
 

 

Oversigt over indsatser i værdighedspulje 2016 
 

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 22. juni 2016 at anvende midlerne fra 
Værdighedspuljen til følgende indsatser i 2016 med udgangspunkt i Ældre- og Værdighedspolitikken. 

 

   
  

      2016 

 

  

    Sept -dec 4 

mdr. 

 1 Livskvalitet Konceptet ”5 veje til et godt liv” integreres systematisk i 

ældreområdets ydelser for at styrke borgernes mentale sundhed og 

livskvalitet. 

         

230.000  

 2   Gåture i hjemmeplejen  Borgere som ikke selv kan komme ud at gå en 

tur af enten fysiske eller psykiske årsager tilbydes mulighed for en 

ugentlig gåtur på ca. 45 minutter sammen med hjemmeplejeren og – 

hvis muligt – også med andre borgere. Gåturene skal i det omfang det 

er muligt, arrangeres så de medvirker til at opretholde hverdagslivets 

aktiviteter herunder små indkøb, sociale kontakter og den daglige 

motion.          

900.000  

 3   Koordinering af og med frivillige til at øge indsats og fokus på 

frivillighed, samskabende processer m.m. på alle 9 plejecentre. 

Formålet med at øge samarbejdet med frivillige er at øge livskvaliteten. 
         

275.000  

 4   Udendørs træningsredskaber til Lions Park Søllerød. Opførelse af sanse 

og træningshave ved pleje- og rehabiliteringscenter Hegnsgårdens 

udearealer - med fokus på såvel permanente beboer som midlertidige 

borgere, der har brug for træning i alle situationer.          

630.000  

 5   Anlæggelse af terasse  i forbindelse med cafeområdet på 

aktivitetscenteret Teglporten. Ældre sansehave ved Teglporten gøres 

tilgængelig for hverdagsaktiviteter og bringes i en stand, der gør det 

muligt for brugerne at vedligeholde have fremadrettet      

2.500.000  

 6   Øget kapacitet til daghjem for demente især med fokus på den yngre 

aldersgruppe. Opførelse af yderligere bygninger samt opstart af 

yderligere kapacitet i de nuværende genhusningslokaler          

100.000  

 7   Indkøb af bus til plejecenter  Lions Park Birkerød til udflugter og 

aktivitetskørsel for ældre          

330.000  

 



 

 

8 Selvbestemmelse Træning i eget hjem. Borgere som ikke kan deltage i træning på 

genoptræningscentrene tilbydes  træning ved fysioterapeut i eget 

hjem. Endvidere udvides hverdagsrehabilitering med mobilitetstræning 

ved fysioterapeut til borgere med behov. 
         

400.000  

 9   Tilbyde relevante borgere digital understøttet træning i eget hjem med 

Digirehab til bedring af funktionsniveau og med deraf følgende øget 

livskvalitet 
         

150.000  

 10   Forbedring af eksisterende bygning i forbindelse med omdannelse til 

brugerstyret  aktivitetslokaler i Bakkehuset. Omdannelsen vil medføre 

en øget selvbestemmelse samt et øget samarbejde med flere aktører. 
     

1.170.000  

 11 Kvalitet, 

tværfaglighed og 

sammenhæng i 

plejen 

Hjælpemidler og velfærdsteknologi til plejecentre, 

genoptræningscentre og aktivitetscentre som f.eks. elsenge, loftslifte, 

skylle/tørretoiletter, trykmåler til forebyggelse af tryksår, 

adgangskontrolsystemer til udvidelse af åbningstid på centre og 

undervisning i bedre brug af hjælpemidler.      

2.900.000  

 12   Forberedelse og planlægning af en forstærket akutfunktion samt 

kompetenceudvikling.          

366.000  

 13   Kvalitets- og systemudviklingssygeplejerske til sikring af en rationel 

anvendelse af den elektroniske journal, med mindst mulig tidsforbrug 

uden at der bliver gået på kompromis med kvaliteten af 

dokumentationen. Forberedelse til implementering af Fælles Sprog 3.  
         

300.000  

 14   Sparringspartner til udviklingsindsatser på Plejecenter Frydenholm og 

Plejecenter Sjælsø, samskabelsesprocesser, udvikling af nye veje og 

øget kontakt med det omkringliggende samfund.  
         

150.000  

 15   Øget indsats på genoptræningsområdet som følge af flere 

genoptræningsplaner          

300.000  

 16   Indretning og aptering af 2 sygeplejeklinikker  
         

250.000  

 17   Kompetenceudvikling inden for tidlig opsporing af demens          

150.000  

 18   Udbredelse af udviklingsmetode Marte Meo som tilbud til alle 

plejecentre            

200.000  

 19   Kompetenceudvikling af assistenter inden for farmakologi  

        

460.000  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

20 Mad og ernæring Gennem den rette kost og ved at holde en stabil vægt får borgeren 

flere kræfter til at have et aktivt hverdagsliv og indgå i aktiviteter og 

samvær med andre. Via kostvejledning til ældre gives borgeren 

grundlaget for at kunne udfolde sig og leve det liv de gerne vil hele 

livet.  

Kostvejledning individuelt og på hold til ældre jf. forebyggelsespakker. 
           

70.000  

 21   Kostfaglig kompetenceudvikling i hverdagen med fokus på såvel 

borgere som medarbejdere 
         

125.000  

 22   Kompetenceudvikling om dysfagikost 
         

475.000  

 23 En værdig død Kompetenceudvikling og strategiudvikling vedrørende palliation 

         

200.000  

 24 Andet  Udarbejdelse af værdighedspolitik og revision          

101.000  

 

  

  I alt     

12.732.000  

 

     


