Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2018

Kommune: Allerød
Tilskud 2018: 4.692.000 kr.
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
Livskvalitet
65.000
Selvbestemmelse
2.886.000
Kvalitet, tværfaglighed og
1.265.000
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
360.000
En værdig død
Andet (…)
Revision af værdighedspolitik,
116.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
4.692.000
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
(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)
Allerød kommune vision er, at de ældre borgere skal kunne opretholde et godt
og værdigt liv. Det betyder;
 at kommunens plejehjem er bemandet døgnet rundt, så medarbejderne
kan give den hjælp borgeren har brug for, hvor fokus er på sundhed,
sikkerhed og værdighed
 at kommunens plejehjem og hjemmepleje skal have medarbejdere med
de nødvendige kompetencer, som sikrer god kvalitet i behandling,
rehabilitering, pleje og omsorg
Indsatsområder (understøtter kriterierne i værdighedspolitikken; livskvalitet,
selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og
ernæring og en værdig død):

Hjælp til flytning (livskvalitet)
Enkelte borgere har ikke mulighed for at få hjælp og støtte af pårørende i
forbindelse med flytning. Fx melde flytning til kommunen, bestille flyttemand,
opsigelser af abonnementer, sætte et billede op - opgaver som ikke kræver
professionel ekspertise.
Beløb: 15.000 kr.
SeniorNET (livskvalitet)
Samarbejde med Dansk Folkehjælp om etablering af SeniorNET. SeniorNET har
til hensigt at få ensomme ældre 65+ til at møde ligestillede og danne netværk og
herigennem øge deres livskvalitet.
Beløb: 50.000 kr.
Øget ressourcer i ydertimerne/weekenderne (Selvbestemmelse)
Ressourcer i ydertimerne i alle ugens 7 dage samt i weekenderne særligt
omkring aftenmåltiderne/tidlig aften. Indsatsen skal understøtte: socialt samvær,
hjælp til småt-spisende, tilgodese individuel sengetid, tilgodese toiletbehov, at
blive vendt tilstrækkeligt og øget nærvær omkring den dødende.
Beløb: 2.886.000 kr.
Natnormering på Mimosen - demensplejecenter (kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen)
Beboerne er blevet tiltagende komplekse. En udvidet natnormering til denne
målgruppe af borgere vil bl.a. sikre, at den personlige hjælp, omsorg og pleje
kan tilrettelægges bedre, så værdighed og livskvalitet øges.
Beløb: 780.000 kr.
Frivillighedsindsats (kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen)
Nedsættelse af en ERFA-gruppe, der skal understøtte kommunens
frivillighedsindsats herunder udarbejdelse af fælles guidelines og vejledninger.
Beløb: 30.000
Demenskoordinator (kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen)
Ved ansættelse af en demenskoordinator i kommunen, vil der kunne skabes
større sammenhæng for borgere med demens, idet en demenskoordinator vil
være bindeled mellem borgere, Hjemmepleje og Plejecentre.
Demenskoordinatoren skal agere som professionel sparringspartner for
personalet og være den overordnet tovholder på kommunens demensindsats
på tværs, så gode resultater skabes, fastholdes og viderebringes.
Beløb: 455.000 kr.
Tandpleje, ernæring, dysfagi (problemer med at spise, drikke og synke)
(mad og ernæring)
Mange svage ældre har en dårlig tandsundhed med gener fra mund og huller i
tænderne. Dette påvirker livskvaliteten og kan medføre en forringet tyggeevne,
dårlig ernæring og være medvirkende årsag til udvikling af mange og livstruende
sygdomme fx lungebetændelse.
Beløb: 360.000 kr.
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Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv. (-)
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration herunder bogføring,
budgetopfølgning samt aflæggelse af regnskab og revisionsudgift
Beløb: 116.000 kr.
Værdighedspolitikken skal integreres i det daglige arbejde i
Ældre og Sundhed og ses i sammenhæng med indsatser
beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder og ældrepolitik.
Status på indsatsområderne behandles årligt på et fællesmøde
mellem Ældrerådet og Sundheds- og Velfærdsudvalget

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
4.692.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
4.502.000
flere varme hænder) samt andre
lønudgifter (bl.a.
Frivillighedsindsats, Mad og
ernæring og Demenskoordinator)
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
Andet (materialer, transport m.m.
74.000
vedr. Mad og ernæring og
SeniorNET; transport frivillige samt
aktivitetsudgifter borgere)
Revision af værdighedspolitik,
116.000
dialog og administration mv. samt
revisionsudgift.
Udmøntning i alt
4.692.000
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
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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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