Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2017

Kommune: Rudersdal Kommune
Tilskud: Værdighedspulje 12.564.000 kr.
Link til værdighedspolitik:
https://www.rudersdal.dk/infosider/politikker
”Ældre- og værdighedspolitik – her linkes til pdf-fil:
https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/25/aeldre_og_vaerdigh
edspolitik.pdf

Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i
plejen
Mad og ernæring
En værdig død
Andet (…)
Dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer hvis posten ’Andet’
benyttes
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik i 2017
Under indsatsområdet Livskvalitet anvendes i alt 7.185.000 kr.
Midlerne anvendes til gåture, plejeopgaver, samvær og
ekstrarengøring for borgere på plejecentre og til tilbud om ekstra
hjælp efter eget ønske for de mest sårbare hjemmeplejemodtagere.
Endvidere anvendes midlerne til indsatser som bidrager til øget
livskvalitet for de borgere, der benytter aktivitetscentrene på
Teglporten og Bakkehuset, hvor en mere fleksibel møblering af
café/dagligstue vil give mulighed for at benytte rummene til
aktiviteter, almen træning og motion, således at flere borgere end i
dag kan deltage. Endelig ansættes en musikpædagog til
plejecentrene, således at alle borgerne på plejecentrene kan få
adgang til musikpædagogiske aktiviteter i 2017.
Under indsatsområdet Selvbestemmelse anvendes i alt 1.650.000
kr. Midlerne anvendes til træning ved fysioterapeut samt digitalt
understøttet træning i eget hjem til borgere, som ikke kan deltage i
træning og genoptræning på genoptræningscentrene. Endvidere
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7.185.000
1.650.000
3.179.000
520.000
30.000
12.564.000

tilknyttes en ekstern facilitator til den samskabelsesproces, som
følger af, at Aktivitetscenter Bakkehuset skal overgå til et
brugerstyret seniorhus.
Under indsatsområdet Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i
plejen anvendes i alt 3.179.000 kr. Midlerne anvendes til
hjælpemidler og velfærdsteknologi samt undervisning i bedre brug
af disse, forberedelse og kompetenceudvikling i forhold til en
forstærket akutfunktion, kvalitets- og systemudvikling samt
kompetenceudvikling i forhold til rationel anvendelse af
elektronisk journal, proces- og læringsbistand i forhold til nye
kvalitetsstandarder og nye opgaver, udbredelse af
udviklingsmetoden Marte Meo som tilbud til alle plejecentre samt
kompetenceudvikling inden for farmakologi.
Under området Mad og ernæring anvendes i alt 520.000 kr.
Midlerne anvendes til kostfaglig screening i forbindelse med tidlig
opsporing og forløbsprogrammer samt til kompetenceudvikling for
medarbejderne i forhold til behandling af borgere med
synkebesvær.
For alle indsatser gælder, at de supplerer og forøger eksisterende
ydelser og tiltag i Ældreområdet med henblik på at fremme
borgernes muligheder for:
 at være selvbestemmende i forhold til egen tilværelse
 at være medbestemmende ved deltagelse de generelle kommunale tilbud
 at leve et aktivt hverdagsliv
 at være selvhjulpne
 at udvikle og fastholde sociale netværk
 at modtage hjælp af høj faglig kvalitet, med fokus på den enkeltes behov.
De politiske beslutningsoplæg på Ældreområdet har altid afsæt i Ældre- og
Værdighedspolitikken.
Ældreområdets årlige virksomhedsplan tager ligeledes afsæt i Ældre- og
Værdighedspolitikken, og er på den måde styrende og rammesættende for
udviklingen og fornyelsen af Ældreområdet og hermed også for udvikling af
indsatserne for borgerne.
Indsatser i virksomhedsplanen indgår ved stillings- og funktionsbeskrivelser samt
stillingsopslag, og er på den måde nærværende for den enkelte medarbejder.
Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp. flere
varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
Andet (..)
Dialog og administration mv.
Udmøntning i alt

12.564.000
9.055.000
2.879.000
600.000*
30.000
12.564.000
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Note: * Anskaffelser på 600.000 kr. indeholder hjælpemidler og
velfærdsteknologi til 9 plejecentre, genoptræningscentre og
aktivitetscentre som f.eks. el-senge, loftslifte, skylle/tørretoiletter
samt intelligente ”spil” med det formål at forbedre
balancefunktionen og lignende.
BOKS 2
Bekræftelse redegørelse
Det bekræftes, at tabel 1 og 2 angiver det forventede forbrug
af
værdighedsmidlerne, og at midlerne anvendes til en mere værdig
ældrepleje i 2017 (Sæt kryds)
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