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

Kommune: Odsherred Kommune
Tilskud: kr. 8,292 mio.
Link til værdighedspolitik:
http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu
ne_vaerdighedspolitik_2016_godkendt_i_byraadet_29.6.2016.p
df
Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder
Kr.
8.292.000
4.500.000
1.500.000

Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
2.200.000
Mad og ernæring
25.000
En værdig død
25.000
Andet
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
42.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
8.292.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager.
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik
Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende
fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for
værdighed i ældreplejen:
1.
2.
3.
4.

Kompetenceløft af medarbejdere
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Velfærdsteknologi
Demensvenlig indretning af plejecentre

Konkrete indsatser relateret til livskvalitet/selvbestemmelse:
Anvendelse af midler inden for pejlemærkerne Velfærdsteknologi og
Demensvenlig indretning af plejecentre har afsæt i et politisk ønske om – og et
behov for – at justere og optimere de eksisterende fysiske og pædagogiske
rammer på kommunens plejecentre og aflastningspladser, så de dels fremstår
mere imødekommende og indbydende og dels indrettes med klart definerede
funktionszoner til gavn for bl.a. beboernes tryghed, livskvalitet og
selvbestemmelse samt for medarbejdernes pædagogiske arbejde særligt med
borgere med demens.

Der er fokus på, at plejecentrene og aflastningspladserne i højere grad skal
imødekomme det stigende antal borgere med demens og deres særlige behov, for
at øge deres trivsel og tryghed.
Hensigten er således at øge det gode hverdagsliv på plejecentrene, for både
borgere, pårørende og medarbejdere.
Indretningen og de fysiske rammer skal ligeledes underbygge medarbejdernes
muligheder for at yde en målrettet og kompetent indsats for den enkelte borger.
Særligt er der fokus på at den ældre borger oplever at livet på plejecentret
bevares så tæt på det hidtidige liv som muligt, så den ældre borger med demens
får øgede muligheder for at "være i sit eget liv" fremfor at skulle "passe" ind i de
fysiske rammer. Der indrettes overskueligt, roligt og farvemæssigt matchende
dementes behov og opfattelse af omverdenen.
Der vil særligt være fokus på at styrke de fysiske og pædagogiske rammers
værdi og dermed nedtone det mere sygehuslignende indtryk som flere af
plejecentrene har i dag.
Dette fokus ligger også i tråd med Odsherred Kommunes pejlemærke vedr.
Kompetenceløft af medarbejdere, hvor et løft af den pædagogiske og
plejefaglige indsats således bliver fulgt af en optimering af de fysiske rammer,
hvor også Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen sikres, og hvor
synergien de fire pejlemærker imellem dermed bidrager til kerneydelsen
omkring beboerne på plejecentrene og aflastningspladserne.
Demensvenlig indretning af plejecentre og Velfærdsteknologi drejer sig mere
konkret i første omgang om at øge livskvaliteten og borgernes selvbestemmelse,
ved bl.a. indsats inden for indretning, design, farver, belysning,
udsmykning/kunst, møbler, beplantning og tydeliggørelse af funktionszoner i de
forskellige fysiske rum og klare retningsanvisninger til de forskellige
funktionszoners placering på det enkelte plejecenter.
Velfærdsteknologi skal gøre den enkelte ældre borger mere selvstændig og give
mere selvbestemmelse for at bevare en følelse af privatliv og diskretion.
Samtidig fokuseres på trygheds- og overbliksskabende foranstaltninger.
Ved at indtænke velfærdsteknologiske initiativer til særligt de svageste ældre
borgere og til borgere med demens vil det samtidigt betyde en effektivisering af
personaleressourcer, som dermed kan anvendes andre steder, hvor der er et
større behov for en menneskelig indsats.
Odsherred Kommune indgår et samarbejde med et eksternt rådgivningsfirma
med speciale inden for krydsfeltet mellem fysiske rammer, velfærdsteknologi og
kompetenceudvikling på området.
Konkrete indsatser relateret til kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
samt en værdig død:
De eksisterende kompetencer på ældreområdet skal styrkes og bredes ud, så den
ældre borger og de pårørende mødes af en målrettet og tværfaglig indsats,
baseret på gensidig respekt og anerkendelse.
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Dette også for at underbygge de 8 nye nationale mål for sundhedsvæsnet, hvor
særligt målene vedr. bedre sammenhængende patientforløb, styrket indsats for
kronikere og ældre patienter, behandling af høj kvalitet og hurtig udredning og
behandling fordrer medarbejdere, som effektivt kan løfte opgaver relateret til
den øgede kompleksitet hos borgerne, og som kan yde en målrettet indsats over
for det øgede antal af borgere med demens og andre komplekse problematikker.
Grundet den øgede kompleksitet hos borgerne, er kendskab til og kontinuitet i
arbejdet en vigtig forudsætning for at skabe tryghed og værdighed for borgerne.
Desuden er der øget fokus på at give den enkelte borger en værdig og tryg død,
hvor borgeren inddrages i overvejelser om behandlingsmuligheder og rammerne
for den sidste tid, sammen med de pårørende. Til dette formål udarbejdes bl.a.
rådgivende materiale til borgeren, de pårørende, medarbejdere og frivillige som
bliver en del af denne indsats.
Konkrete indsatser relateret til mad og ernæring:
Odsherred Kommune har stor fokus på det sammenhængende borgerforløb bl.a.
med etablering af et tværfagligt modtagelsesteam på ældreområdet samt en
særlig visitationsenhed, der skal etablere et målrettet samarbejde med bl.a.
sygehusene for at sikre den ældre borger et trygt, sammenhængende og værdigt
forløb, hvor der er fokus på medinddragelse, klar kommunikation, dialog og
tilrettelægning efter individuelle behov, baseret på en konkret og individuel
vurdering.
Odsherred Kommune opstarter 1-6-2016 et projekt af et ½ års varighed baseret
på midler fra satspuljen om det gode måltid og ernæring, ”Fra jord til bord –
smag på Geoparken” hvor der på alle plejecentre arrangeres sociale og fysiske
aktiviteter med måltidet som omdrejningspunkt, hvor der skal indhentes råvarer i
lokalområdet og, hvor borgerne skal deltage i forberedelse af maden, lokalt i
køkkenerne på de enkelte plejecentre. Som opfølgning på dette projekt arbejdes
på at udarbejde en kogebog baseret på borgernes egne opskrifter og deres
historie bag. Tiltag fra projektet implementeres efterfølgende fast på
plejecentrene med henblik på at skabe glæde og sociale aktiviteter forankret i
måltidet og spisesituationen på plejecentrene.
Endelig vil en diætist undervise tværgående for at øge fokus på de faglige
aspekter om ernæring og for at skabe gode oplevelser ved måltiderne.
Andet:
Med værdighedspolitikken er der skabt en fælles referenceramme for indsatsen
på ældreområdet i Odsherred Kommune med en tværfaglig, koordineret og
fagligt kompetent indsats for at skabe tryghed og værdighed for den enkelte
borger, i de rette rammer og med de rette velfærdsteknologiske hjælpemidler for
at skabe mulighed for at den ældre borger kan fortsætte med at klare sig selv i og
leve det liv, der er meningsfuldt for borgeren.
Men værdighedspolitikken er ligeledes springbræt for at fremme livskvaliteten
for den ældre borger. Glæde og morskab fremmer livskvaliteten. Der skal derfor
i mødet med den enkelte borger og i de fælles samværsfora skabes rammer for
oplevelse af glæde og morskab. Dette såvel i hverdagen som til fest.
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Odsherred Kommunes værdighedspolitik er bygget op om en indsats der
understøtter følgende 12 pejlemærker, hvor der fokuseres på en tilgang og et
livssyn som afspejler individuelle hensyn, selvbestemmelse og medinddragelse.
De 12 pejlemærker indgår også i selve værdighedspolitikken og er herunder
anført i et sammendrag, pkt. 1-10 fokuserer på Kompetenceløft af medarbejdere
samt Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
Pkt. 11-12 fokuserer på Velfærdsteknologi og Demensvenlig indretning af
plejecentre:
1.

