Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2016

Kommune: Vejen Kommune
Tilskud: 8.148.000
Link til værdighedspolitik:
http://vejen.dk/media/4285291/vaerdighedspolitik-vejenkommune-vedtaget-af-byraadet-den-10052016.pdf
Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder
Kr.
8.148.000
5.550.655
50.000
1.004.345

Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
654.000
En værdig død
825.000
Andet
0
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
64.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
8.148.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager.
BOKS 1.
Eksempler på hvordan værdigheds-midlerne understøtter
Værdighedspolitikken i Vejen Kommune inddelt i områder:
Livskvalitet:
-

Der afsættes midler til forebyggelse af tryksår hos
borgere, ved bl.a. besøg af en ergoterapeut hos alle
borgere, der er kørestolsbrugere i Vejen Kommune, med
henblik på at se på siddestillinger og indstillinger samt
muligheden for at borgeren har så aktiv en funktion i
kørestolen som muligt. Dette tiltag understøtter
værdighedspolitikkens afsnit ”Hjælpemidler og
velfærdsteknologi – værdighed er”, hvori det fremgår
”at borgeren ved anvendelse af hjælpemidler eller
velfærdsteknologi kan have en så aktiv og selvhjulpen
tilværelse som muligt”

-

Der afsættes midler til at anskaffe særlige badestole til
plejecentrene hvorved borgerne værdighed i forbindelse
med personlig hygiejne styrkes. Desuden kan borgeren i
højere grad tage del i personlig hygiejne i badestolen

frem for i sengen. At borgernes værdighed og deltagelse
i personlig hygiejne understøtter afsnittet ”Det gode liv
på plejecentre – værdighed er” hvori det fremgår, at
værdighed er ”At borgeren får støtte til fortsat at være
aktiv i eget liv med mest mulig støtte til at kunne klare
og deltage i hverdags-aktiviteter”.
-

Der afsættes midler til at medarbejdere i hjemmeplejen
kan hjælpe borgere med at generhverve funktioner mhp.
at øge ældres funktionsniveau og forebygge fald.
Hjælpen understøttes af et digitalt træningsredskab Digi
–rehab.

-

En række øvrige indsatser, der finansieres af
værdigheds-midlerne, er rubriceret under ”livskvalitet”.
Blandt andet sker der en styrkelse af plejecentrenes
bemanding om aftenen og i weekenderne og der
arbejdes med at give 120 plejemedarbejdere, som har
kontaktfunktionen i forhold til borgere på plejecentre
kompetencer og tid til at hjælpe borgerne på
plejecentrene med at fastholde deres netværk fra før
indflytning på plejecentret.

Selvbestemmelse:
-

Der afsættes midler til et projekt, der sigter mod at øge
samarbejdet mellem Vejen Kommunes
sundhedsafdeling og de frivillige i brugerorganisationer
på kroniker-området. Denne indsats understøtter
afsnittet ”Aktivitet og frivillighed – værdighed er”.
Inddragelse af frivillige i arbejdet omkring borgerne skal
endvidere gerne understøtte implementering af
værdighedspolitikken ved, at borgerne får mulighed for
at modtage understøttende indsatser andre steder end i
kommunal regi og herved opretholde
selvbestemmelsesretten og egen definition af
livskvalitet.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen:
-

Der afsættes midler til, at den kommunale tandpleje
kan tage rundt til kommunens plejecentre og undervise
personalet i hvordan tand-sygdomme bedst forebygges
hos plejecenter-beboerne. Ved dette tiltag løftes
medarbejdernes kompetencer og den forebyggende og
sundhedsfremmende tilgang styrkes, hvilket understøtter
afsnittet ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng” i
værdighedspolitikken.

-

Der ansættes en udviklingssygeplejerske, som skal
understøtte udviklingen af sammenhængende forløb for
den enkelte borger på tværs af faggrupper og sektorer.
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-

Der tilknyttes en psykolog til ældreområdet, som kan
støtte såvel borgere som medarbejdere i at takle krise
situationer i relation til borgere i svære livskriser.

Mad og ernæring:
-

Der afsættes midler til kurser og arbejdstid til
ergoterapeuter, som skal besøge borgere med
synkebesvær (dysfagi) på plejecentrene og vejlede
personalet i hvordan disse borgere bedst hjælpes med at
spise og drikke uden at fejlsynke. Denne indsats
understøtter afsnittet ”Det gode måltid” i
værdighedspolitikken.

En værdig død:
-

Der afsættes personaletid til nærvær om den døende
borger. Dette understøtter værdighedspolitikkens afsnit
”En værdig død er” hvori det fremføres at Værdighed er
at blive mødt med empati og ro”.

Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter
Kr.
8.148.000
4.889.783

Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp.
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
1.573.397
Anskaffelser
1.585.070
Andet
35.750
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
64.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
8.148.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager.
BOKS 2
Kommunens budget for 2016
Det bekræftes, at de i tabel 2 angivne midler
ligger udover kommunens allerede vedtagne budget for
2016
(Sæt kryds)
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