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

Kommune: Hvidovre
Tilskud: 8.892.000 kr.
Link til værdighedspolitik:
https://www.hvidovre.dk/Politik/Politikker-og-strategier
Tilskud 2018:
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
8.892.000
Livskvalitet
6.542.488
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og
1.536.220
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
813.293
En værdig død
Andet (…)
Revision af værdighedspolitik,
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
8.892.000
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
Den valgte udmøntning understøtter kommunens
værdighedspolitik, idet udmøntningen implementeres gennem
politiske temaer. Det centrale i både politik og udmøntningen er,
at værdighed er individuel, og at kommunen derfor i forlængelse
heraf må være fleksibel i sine tilbud, samtidig med at den ældre
inddrages i værdig mestring af eget liv. Der igangsættes tiltag,
der både er rettet mod hjemmeboende og borgere på plejecenter.
Livskvalitet
Aktiviteter på plejecentre
Aktiviteter giver anledning til samvær. På kommunens
plejecentre øges mulighederne for at afholde aktiviteter med
mere for borgerne. Aktiviteterne planlægges og afvikles med
afsæt i borgernes ønsker og behov.

Styrket indsats til borgere med demens
Målgruppen for indsatsen er borgere, der nydiagnosticeres med
demens. Tilbuddets omdrejningspunkter vil være fx at støtte
borgeren og de pårørende i overvejelser om, hvordan de kan få
en god hverdag med demens, og hvor kontakten til familie og
venner fastholdes.
Demensindsats, hjemmeboende borgere
Med tilbuddet får hjemmeboende demente mulighed for samvær med andre
demente og for at komme ud i naturen og få gode oplevelser og bevægelse.
Samtidig bliver de pårørende aflastet og får tid alene, hvor de fx kan fastholde
gamle rutiner eller være sammen med venner.
Pulje til særlig omsorg (hjemmehjælp)
På hjemmehjælpsområdet er der afsat en pulje til særlig omsorg.
Puljen giver mulighed for, at der til borgere, som har et helt
særligt behov eller står i en særlig kompliceret livssituation, kan
visiteres til fx et ekstra besøg fra hjemmehjælpen med henblik
på at øge borgerens tryghed og livskvalitet.
Ældreliv Hvidovre
Ældreliv Hvidovre er en kursusrække, som klæder borgerne på
til at sætte sig i spidsen for deres eget ældreliv. Med temaer som
arveret og pension, tryghed i og uden for hjemmet, sundhed og
trivsel og netværk og fællesskaber, har kurset siden opstarten i
2015 kørt med fulde hold hver gang. Deltagerne melder tilbage,
at de går fra kurset med god og nyttig viden, som de kan bruge i
hverdagen.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
Højere livskvalitet og mere selvbestemmelse i ældreplejen –
kompetenceløft
Der iværksættes et kompetenceløft på tværs af ældreområdet.
Fokusområderne vil være styrket tværfagligt samarbejde,
selvstændighed og selvbestemmelse, rehabilitering og
komplekse plejeforløb.
Tværfagligt team
Nogle ældre oplever at tabe funktionsniveau eller blive
pludseligt dårlige af sygdomme eller tilstande, som med fordel
kan behandles i vante omgivelser i borgerens eget hjem. På den
måde kan borgeren undgå den belastning en indlæggelse kan
være. Tværfagligt team understøtter sygeplejen og
hjemmeplejens indsats hos borgere, der oplever et fald i
funktionsniveau, og som er i stor risiko for at blive unødvendigt
indlagt.
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Mad og ernæring
Indsats målrettet småtspisende ældre
Mad og måltider rummer et stort potentiale i forhold til at skabe
livskvalitet, fasthold eller genvinde helbredet og klare
dagligdags gøremål. Derfor er der etableret en indsats med fokus
på at ældre, der har svært ved at få spist tilstrækkelig mad eller
som har oplevet et utilsigtet vægttab får (gen)etableret gode
spisevaner, så de kan genvinde kræfterne.
En værdig død
Kommunen arbejder løbende med at sikre rammer for en værdig
død. Kommunens plejecentre har alle plejefaglige indsatser til
døende borgere, som afhængigt af borgernes og de pårørendes
ønsker er en del af afslutningen på livet. Der er lignende
indsatser rettet mod de hjemmeboende og borgere på
døgnpladserne til midlertidigt ophold. Indsatser under Kvalitet,
Tværfaglighed og Sammenhæng i plejen vil også understøtte
rammerne for en værdig død.
Det bemærkes, at nogle tiltag understøtter flere af
indsatsområderne, men i ovenstående er beskrevet under det
tema, det vurderes primært at falde indenfor. For yderligere
uddybning af indsatser under de forskellige temaer i
Værdighedspolitikken henvises til udmøntningskataloget, der er
at finde sammen med Værdighedspolitikken på ovenstående
link.

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Kr.
8.892.000
8.049.208

Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp.
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
251.016
Anskaffelser
Andet (…)
591.776
Revision af værdighedspolitik,
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
8.892.000
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
Tabel 2: Andet på 0,59 mio. kr. omfatter honorering af eksterne
oplægsholdere og aktiviteter til kursusrækken Ældreliv Hvidovre.
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BOKS 2
Bekræftelse redegørelse

X

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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