deltager 68 mellemledere fra Åbenrå, Horsens og Thisted Kommune – et
forløb, der har fokus på hvordan man på lederniveau kan
fremme beboernes livskvalitet og selvbestemmelse.

Jeg drømmer om, at vi en dag når dertil, hvor alle sociale
indsatser bygger på den aktuelt bedste viden snarere end
intuition og tradition.”

Senere på foråret følger forskellige forløb for sosu-assistenter og sosu-medarbejdere, hvor materialet også bliver
brugt.

Du kan læse hele Manu Sareens debatindlæg på Altingets hjemmeside.

Du kan læse mere om Socialstyrelsens nyt materiale til
kompetenceudvikling i ældreplejen på Socialstyrelsens
hjemmeside.

8. Markedsmodningsfonden åbner for ny ansøgningsrunde
Markedsmodningsfonden har åbnet for ansøgninger til en
pulje på 135 millioner kroner årligt.
Fristen for ansøgningerne er den 19. august 2014, kl.
12.00.
Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst,
beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark
har særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis
være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger,
design og andre kreative erhverv mv.

10. Nyt fra messesekretariatet
Health & Rehab Scandinavia
9. – 11. september 2014
i Bella Center

Nyt messeprospekt på gaden
Link til kort udgave (4-sidet pdf-fil)
Link til udvidet udgave (8-sidet pdf-fil)
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Call for mini-seminar
Der er rift om lokalerne til mini-seminarer. Overvejer du
at booke et af vores særlige lokaler til mini-seminar, workshop, oplæg, debat mv, så er det rette tid nu. Læs mere
om denne særlige mulighed for eksponering af viden og
produkter her.
Mere end 145 udstillere er nu på plads
Mere end 145 udstillere har nu booket og deres stande
er placeret i udstillingshallerne. Samtidig er der fortsat
fuldt tryk på forespørgslerne. Vi har dog stadig brug for at
du gør nye virksomheder, netværk og øvrige samarbejdspartnere opmærksom på udstillingsmuligheden, så vi får
godt med udstillere inden for de fem fokusområder:
• Rehabilitering
• Teknologi
• Aktivt Liv
• Fremtidens Byggeri
• Kost & Trivsel

Følg med i offentliggørelser af events
Vi offentliggør løbende events, faglige konferencer og øvrige aktiviteter, som vores samarbejdspartnere afholder
på messens. Læs om aktiviteter her og om faglige
konferencer her.
Du skal være så velkommen
Brug messens Facebook til at markere din messedeltagelse. Enkelte udstillere er begyndt at lave opslag på messens Facebook - det er du også velkommen til at benytte
dig af. Lav fx et opslag med et produkt som du ser frem
til at vise på messen.

www.facebook.com/HealthRehabScandinavia

Henvendelser vedr. DRG Nyt:
ll@rehabgroup.dk eller tlf. 32 54 24 25
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