Årlig status på Paamiutaftalen 2021
En samarbejdsaftale mellem Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Kommuneqarfik Sermersooq
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Indstilling
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked indstiller over for Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at orienteringen tages til efterretning
- at sagen sendes til Kommunalbestyrelsen til orientering
Sagsfremstilling
Paamiutaftalen er en samarbejdsaftale mellem Det Grønlandske Sundhedsvæsen og
Kommuneqarfik Sermersooq, som trådte i kraft juni 2019. Et tættere samarbejde er en fælles
ambition for Sundhedsvæsenet og Kommuneqarfik Sermersooq, og Paamiutaftalen en del af dette
arbejde.
I den daglige praksis er det sundhedscenteret og plejehjemmet i Paamiut, der samarbejder på en
lang række områder. Det er et krav i Paamiutaftalen, at aftaleparterne én gang årligt gør status på
samarbejdet. Målsætningen er, at den årlige status udover at kigge tilbage på det forgangne år
også kan bidrage med at anvise oplagte indsatsområder for fremtiden.
Medarbejdere og ledelse samarbejder på flere områder. Det drejer sig eksempelvis om
madudbringning til ældre i weekender, fælles brug af træningsfaciliteter og en god praksis for
hjælpemidler, hvor hjælpemidler følger patienten efter udskrivelse.
Den 1. april 2021 begyndte et samarbejde om bagvagt om natten på plejehjemmet. Det nye er, at
sundhedsvæsenet overtager bagvagten og står til rådighed, hvis personalet på plejehjemmet har
sygeplejefaglige spørgsmål om natten. Det frigør resurser i plejehjemmet og bibeholder en høj
faglighed.
Der er enighed om samarbejde omkring nattevagt, pedelopgaver, vaskeri og rengøring og de
konkrete forudsætninger er ved at blive etableret.
Både Kommuneqarfik Sermersooq og Sundhedsvæsenet arbejder dedikeret på at styrke
samarbejdet og skabe værdi for medarbejdere og borgere/patienter i Paamiut.
Den samlede status på tiltag findes i bilag 1) ”Årlig status på Paamiutaftalen 2021”.
Sundhedsvæsenet og Kommuneqarfik Sermersooq vil løbende være opmærksomme på nye
muligheder for samarbejde i Paamiut. I 2022 vil aftaleparterne igen gøre status på samarbejdet og
fremlægge den for Kommunalbestyrelsen.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen
Ingen.
Økonomisk vurdering fra Koncernservice
Ikke relevant.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Samarbejdsaftalen ml. Departementet for Sundhed og Kommuneqarfik Sermersooq 20172021.
o Paamiutaftalen (inklusive bilag).
Tidligere beslutning
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, 15. juni 2021:
Orienteringen tages til efterretning
Bilag
1. Årlig status på Paamiutaftalen 2021
2. Paamiutaftalen (2019)
3. Bilag 1 til Paamiutaftalen (2019)

