Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2017
Kommune: Hedensted Kommune
Tilskud: 8.364.000 kr.
Link til værdighedspolitik:
http://www.hedensted.dk/politik/planer-ogpolitikker/vaerdighedspolitik
Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder
Kr.
8.364.000
4.614.000
2.770.000
500.000

Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
450.000
En værdig død
0
Andet (…)
0
Dialog og administration mv.
30.000
Udmøntning i alt
8.364.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager.
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik
Hedensted Kommune vil med værdighedspolitikken fokusere på
tiltag, der hovedsageligt giver støtte til de borgere, der har størst
behov for hjælp. Det vil sige ensomme ældre, demente, beboere på
plejecentre og ældre handicappede.
Indsatser vedr. livskvalitet:
1. Løft af demensområdet: Demenskoordinator til at
koordinere indsatserne for at højne værdighed for den
demente borger samt dennes pårørende. En hjemmeaflaster
skal give pårørende til mennesker med demenssygdom
mulighed for at have aktiviteter udenfor hjemmet.
2. Skyl- og føntoiletter: Forebygge indlæggelser af borgere
med urinvejsinfektioner og give borgerne større
selvstændighed, selvhjulpenhed og værdighed.
Målgruppen er ældre, både hjemmeboende og på
plejecenter, som vurderes at have særlig gavn af / behov
for et toilet med de særlige funktioner.
3. Opsøgende arbejde i forhold til hjemmeboende ensomme
ældre i samarbejde med de frivillige. Målet er at give de
ældre borgere i Hedensted Kommune mulighed for at
styrke den sociale dimension. Dette kan gøres gennem bl.a.
gåture, indkøbsture, madlavning, følge til og fra cafe, højt

læsning.
Udgifter på disse 3 områder vedrører løn til én
demenskoordinator, én demensaflaster, én medarbejder til
opsætning/drift/vedligehold af skyl- og føntoiletter, løn til
frikøb af medarbejdere til kompetenceudvikling vedr. skylog føntoiletter, samt flere varme hænder i ældreplejen, som
skal tage sig af aktiviteter og samvær med ensomme ældre.
Hertil vil der også være personaleudgifter til aktiviteter
sammen med borgere. Endeligt vil der være udgifter til
indkøb af skyl- og føntoiletter, samt drift og vedligehold af
disse.
Indsatser vedr. selvbestemmelse:
1. Kompetenceløft af medarbejderne på plejecentrene og
understøttelse af den daglige pleje, således at den ældre
skal kunne klare sig selv mest muligt. Med henblik på at
afdække beboerens potentiale og motivation for
rehabilitering ansættes terapeuter og Social og
sundhedsassistenter i plejen. Der vil være mulighed for
aktiviteter som deltagelse i madlavning eller frisk luft eller
andet. Terapeuterne skal endvidere være med til at løfte
plejepersonalets kompetencer, så der kan blive fokus på
nye processer i plejen fremfor daglig rutine. Dette skal
understøtte, at den enkelte borgers pleje tilrettelægges
individuelt ud fra dennes særlige behov og ønsker.
Udgifter på dette område vedrører løn til flere varme
hænder i plejen.
Indsatser vedr. mad og ernæring:
1) Måltider som stjernestund med øget fokus på måltiderne på
plejecentrene, samt de borgere som er tilknyttet
madservice. På plejecentre med Leve-bo miljøer med
kostfagligt personale, laves maden fra bunden og med
deltagelse og nærvær af beboerne efter ønsker og behov.
Måltiderne på plejecentrene er for mange beboere en del af
højdepunktet på dagen og noget, de ser frem til. Desværre
er ikke alle måltider velfungerende og beboerne får derfor
ikke altid optimalt udbytte af måltidet. Der ansættes en
koordinator som skal være bindeled mellem køkken og
plejepersonale. Koordinatoren vil med sit fokus på
rehabilitering, og samarbejdet mellem køkken og
plejepersonale, observere måltiderne og derefter komme
med forslag til løsninger som kan få måltiderne til at
fungere bedre, så borgerne får størst udbytte af alle
måltidets glæder.
Udgifter på dette område vedrører løn til koordinator,
anskaffelser i form af it/telefoni-udstyr til koordinatoren,
samt diverse anskaffelser som kan danne bedre rammer om
måltidet, eksempelvis serveringsudstyr, mobile
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skillevægge, bordpynt m.m.
Indsatser vedr. kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i
plejen:
1) Værdighedskoordinator: Ovenstående tiltag har brug for, at
der er en koordinerende person. Værdighedskonsulenten
skal arbejde tværfagligt og analytisk indenfor alle
indsatserne. Dermed vil der sikres kontinuerligt og
sammenhængende fokus på den bærende værdi
”Værdighed”.
Udgifter på dette område vedrører løn til
værdighedskonsulent, samt udgifter til anskaffelse af
IT/telefoni til denne.
Udgifter som vedrører alle indsatserne:
1) Befordring: Indenfor alle ovennævnte områder vil der være
udgifter til befordring til alle medarbejdere, da vi til trods
for at være en lille kommune (indbyggermæssigt), dækker
et stort geografisk område. Forbrugserfaringer fra den
nuværende pleje ligger til grund for budgettet til befordring
ved de nye tiltag.
2) Kompetenceudvikling: Indenfor alle ovennævnte områder
vil der også være udgifter til kompetenceudvikling af
personale. For at opnå det mest optimale udbytte af
indsatserne er det vigtigt og nødvendigt løbende at højne
kompetenceniveauet hos plejepersonalet.
Rådighedsbeløbet til kompetenceudvikling pr. medarbejder
i den nuværende pleje ligger til grund for budgettet til
kompetenceudvikling ved de nye tiltag. Formålet med at
afsætte penge til kompetenceudvikling er, at områderne
løbende bliver understøttet af den nyeste viden og ”best
practice” på områderne.
3) Drift og vedligehold af it/telefoni: Alle ovennævnte
indsatser vil derudover være understøttet af it/telefoni og
der vil derfor være udgifter til drift og vedligehold af It og
telefoni, til at understøtte planlægning og opgaveløsning i
indsatserne.
4) Revision og regnskabsførelse: Budgetmæssigt vil
udgiftsposten ligge under kategorien ”Udarbejdelse af
værdighedspolitik, dialog og administration mv” i tabel 2.
Vedr. en værdig død:
Hedensted Kommunes har ikke afsat nye midler til området en værdig død i

2017. Det skyldes, at Hedensted Kommune allerede har et stærkt fokus på
området. Med den nye Værdighedspolitik sættes der ift. ansatte og frivillige
yderligere fokus på værdighed ift. døende og deres pårørende, således at
livet afsluttes på en så værdig og hensynsfuld måde som muligt.
Værdighedspolitik generelt i kommunen:
Værdighed er bl.a. et gennemgående element i Hedensted
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Kommune s seniorpolitik, men kommer også til udtryk i
kommunens overordnede kerneopgave og rehabiliterende arbejde –
at borgerne klarer sig bedre og med selv. Det mener vi skaber
større livskvalitet og værdighed for vores borgere.

Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
8.364.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
7.589.500
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
102.500
Anskaffelser: Skyl/føn-toiletter,
500.000
it/telefoni, materialer til bedre rammer
om måltider
Andet (aktiviteter, befordring, drift og
142.000
vedligehold af telefoni og IT)
Dialog og administration mv.
30.000
Udmøntning i alt
8.364.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer hvis posten ’Andet’
benyttes. Posten ’anskaffelser’ specificeres også, hvis relevant
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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