Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2018
Kommune: Favrskov
Tilskud 2018: 7.908
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
Andet (…)
Revision af værdighedspolitik, dialog og
administration mv.
Udmøntning i alt
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer i parentesen hvis
posten ’Andet’ benyttes
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik i 2018
I nedenstående vil det blive beskrevet hvorledes den valgte
udmøntning understøtter værdighedspolitikken.
Værdighedspolitikken består af 5 temaer:
-

Livskvalitet og selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
Indsatsen for pårørende

Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier og
prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken bygger
oven på den indsats, der ydes i ældreplejen i Favrskov
Kommune. Værdighedspolitikken danner desuden grundlag for
nye politikker på sundheds- og ældreområdet som fx Mad- og
Måltidspolitikken.
Livskvalitet og selvbestemmelse
For at øge borgerens livskvalitet på plejecentrene afsættes der
midler til ergoterapeutisk indsats i form af aktiviteter på

7.908
2.028
520
3.641
843
833
43
7.908

centrene. Aktiviteterne skal styrke den aktive livsudfoldelse og
retter sig derfor mod bevægelse, motion og andre tiltag, der
giver liv på centrene.
For at øge borgerens livskvalitet i eget hjem afsættes der midler
til sygepleje, således at borgeren fremover i højere grad kan
modtage behandling i eget hjem. Udviklingen i ”Det nære
sundhedsvæsen” betyder, at borgerne kommer hurtigere hjem fra
hospitalet og har behov for kvalificeret pleje på fx korttidsafsnit
eller i eget hjem.
Der afsættes desuden midler til selvbestemmelse via udbredelse
af velfærdsteknologiske løsninger med et frisættende sigte fx
videokontakt med borgere og gps-løsninger til demente.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Borgerne skal opleve et sammenhængende forløb i behandling,
træning og pleje. Der skal være en høj grad af inddragelse af
borgeren, både løbende og i forbindelse med ændringer i
hjælpen. Der afsættes derfor midler til hjemmeplejen og der skal
fortsat være fokus på at fastholde borgerens funktionsniveau i
overgangen fra rehabiliteringsforløb til ”almindelig”
hjemmepleje.
Mad og ernæring
En del ældre mennesker oplever vægttab og er undervægtige.
Det medfører øget sygelighed og et svækket immunforsvar og
restitutionsevne. Forebyggelse af underernæring og vægttab kan
både modvirke sygdom og forbedre den enkeltes mobilitet,
selvhjælp og livskvalitet.
Der afsættes derfor midler til at styrke ernæringsindsatsen over
for den enkelte borger og midlerne skal bl.a. anvendes til at
styrke ernæringsscreeningen og nedsætte taksten for mad til
visiterede hjemmeboende borgere.
En værdig død
Ældreplejen skal understøtte, at døende borgere får en værdig,
tryg og så vidt mulig smertefri afslutning på livet. Det kræver, at
ældreplejen er i tæt dialog med borgeren og eventuelle
pårørende.
Der afsættes midler til understøttelse af en værdig død. Specielt
sættes der fokus på at kunne imødekomme ønsket om at dø
hjemme. Midlerne fordeles mellem den palliative indsats
(sygepleje til døende) og den terminale pleje (personlig pleje og
praktisk hjælp til døende).
Indsatsen for pårørende
Pårørende til svækkede ældre yder en stor indsats for, at de
ældre kan blive længst muligt i eget hjem. Ægtefæller eller andre
nære pårørende, der varetager hjælpen for en person med nedsat
2

fysisk eller psykisk funktionsevne, skal derfor tilbydes
rådgivning og samtalegrupper. Derudover skal de pårørende
have mulighed for aflastning i hjemmet og de svækkede ældre
borgere skal have tilbud om daghjemsophold. For at styrke de
pårørendes muligheder for at deltage i sociale aktiviteter tilbydes
de pårørende også aflastning i aftentimerne.
Der er særligt fokus på borgere med demenssygdom, der ud over
tilbud om ophold i daghjem også tilbydes træning i daglige
færdigheder med det formål at udskyde behovet for døgntilbud.

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
7.908
Lønudgifter (mere personale mhp.
7.534
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
Andet (takstnedsættelse af mad til
331
hjemmeboende borgere)
Revision af værdighedspolitik, dialog
43
og administration mv.
Udmøntning i alt
7.908
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer i parentesen hvis
posten ’Andet’ benyttes. Posten ’anskaffelser’ specificeres også,
hvis relevant
BOKS 2
Bekræftelse redegørelse

x

Det bekræftes, at tabel 1 og 2 angiver det forventede
forbrug af
værdighedsmidlerne, og at midlerne anvendes til en mere værdig
ældrepleje i 2018 (Sæt kryds)
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