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

Kommune: Herlev Kommune
Tilskud: 5.016.000
Link til værdighedspolitik: www.herlev.dk/borger/aeldre-ogpension/modet-med-os/vaerdighedspolitik/vaerdighedspolitikfor-aeldreomradet-1
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

5.016.000
2.720.000
600.000
1.300.000
200.000
196.000

5.016.000

BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning kommunens
værdighedspolitik i 2017
Værdighedspolitikken er opbygget over de fem områder der er udmeldt fra
Sundheds- og Ældreministeriet suppleret med kompetenceudvikling af
medarbejderne samt skabe rammer der muliggør intensionerne i politikken..

Livskvalitet:
Aflastningsteam til hjemmeboende, specielt med fokus på demensramte
borgere
Tilbyde aflastning i hjemmet ved kvalificerede medarbejdere, så den
pårørende trygt kan forlade hjemmet. Derved vil den raske ægtefælle kunne
bibeholde væsentlige aktiviteter og have muligheden for at opbygge et
overskud til i længere tid at have sin sygdomsramte ægtefælle boende i det
fælles hjem.
Opbygge samarbejdsrelationer tværfagligt, der sikrer at behovene for
aflastning bliver opsporet samt at borgerne bliver visiteret til de tilbud der
matcher deres behov.
Til understøttelse af dette afsættes der 1,2 årsværk svarende til 520.000 kr. i
2017
Udvikling af nye tilbud til demensramte borgere og deres pårørende
Udvikle dagtilbuddene til de demensramte, så erfaringer fra den nyeste
forskning- og udviklingsarbejde indenfor demensområdet bliver indarbejdet i de

tilbud der er til demensramte herunder inddrage visse af Sundhedsstyrelsens
anbefalinger præsenteret i ”Livet med demens – styrket kvalitet i indsatsen”.
Der vil specielt være fokus på tilbud om fysisk træning og aktiviteter der
matcher målgruppens livsstil, ønsker, interesser og behov.
I 2017 og frem afsættes 700.000 kr. til bemanding og drift af tilbuddet.
Øge kapaciteten i forhold til midlertidigt ophold udenfor hjemmet
Tilpasse tilbuddene til behovet for midlertidigt ophold, herunder opbygge
alternativer til ophold på en midlertidig plads på et plejecenter, således at
borgerne kan opholde sig i eget hjem med en række midlertidige
foranstaltninger. Målgruppen for tilbuddet om et midlertidigt ophold er bred,
derfor er det relevant at opbygge flere sidestillende modeller, så tilbuddet til
borgeren afspejler den aktuelle livssituation og ønsker.
Til understøttelse heraf afsættes der 3 årsværk til denne øgning svarende til 1,2
mio.kr. i 2017
Aktiviteter for mindre grupper på plejecentrene.
Beboerne på plejecentrene skal tilbydes muligheden for at deltage i det, som
opleves som meningsfulde relationer og fællesskaber. Der skal være muligheder
for at være sammen med ligestillede, have mulighed for at tage ansvar for sig
selv og hinanden, dyrke relationer og interesser. Særligt fokus skal der være på
de ældre borgere, der har brug for hjælp og støtte til deltagelse i aktiviteter og
samvær med andre. De skal opleve, at de får den nødvendige hjælp og
vejledning af fagligt kompetente medarbejdere. Alt dette er med til at give
livsglæde, motivere til deltagelse og forebygge ensomhed. Til udmøntningen af
nævnte initiativer afsættes 0,3 mio.kr.

