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

Kommune: Skive Kommune
Tilskud: 9.528.000
Link til værdighedspolitik:
http://www.skive.dk/ældreogværdighedspolitik
Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder
Kr.
9.528.000
1.660.000
4.180.000
3.122.000

Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
0
En værdig død
357.000
Andet
138.000
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
71.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
9.528.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager.
Værdighedspolitikken for Skive Kommune er indarbejdet i en ny
samlet Ældre- og Værdighedspolitik. Politikken er udarbejdet via
en inddragende proces i 1. halvår 2016 – bl.a. er der afviklet et
åbent stormøde med oplæg og dialog mellem ca. 100 deltagere - og
processen har taget afsæt i Skive Kommunes forrige ældrepolitik
fra 2010.
Udmøntningen af værdighedsmidlerne i 2016 understøtter
politikkens vision (”Sammen skaber vi mulighed for et sundt, godt
og værdigt ældreliv”) gennem 5 indsats-spor som skal styrke
ældreplejen:
Livskvalitet:
Trænings- og mestringsindsats med fortsat fokus på den ældres
aktivitet, sundhed og trivsel gennem prioritering af personale og
udstyr/hjælpemidler.
Selvbestemmelse:
Velfærdsteknologi og hjælpemidler mhp. at understøtte den
ældres selvbestemmelse og selvhjulpenhed samt optimering af
arbejdsprocesser mhp. at frigive personaleressourcer til øvrige
plejeopgaver.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen:
Styrket demensindsats, bl.a. oprettelse af flere dagcenterpladser,
øget mulighed for aflastning i hjemmet hos hjemmeboende
demente og kompetenceudvikling af personale.
Den lokale og borgernære pleje- og sundhedsindsats fx
oprustning af forebyggelsestiltag i lokalområderne, mere
systematisk brug af sygeplejeklinikker i pleje- og
behandlingsforløbene og bedre udskrivningskoordination ift. at
sikre sammenhængende forløb.
En værdig død:
En værdig livsafslutning som sikrer kompetenceudvikling, øget
mulighed for vagt/aflastning hos døende i eget hjem og en mere
egnet indretningen på midlertidige pladser.
Endvidere er der vedtaget en politisk hensigtserklæring om, at bl.a.
indsatser ift. mad og ernæring skal prioriteres i 2017.
Note til tabel 2:
Der er et relativt stort beløb afsat til anskaffelser i 2016, 6.280.000
kr.
Dette beløb dækker over følgende:
 Frisættende velfærdsteknologi, det drejer sig bl.a om senge
med vippe- og stolefunktion, skylle- og tørretoiletter, elbetjente bade- og bækkenstole, så borgeren kan komme i
øjenhøjde med hjælper/selv benytte hjælpemidlet.
 Tryghedsskabende velfærdsteknologi, dør- og
vinduesalarmer til demente borgere, så pårørende kan høre
hvis den demente forlader boligen. Kan også være andre
alarmer/sensorer. Anvendelse af skærm-løsninger til
tryghedsopkald, individuelt tilrettede nødkaldesystemer.
 Velfærdsteknologi til kognitiv træning/aktivering af
demente på plejecentre, dagcentre og træningstilbud.
 Træningsudstyr specielt rettet mod svage ældre.
 Demensegnet indretning på vore ældrecentre samt det
ekstra dagcenter vi opretter til demente.
 Indretning af eksisterende midlertidige boliger til døende
og deres pårørende.
En væsentlig del af de midler som anvendes til anskaffelser i 2016,
forventes i 2017 at blive anvendt til lønudgifter og
kompetenceudvikling.

Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter
Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp.
flere varme hænder)

Kr.
9.528.000
2.532.000

2

Kompetenceudvikling af personale
507.000
Anskaffelser (se uddybning i boks 1)
6.280.000
Andet
138.000
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
71.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
9.528.000
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
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