Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2018

Kommune: Haderslev Kommune
Tilskud 2018: 11.532.000 kr.
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb

11.532.000

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

939.258
3.443.946
5.374.643

1.774.153

11.532.000

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 Haderslev Kommune ses værdighedspolitikken som en
forlængelse f kommunens øvrige politikker og tænkes ind som en
væsentlig del af de indsatser der igangsættes på ældreområdet.
Værdighedspolitikken er med til at sætte rammerne for og
understøtte det gode og værdige ældreliv. I 2015 blev igangsat en
proces omkring det gode ældreliv i kommunen. Projektet skal
munde ud i en vision for ældreområdet. Værdighedspolitikken
samtænkes ind i visionen for det gode ældreliv.
Udmøntningen af midlerne til en mere værdig ældrepleje tager
afsæt i Haderslev kommunes værdighedspolitik som er inddelt i
følgende emner:
•
•
•
•
•

Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
En værdig død
Mad og ernæring

Udmøntning af midlerne i 2018 er inddelt i disse temaer.

Livskvalitet
Livskvalitet handler om, at ældre kan føle sig trygge. At man kender sine
omgivelser og har mulighed for at være sammen med andre. Livskvalitet
handler også om, at man føler sig som en del af det nærmiljø, man bor i.
Borgerne skal støttes i at leve livet efter egne overbevisninger og valg. Dette
skal gøres i samarbejde med lokalsamfundene og frivillige foreninger, således
at flere får muligheder for at leve et liv på egne præmisser.
Indsatser:
• Afholde indflytningssamtaler på plejecentre med fokus på
det gode liv og borgeren egen livshistorie. Formålet er, at
sikre, at indsatsen sker med udgangspunkt i borgerens
funktionsniveau, ønsker og behov
• Koordinator til inddragelse af lokalsamfundet på
plejecentre som skal styrke og inddrage det
omkringliggende samfund til glæde for beboerne
• Ansættelse af terapeut som skal undervise, vejlede og
rådgive i forflytning så forflytninger sker skånsom og på
den bedst mulige måde for borger og medarbejder
Selvbestemmelse
Handler om, at borgeren er herre i eget liv og er så selvhjulpen som
muligt. I Haderslev understøttes det ved at kunne tilbyde borgeren
støtte og hjælpemidler, som gør det muligt at kunne klare sig selv.
Indsatser:
• Mere omsorg i hjemmeplejen skal sikre, at hjemmeplejen i
højere grad kan tilgodese borgernes behov og ønsker.
Dette ved at udvide de pakker som borgerne visiteres til
• Øget omsorg i borgerens vågne timer på plejecentre skal
gøre det muligt at tilgodese beboernes behov og ønsker om
hverdagstræning, sengetid, hverdagsaktivitet med respekt
for beboernes selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Det er nødvendigt, at der er sammenhæng i information, tilbud og
behandlinger for at sikre borgeren et værdigt ældreliv. Den ældre
skal opleve sammenhængende forløb. Det uanset om hjælp og
behandling foregår i kommunen eller på sygehuset. Sammenhæng
og tryghed er i særlig grad vigtig for de svageste ældre.
Indsatser:
• Forløbskoordinatorteam bestående af en sygeplejerske og
en terapeut skal sikre, at de korrekte hjælpemidler, medicin
m.v. er til stede hos borgere der udskrives fra sygehus samt
at visitering svarer til borgerens faktiske behov
• Demenspakke på plejecentre til beboere som har demens i
en særlig grad og som kræver særlig pædagogisk indsats
og nærvær
• Demensteam i hjemmeplejen som skal komme hos borgere
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•

•

•

•
•

med demens. Kræver at der oprettes specialteam samt at
der sker en generel kompetenceudvikling om demens
Kompetenceudvikling af basispersonale i ”Dokumentation
i den elektroniske omsorgsjournal” skal sikre, at
medarbejderne har de rette kompetencer til at kunne
dokumentere relevant, præcist og tydelig til gavn for
borgeren
Ledsagelse til indlæggelse og ambulant behandling er en
særlig indsat til borgere som ikke har pårørende eller
frivillig der kan ledsage dem
Udvidelse af aktiviteterne i ”Lev med demens” vil ske ved
ansættelse af demensmedarbejder som skal bidrage til
facilitering af foreninger m.v. og understøtte det
omkringliggende samfund bliver mere demensvenligt
Behandling i hjemmet skal øge borgerens mulighed for
behandling i hjemmet
Forebyggelse af indlæggelse skal ske ved at implementere
et redskab til tidlig opsporing

En værdig død
En værdig afslutning på livet kræver gode rammer, nærvær og
omsorg. Det gælder både for den døende og for de pårørende.
Medarbejderne skal være i stand til at understøtte borgernes valg
og ønsker. De skal sikre et trygt og roligt forløb, uanset hvor
borgeren befinder sig i den sidste tid.
Indsatser:
• Den gode afslutning på livet vil ske ved der laves en
nærværspakke til borgere i den terminale fase. Skal sikre
en værdig afsked med livet og at ingen borgere ligger alene
i den sidste tid
• Oprettelse af to palliationspladser til borgere der ikke har
mulighed for at leve den sidste tid i eget hjem

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp.

Kr.
11.532.000
11.010.190
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flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
521.810
Anskaffelser
Andet (…)
Revision af værdighedspolitik, dialog
og administration mv.
Udmøntning i alt
11.532.000
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
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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