Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2018
Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune
Tilskud 2018:
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
11.652.000
Livskvalitet
3.864.500
Selvbestemmelse
2.511.016
Kvalitet, tværfaglighed og
4.282.500
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
0
En værdig død
770.000
Andet
152.984
• Beregnet beløb til
borgertransport i
forbindelse med
daghjemspladser
(43.328 kr.)
• Beløb afsat til husleje og
forbrug i forbindelse med
oprettelse af
aflastningspladser
(109.656 kr.)
Revision af værdighedspolitik,
71.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
11.652.000
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

Der henvises til den vedtagne Værdighedspolitik i RingkøbingSkjern Kommune fra 2016 i forhold til den nedenstående
beskrivelse.
Der skal vedtages en værdighedspolitik i det første år i den
kommunale valgperiode, hvilket betyder, at der vedtages en ny
Værdighedspolitik i løbet af 2018. Processen vedrørende denne er
dog endnu ikke fastlagt.
Der arbejdes derfor i første omgang videre med den allerede
vedtagne Værdighedspolitik i form af de udvalgte 5 kerneområder,
jf. nedenfor, og indsatserne til at understøtte disse, som beskrives
nærmere i det følgende.
Den nuværende Værdighedspolitik er udarbejdet med afsæt i de
eksisterende politikker, strategier og visioner på ældreområdet i
Ringkøbing-Skjern Kommune, herunder Ældrepolitikken,
Sundhedspolitikken, Handicappolitikken og kvalitetsstandarderne
for Sundhed og Omsorg. Byrådets vision, Naturens Rige, danner
den overordnede ramme for Værdighedspolitikkens værdier og
prioriteringer. De gennemgående værdier i Værdighedspolitikken
er tid, rammer, nærvær og faglighed.
Værdighedspolitikken er centreret omkring 5 kerneområder:
1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
Vedrørende anvendelsen af Værdighedspuljen i 2017 blev det
besluttet at videreføre de allerede vedtagne indsatser fra 2016 til
udmøntning af politikken, da disse fortsat var relevante og gav god
effekt. Undtaget var nogle få indsatser på demensområdet, som
havde karakter af midlertidige indsatser, herunder et pilotprojekt.
Det blev besluttet at anvende det ”frie” beløb til oprettelse af
daghjemspladser og aflastningspladser.
I forbindelse med anvendelsen af Værdighedspuljen i 2018 er det
atter blevet besluttet at videreføre de vedtagne indsatser fra 2017,
da disse indsatser forsat vurderes at være de rette til at udmønte
Værdighedspolitikken. Der er løbende sket opfølgning på
indsatserne, og der ses god effekt af disse. Der er således ingen
tvivl om at midlerne gør rigtig god gavn. Den eneste nye indsats,
som er blevet besluttet, er en øget indsats i forhold til borgere med
udadreagerende adfærd, hvilket i stigende grad kræver flere
ressourcer..
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I det følgende beskrives de enkelte indsatser kortfattet (der er som
nævnt i stort omfang tale om de samme indsatser, som tidligere er
beskrevet):
•

Livskvalitet

Ekstra normering hos hjemmeplejen
Via en personaleopnormering styrkes det generelle arbejde hos
hjemmeplejen. Opnormeringen har i særlig grad fokus på 3
indsatsområder. Først og fremmest i forhold til spisesituationerne,
hvor der prioriteres i forhold til borgere med særlige
begrænsninger, og som derfor her ekstra behov for øget hjælp og
støtte. Dernæst prioriteres i forhold til opgaver vedrørende
faldforebyggelse. Det sidste prioriteringsområde er i forhold til
arbejdet med styrkelse af sociale relationer hos de ældre. Indsatsen
er igangsat i 2016, og fortsættes i 2018.
Ekstra normering hos ældrecentrene
Via en personaleopnormering styrkes det generelle arbejde på
kommunes ældrecentre. Der er særligt fokus på tre områder. Det
første område er spisesituationerne på ældrecentrene. Der
prioriteres derfor i forhold til mere hjælp og nærvær til de
beboere, hvor spisesituationen er vanskelig. Her tænkes i særlig
grad på hjælp til de beboer, der ikke selv kan klare
spisesituationen og som derfor har behov for hjælp til madning.
Det næste fokusområde, er arbejdet med sociale relationer og
aktiviteter. Via øgede midler til arbejdet med aktiviteter på de
enkelte ældrecentre, styrkes de ældres sociale relationer. Samtidig
giver de gode oplevelser en øget livskvalitet, der automatisk kan
aflæses i den generelle trivsel på ældrecentrene – for beboere såvel
personale.
Det sidste punkt omhandler opgaver i forhold til faldforebyggelse,
hvor arbejdet med faldudredninger kræver et øget ressourcebehov
og som derfor bør opprioriteres. Indsatsen er igangsat i 2016, og
fortsættes i 2018.
Individuel og faglig vurdering af behovet for hjælp
Har man som borger i Ringkøbing-Skjern Kommune behov for
hjælp til personlig pleje, sygepleje, træning, praktisk hjælp,
hjælpemidler, visitering af ældrebolig eller plejebolig, sker det
som udgangspunkt via en kontakt til Myndighedsafdelingen i
Sundhed og Omsorg. En værdig ældrepleje er derfor betinget af
en hurtig sagsbehandlingstid og en individuel, korrekt vurdering
af behovet for hjælp. Derfor styrkes det visiterende område, så
forudsætningerne for en mere værdig ældrepleje kan opfyldes.
Indsatsen er igangsat i 2016, og fortsættes i 2018.
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”GLA:D”
På Sundhedscenter Vest tilbydes borgere med slidgigt i hofte og
knæ et specialdesignet forløb (GLA:D) med fokus på træning og
individuel uddannelse, så borgerne igen kan tage vare på egen
sygdom efter endt forløb. GLA:D står for Godt liv med Artrose i
Danmark. GLA:D-forløbet styrkes yderligere, så endnu flere
borgere kan få glæde af tilbuddet, og dermed genvinde
kontrollen over egen sygdom. Indsatsen er igangsat i 2016, og
fortsættes i 2018.
•

