Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2018
Kommune: Skive Kommune
Tilskud 2018: kr. 10.032.000
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
10.032.000
Livskvalitet
500.000
Selvbestemmelse
2.330.000
Kvalitet, tværfaglighed og
5.608.000
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
1.000.000
En værdig død
540.000
Andet (…)
Revision af værdighedspolitik, dialog
54.000
og administration mv.
Udmøntning i alt
10.032.000
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
Tiltagene er en videreførelse af de 5 indsatsspor, som er igangsat i
2016-2017 – jf. nedenstående.
Livskvalitet:
Trænings- og mestringsindsats med fortsat fokus på den ældres
aktivitet, sundhed og trivsel gennem prioritering af
mestringsmedarbejder.
Selvbestemmelse:
Har fortsat vægt på Velfærdsteknologi og hjælpemidler mhp. at
understøtte den ældres selvbestemmelse og selvhjulpenhed samt
optimering af arbejdsprocesser mhp. at frigive personaleressourcer
til øvrige plejeopgaver. Desuden fortsætter klippekortsordningen i
hjemmeplejen mhp. at understøtte selvbestemmelse.
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 medarbejderne.
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. Endvidere videreføres den
styrkelse af centersygepleje-funktionen på plejecentrene, som er
iværksat fra 2017.
En værdig død:
En værdig livsafslutning videreføres med fokus på
kompetenceudvikling, sygeplejeressourcer til den palliative indsats
og øget mulighed for vagt/aflastning hos døende i eget hjem og på
plejecentre.
Mad og ernæring:
Der er iværksat øget diætistfaglig og sygeplejefaglig rådgivning og
vejledning til borgere og medarbejdere i hjemmeplejen og
plejecentre ift. ernæringstruede, plejekrævende ældre. Der
arbejdes på at implementere systematisk ernæringsscreening.
Samlet set er der iværksat en bred vifte af tiltag og tilbud, som skal
understøtte kommunens nye Ældre- og Værdighedspolitik og en
mere værdig ældrepleje. Tiltagene udmøntes i et samarbejde
mellem ledere og medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet,
ligesom der løbende er dialog med Ældrerådet, kontaktråd og
interesseorganisationer om status og nye tiltag.
(Oversigt over og kort beskrivelse af de konkrete initiativer, der
understøtter værdighedspolitikken. Initiativbeskrivelserne skal
struktureres efter områderne i tabel 1. Desuden skal det kortfattet
beskrives, hvordan der arbejdes med værdighedspolitikken i 2018.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er et krav i
Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, at der
skal vedtages en værdighedspolitik i det første år i den kommunale
valgperiode)

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
10.032.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
flere varme hænder)
9.241.000
Kompetenceudvikling af personale
79.000
Anskaffelser
538.000*
Andet (kørsel af borgere til
120.000
demensdagcenter). **
Revision af værdighedspolitik, dialog
54.000
og administration mv.
Udmøntning i alt
10.032.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer i parentesen hvis
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posten ’Andet’ benyttes. Posten ’anskaffelser’ specificeres også,
hvis relevant
* Anskaffelser:
 Vedr. velfærdsteknologi og hjælpemidler: videreførelse af
tiltag som er igangsat i 2016: inkontinensteknologi, spil til
kognitiv træning/rehabilitering af demente,
tryghedsskabende velfærdteknologi (bl.a.
dør/vinduesalarmer og sensorer)
 Udstyr og materialer til sygeplejeklinikker, idet der
arbejdes med øget brug af sygeplejeklinikker
 Diverse mindre projektrelaterede indkøb
** Andet
I tabel 1 fremgår udgiften under ”Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen” – som omfatter det samlede projekt
omkring styrket demensindsats
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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