Selvbestemmelse:
Individuelle aktiviteter for beboerne på plejecentrene
Beboerne på plejecentrene skal have mulighed for individuelt eller i små
grupper, at deltage i aktiviteter eller udflugter. Normeringen til de pædagogiske
medarbejdere skal øges, så det bliver muligt at iværksætte flere aktiviteter end i
dag, herunder aktiviteter der skaber liv i plejeafdelingerne i beboernes vågne
timer.
Der afsættes 1,5 årsværk til denne indsats svarende til 0,6 mio.kr. i 2017

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen:
Øge normeringen på plejecentrene
Øge personaleressourcerne
I aftenvagten og på de tidspunkter hvor beboernes aktiviteter fordrer flere
ressourcer, vil der ske en opnormering, så den enkelte beboer kan opleve mere
kvalitet i plejen og omsorgen herunder give muligheder for at der er relevante
aktiviteter i afdelingerne i beboernes vågne timer og skabe kontinuitet i
hverdagslivet.
Der afsættes 3 årsværk til denne opnormering svarende til 1,2 mio.kr. i 2017
Opbygge og afprøve modeller for borgerinddragelse og tværfaglig
koordinering
Med afsæt i modelle ”Guidet EgenBeslutning” skal der udarbejdes en række
støtteredskaber til borgerne, så de kan forberede sig og får mulighed for at være
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aktiv i forhold til egne helbredsproblematikker. Guidet EgenBeslutning er
allerede udviklet til specifikke sygdomme, men vores ønske er at udvikle
materiale målrettet den ældre medicinske patient, som har flere samtidige
sygdomme og samtidigt har nedsat egenomsorgsevne. Derfor indeholder denne
indsats kompetenceudvikling af relevant personale, udvikling af redskaber,
afprøvning og tilpasning samt implementering i hverdagen og i EOJ. Der
afsættes 100.000 i 2017

Mad og ernæring:
Hjemmeboende borgere.
Medarbejderne i hjemmeplejen skal have de nødvendige kompetencer så de kan
motivere borgerne til at spise, kan anrette og skabe gode remmer omkring
borgerens måltid. Planlægning af relevante tiltag og aktiviteter igangsættes i
2016, men afviklingen vil ske i 2017.
Indsatserne i forhold til mad og ernæringer understøtter implementeringen af
Herlev Kommunes Mad- og Måltidspolitik.
Der afsættes 0,1 mio.kr. til denne kompetenceudvikling i 2017.
Borgere med tygge- og synkebesvær tilbydes undersøgelse og mad der
tilgodeser deres behov
Der skal uddannes ergoterapeuter der kan foretage de nødvendige undersøgelser
af borgere der vurderes som havende tygge-/ synkebesvær.
Der er behov for øget viden om symptomer og reaktioner hos denne
borgergruppe, blandt plejepersonalet, så de relevante borger bliver henvist til
undersøgelse.
For de borgere der får konstateret tygge-/ synkebesvær, skal der gives
rådgivning og vejledning samt være et tilbud om madvarer /-produkter der
tilgodeser deres behov. Dette gør, at Herlev Kommunes produktionskøkken,
skal opbygge den nødvendige viden og kapacitet til opgaven samt at der skal
udvikles et system til håndtering af bestilling, afregning m.v. Der afsættes 0,1
mio.kr. i 2017 til denne indsats

En værdig død:
Afdække beboernes behov for en palliativ indsats via screening eller
observationer
Der gennemføres undervisning af alle medarbejderne på plejecentrene, så de får
en opdateret viden om palliation og døden. Samtidigt skal de introduceres til
screeningsredskabet og observationsskemaet, som er udarbejdes på baggrund af
den nationale kliniske retningslinje ”Tidlig identificering af behov for palliativ
indsats” og observationsredskabet der tager afsæt i ”Palliativ pleje i
plejeboliger” udgivet af Sundhedsstyrelsen og det supplerende ”Katalog over
bedste praksis for palliative indsatser”.
På et senere tidspunkt vil medarbejderne blive undervist i kommunikation med
beboeren og dennes pårørende om beboerens ønsker til den sidste tid og til
døden. For at støtte medarbejderne i disse svære samtaler vil der blive
udarbejdet en række redskaber og samtaleguides. Dertil kommer at relevante
procedurer og arbejdsgange skal udvikles og implementeres.
Der afsættes 0,196 mio.kr. i 2016 til denne indsats

Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter
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Kr.
Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp. flere
varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
Andet (Beboeraktiviteter)
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. Posten ’anskaffelser’ specificeres også, hvis relevant

5.016.000
4.220.000
496.000
300.000
5.016.000

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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