Selvbestemmelse

Demensområdet
Antallet af demensramte borgere er stigende. På den baggrund
styrkes området på flere fronter. Først og fremmest afsættes der
midler til en styrket ekstra normering på plejehjemmenes
demensafsnit. Desuden oprettedes der flere daghjemspladser
samt aflastningspladser med hjælp fra værdighedsmidlerne i
2017, og disse fortsættes ligeledes i 2018. Der laves også en
ekstra indsats vedrørende borgere med meget udadreagerende
adfærd, som det i stigende grad kræver flere ressourcer at
håndtere.
•

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Ekstra plejeboliger
Det er essentielt for en værdig ældrepleje, at kommunen kan
tilbyde en plejebolig når behovet opstår. Derfor afsættes midler
til at konvertere ældreboliger om til plejeboliger, så de borgere,
der har et øget behov for hjælp og pleje, kan tilbydes at bo i
trygge omgivelser. Indsatsen er igangsat i 2016 og fortsættes i
2018.
Styrkelse af sygeplejeområdet
På sygeplejeområdet er antallet af koordinerede opgaver for
patientforløbet, mellem sygehusene og kommunerne, markant
forøget som resultat af bl.a. tidlige patientudskrivelser. Det
stiller store krav til det tværfaglige arbejde internt i kommunen
og i relation til sundhedsvæsenets øvrige aktører. Derfor styrkes
det sygeplejefaglige område i form af flere hænder. Indsatsen er
igangsat i 2016, og fortsættes i 2018.
Styrkelse af genoptræningsområdet
På træningsområdet medfører de tidlige patientudskrivelser fra
sygehusene et øget pres på kommunens trænende terapeuter.
Som konsekvens heraf bliver flere og flere patienter udskrevet
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inden de er færdigudredt. Dette giver genoptræningsforløbene
en yderligere kompleksitet, og stiller store krav til det
efterfølgende koordinerende arbejde mellem sygehusene, egen
læge og kommunens trænende terapeuter. Derfor styrkes
genoptræningsområdet, så kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i forløbende kan sikre borgerne en hurtig og
kvalificeret tilbagevenden til dagligdagen. Indsatsen er igangsat
i 2016, og fortsættes i 2018.
•

Mad og ernæring

Der arbejdes med mad og ernæring via indsatserne ”ekstra
normering” i hjemmeplejen og på ældrecentrene, jf.
”Livskvalitet”.
•

En værdig død

Styrkelse af den palliative indsats
En værdig afslutning på livet omhandler i særlig grad nærvær,
tryghed og omsorg. Den sidste tid skal altid planlægges med
udgangspunkt i den ældres ønsker og behov. Samtidig skal de
pårørende have mulighed for at tage afsked med deres kære i
trygge og rolige omgivelser. Derfor styrkes det palliative
arbejde. Dette gøres på to fronter. Først og fremmest via en
ekstra normering, så der kanaliseres flere hænder og mere tid
hen til pleje og omsorg af døende borgere. Dernæst arbejdes der
med opkvalificering af en række nøglepersoner på det palliative
område. Indsatsen er igangsat i 2016, og fortsættes i 2018.

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp.
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
• Andet Beregnet beløb til
borgertransport i
forbindelse med
daghjemspladser
(43.328 kr.)

Kr.
11.652.000
11.147.526
280.490
0
152.984
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Beløb afsat til husleje og forbrug i
forbindelse med oprettelse af
aflastningspladser (109.656 kr.)
Revision af værdighedspolitik,
71.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
11.652.000
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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