Oversigt over indsatser under Værdighedspuljen 2017
Puljens
obligatoriske
punkter

Beskrivelse af indsatser

2017

Livskvalitet

Personaleressourcer på plejehjem til øget livskvalitet i hverdagen i bred
forstand f.eks. gåture, plejeopgaver, samvær, ekstra rengøring mv.

4,000,000

2

Personaleressourcer til borgere der modtager hjemmehjælp til øget
livkvalitet i hverdagen f.eks. ekstra hjælp til gåture, pleje, samvær, rengøring
m.m. Det foreslås, at ordningen primært tilbydes til de ca. 420 borgere der
modtager personlig pleje i funktionsniveau 2, 3 og 4. Denne borgergruppe vil
kunne modtage 5 timers ekstra hjælp pr. kvartal.

2,700,000

3

Indkøb af flytbare møbler til dagligstue på Teglporten og café på Bakkehuset,
således at der kan omstilles til aktiviteter, almen træning og motion.
Endvidere ansættes en musikpædagog til plejehjemmene, således at alle
beboere kan få adgang til musikpædagogiske tilbud.

485,000

1

4

Selvbestemmelse

5

6
Kvalitet,
tværfaglighed og
sammenhæng i
plejen

Facilitator til samskabelsesproces i forbindelse med overgang til brugerstyret
seniorhus på Bakkehuset.
Træning i eget hjem. Borgere som ikke kan deltage i træning og
genoptræning på genoptræningscentrene tilbydes træning og rehabilitering
ved fysioterapeut i eget hjem.
Tilbyde relevante borgere digital understøttet træning i eget hjem med
Digirehab til bedring af funktionsniveau så borgerne får en øget
selvbestemmelse i hverdagen.

400,000
800,000

450,000

Hjælpemidler og velfærdsteknologi til plejecentre, genoptræningscentre og
aktivitetscentre som f.eks. elsenge, loftslifte, skylle/tørretoiletter.

400,000

8

Opbygning af og kompetenceudvikling til styrket akutfunktion.

600,000

9

Kvalitets- og systemudviklingskonsulent til sikring af en rationel anvendelse
af den elektroniske journal og indførelse af FSlll.

10

Udbredelse af Marte Meo på plejehjemmene.

300,000

11

Kompetenceudvikling af assistenter inden for farmakologi.

182,000

7

12
13

Mad og ernæring

14

Proces og læringsbistand til alle arbejdspladser med nye kvalitetsstandarder
og nye opgaver.
Kompetenceudvikling af medarbejdere til behandling af borgere med dysfagi
(synkebesvær).
Kostfaglig screening i forbindelse med tidlig opsporing og
forløbsprogrammer.

1,217,000

480,000
100,000
420,000

En værdig død
15

Revision
i alt

30,000
12,564,000

