Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2018
Kommune: Odder
Tilskud 2018: 4.644.000 kr.
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
4.644.000
Livskvalitet
1.617.000
Selvbestemmelse
741.000
Kvalitet, tværfaglighed og
1.617.000
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
438.000
En værdig død
209.000
Andet (…)
0
Revision af værdighedspolitik,
22.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
4.644.000
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

Det er Odder Kommunes vurdering, at de valgte indsatser vil være
med til at understøtte de i politikken beskrevne tilgange og
handlinger. I det følgende kobles de konkrete indsatser med de fem
faglige områder fra tabel 1.
Forebyggende ernæringsindsats til borgere i eget hjem:
(438.000 kr. under det faglige område ”Mad og ernæring”)
Der videreføres særlige forebyggende indsatser på ernæringsområdet til
ældre i eget hjem. Særligt fokus på:
 Overgange i forbindelse med udskrivelser fra sygehus eller
kommunale tilbud i form af tilbud om ernæringsscreening,
kostvejledning, diætistbehandling etc.
 At undgå ensomhed i forbindelse med måltidet blandt andet
gennem tilbud om madvenner eller lignende.
 Udvikling af ernæringsrigtig døgnkost til borgere i eget hjem i
samarbejde med madleverandør.
 Revision af nuværende kostpolitik med henblik på at opnå
overensstemmelse med nationale retningslinjer samt nye tiltag til
borgere i eget hjem.

Tilbuddene udføres og videreudvikles i et tæt samarbejde med
sundhedsvejledere, hjemmepleje, kommunens faglige miljø for ernæring,
leverandør af madservice, Seniorråd samt frivillige organisationer.
Indsatserne ligger helt i tråd med Værdighedspolitikkens tilgang og
handlinger under det faglige område ”Mad og ernæring”.
Tilbud om træning til demente:
(1.064.000 kr. fordelt med 532.000 kr. på hvert af de faglige områder
”Livskvalitet” og ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen”)
Der videreføres og udvikles særlige træningstilbud for borgere med
demens. Det vedrører såvel tilbud til borgere i et tidligt stadie som tilbud
til borgere med en mere fremadskreden demens.
Tilbuddene omfatter fysisk, kognitiv og social træning i form af:
 Fysisk træning i naturen
 Dannelse af sociale netværk via klub- og cafetilbud
 Kognitiv stimulationsterapi via særligt tilrettelagte programmer
 Understøtte tilknytning til og deltagelse i lokalsamfundet blandt
andet via mentorordning
 Udvikling af træningstilbud i samarbejde med frivillige
organisationer og lokalsamfundet
 Afprøvning af forskellige velfærdsteknologiske muligheder for at
styrke graden af uafhængighed og selvbestemmelse
Tilbuddene understøtter Værdighedspolitikkens tilgange og handlinger
under flere af de 5 faglige områder, dog særligt ”Livskvalitet” og
”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen”

Udvidelse af plejeboligindsatsen til borgere med svær demens:
(3.120.000 kr. fordelt med 1.085.000 kr. under hvert af de faglige
områder ”Livskvalitet” og ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i
plejen”, 741.000 kr. på det faglige område ”Selvbestemmelse” samt
209.000 kr. på det faglige område ”En værdig død”)
Med en udvidelse af plejeboligindsatsen til borgere med svær demens –
såvel lokalt som i samarbejde med region og andre kommuner – imødegås
de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med
demenssygdomme.
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Målgruppen vil omfatte borgere med svære og komplekse
demenstilstande med betydelig funktionsnedsættelse og problemskabende
adfærd. Der er tale om borgere, der ikke kan bo i egen bolig. De er
kendetegnet ved at have svært ved at fungere alene og skal have betydelig
professionel og tværfaglig hjælp for at kunne agere i sociale
sammenhænge.
Det overordnede formål med indsatsen er at udvikle kerneydelsen til
borgere med svær demens. Den tværfaglige indsats rettes mod at udvikle
eller fastholde borgerens livskvalitet og selvbestemmelse samt at yde
omsorg i forbindelse med en værdig afslutning af livet. Indsatsen omfatter
blandt andet:








Strukturering, sammenhæng og kontinuitet i forhold til
tværfaglige indsats
Etablering af en enkel og overskuelig døgnrytme med få
medarbejdere omkring den enkelte borger
Skånsom skærmning, hvor det findes nødvendigt
Guidning og kompenserende hjælp f.eks. i forbindelse med
måltider, personlig hygiejne og andre hverdagsgøremål
Synligt nærvær og støtte samt forebyggelse af konflikter i
samværssituationer
Støtte til kontakt og bevarelse af sociale netværk
Støttende og opfølgende samtaler blandt andet med inddragelse af
pårørende

Indsatserne understøtter Værdighedspolitikkens tilgange og handlinger
under 4 af de 5 faglige områder: ”Livskvalitet” og ”Kvalitet,
tværfaglighed og sammenhæng i plejen”, ”Selvbestemmelse” og ”En
værdig død”.
Generelt:
Odder Kommunes Værdighedspolitik er udarbejdet i et tæt samarbejde
mellem politikere, medarbejdere og ledere på ældreområdet, Seniorråd
og Handicapråd samt brugerrepræsentanter. Der er således allerede et
bredt ejerskab til politikken, som lever på hele ældreområdet. Alle
medarbejdere på ældreområdet er blevet tilsendt politikken, så der er
skabt kendskab til tilgange og handlinger. Herudover er en række
medarbejdere og ledere i gang med at arbejde indgående med flere af de
indsatser, der er igangsat.
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Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
4.644.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
4.272.000
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
0
Anskaffelser
0
Andet (afledte personalerelaterede
350.000
udgifter såsom IT-redskaber,
beklædning, forsikring, kørsel etc.
Herudover udgifter til mad til
frivillige (spisevenner) i forbindelse
med forebyggende
ernæringsindsats)
Revision af værdighedspolitik,
22.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
4.644.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer i parentesen hvis
posten ’Andet’ benyttes. Posten ’anskaffelser’ specificeres også,
hvis relevant
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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