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

Kommune: Vejen Kommune
Tilskud: 8.208.000
Link til værdighedspolitik:
http://vejen.dk/media/4285291/vaerdighedspolitik-vejenkommune-vedtaget-af-byraadet-den-10052016.pdf
Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder
Kr.
8.208.000
5.264.000
0
1.102.000

Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
728.000
En værdig død
1.050.000
Andet (…)
0
Dialog og administration mv.
64.000
Udmøntning i alt
8.208.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer hvis posten ’Andet’
benyttes
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik i 2017

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 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. Derudover
opkvalificeres medarbejderne i forhold til arbejdsmetode og

tilgang ved den enkelte borger og optimal hjælpemiddelbenyttelse.
En række øvrige indsatser, der finansieres af værdighedsmidlerne, 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.
Der er ansat en psykolog med særlig fokus på psykisk
rehabilitering af borgere i en svær situation således at
mestringskompetencen øges hos de pågældende borgere.
Der er ansat en konsulent som støtter borgere og pårørende til
borgere med sclerose, Parkinson og lignende sygdomme.

Selvbestemmelse:
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen:
Der er afsat midler til at kompetenceudvikle de
nøglemedarbejder som i 2017 og frem skal implementere et nyt
omsorgssystem og ”Fælles Sprog III” (FSIII).
Der er ansat en udviklingssygeplejerske, som skal understøtte
udviklingen af sammenhængende forløb for den enkelte borger
på tværs af faggrupper og sektorer.
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.
Der afsættes midler til ekstra personaletid i forbindelse med
måltiderne på plejecentrene herunder ”pædagogiske måltider.
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”.
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Generelt:
Vejen Kommune bestræber sig generelt på at efterleve de
værdier som den vedtagne Værdighedspolitik indeholder.

Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
8.208.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
7.000.250
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
478.000
Anskaffelser
477.000
Andet (…)
188.750
Dialog og administration mv.
64.000
Udmøntning i alt
8.208.000
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
Specifikation:
Beløbet afsat under anskaffelser går blandt andet til ”pædagogiske
måltider” til personaler der spiser sammen med borgere,
ergonomiske hjælpemidler, anskaffelse af e-learning-program og
enkelte andre øvrige småanskaffelser i relation til indsatserne.
Beløbet afsat under ”Andet” går altovervejende til
befordringsgodtgørelse til personale og kørsel af borgere til tilbud.
BOKS 2
Bekræftelse redegørelse
Det bekræftes, at tabel 1 og 2 angiver det forventede forbrug X
af
værdighedsmidlerne, og at midlerne anvendes til en mere værdig
ældrepleje i 2017 (Sæt kryds)
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