Den enkelte ældre borger skal have mulighed for at fortsætte med at
klare sig selv i og leve det liv, han eller hun ønsker.

2.

Den enkelte ældre borger har indflydelse på egen livsform og vaner.

3.

Den enkelte ældre borgers behov understøttes ved målrettet træning,
tilbud om velfærdsteknologi, hjælpemidler og rettidig personlig pleje og
praktisk hjælp.

4.

Den enkelte ældre borger skal ses, høres og forstås på dennes præmisser.

5.

Den ældre borgers pårørende inddrages – efter aftale med den ældre
borger – og mødes med respekt og i øjenhøjde.

6.

Den ældre borger vejledes til og tilbydes varieret, ernæringsrigtig mad
og drikke i gode og stimulerende spisesituationer.

7.

Den enkelte ældre borgers behov og ønsker understøttes med aktiviteter
og gode hverdagsoplevelser, alene eller sammen med andre, ude og inde.

8.

Den ældre borger vil med personalet og frivillige blive understøttet med
valgmuligheder og individuelle tilbud om forebyggelse, rehabilitering og
træning, hjælp, støtte, pleje og behandling.

9.

Stabil og høj kvalitet i opgaveudførelsen og koordinering og
sammenhæng i plejen er forudsætninger for, at den enkelte ældre borger
har de bedst mulige livsbetingelser og føler sig tryg ved personalet og i
omgivelserne.

10. Odsherred Kommune bidrager til, at borgeren får en værdig død i
respekt for dennes ønsker både for tiden før og efter døden.
11. Den ældre borger tildeles en bolig, der er tilpasset personlige behov,
ønsker og funktionsniveau.
12. Særligt for borgere med demens indrettes omgivelserne med fokus på at
skabe et trygt og genkendeligt miljø, med fagpersonale med særlig
indsigt i og kompetencer for at hjælpe og støtte borgere med demens, og
deres pårørende.
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Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
8.292.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
0
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
2.250.000
Anskaffelser
6.000.000
Andet
0
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
42.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
8.292.000
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 (Sæt kryds)
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