Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig
ældrepleje i 2018
Kommune: Odsherred Kommune
Tilskud 2018: kr. 8.724.000
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
8.724.000
Livskvalitet
2.900.000
Selvbestemmelse
750.000
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
1.025.000
Mad og ernæring
3.800.000
En værdig død
100.000
Andet (Forplejning, kørsel…)
92.000
Revision af værdighedspolitik, dialog og administration mv.
57.000
Udmøntning i alt
8.724.000
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

Overblik over de konkrete indsatser, projekter og aktiviteter under Værdighedspuljen
2018 i Odsherred Kommune – inkl. budget for de enkelte indsatser, som er beskrevet
nærmere nedenfor, opdelt efter de overordnede områder, jf. tabel 1:
Konkrete indsatser, projekter og aktiviteter i 2018:
Demensindsats på plejecentre (inkl. "erindringsværksteder")

Budget:
1.700.000

Borger-pårørende netværk på plejecentre

100.000

"Åbne plejecentre"

200.000

Træningsteamet - kompetenceløft vedr. træning ift. demens
(BBAUM)
Projekt: Støtte til socialt sårbare ældre borgere
(rengøring/flytning/alt. hjælp)

100.000
200.000

Projekt: "Virtuel hjemmepleje" - videreførelse af projekt
Velfærdsteknologiske hjælpemidler (elektriske vendelagner,
elektriske bade-bækkenstole)

600.000

Projekt: DoseCan - videreførelse af projekt

300.000

Demensholdet - kompetenceløft

450.000

75.000

Sygeplejen - kompetenceløft

200.000

Sorguddannelse - kompetenceløft
FS3/Cura: Dokumentation/patientsikkerhed/snitflader/
Tværfaglig koordinering

100.000

Køkkener på plejecentre - "fællesskab om mad og måltider"
En værdig død

650.000
3.800.000
100.000

Andet

92.000

Revision af værdighedspolitik, dialog og administration mv.

57.000

I alt:

8.724.000

Livskvalitet
Kompetenceudviklingsforløb – et ældreliv med demens – tryghed og trivsel for alle:
Odsherred Kommune igangsætter i 2018 et målrettet kompetenceudviklingsforløb,
som dels skal imødekomme det stigende antal af beboere med demens på
plejecentrene, og som dels skal skabe et øget fokus på livskvalitet, trivsel og tryghed
for alle beboere på plejecentrene, også for beboere, der ikke har demens.
Kompetenceudviklingsforløbet skal udbredes til andre faggrupper med borgernær
kontakt og relationer til borgere med demens samt med deres pårørende. I første
omgang inddrages også hjemmeplejen, sygeplejen, den forebyggende indsats samt
køkkenpersonalet, som i 2018 bliver en stor del af dagligdagen på plejecentrene i
forbindelse med opstart af projektet med køkkener på plejecentrene, "Fællesskab om
mad og måltider på plejecentrene", jf. nedenfor under ”Mad og ernæring”.
Kompetenceudvikling kan ikke stå alene i indsatsen på plejecentrene, men skal
understøttes af forbedrede fysiske rammer og faciliteter og af et tættere samarbejde
med beboerne, de pårørende, lokalsamfundene og frivillige.
Forbedring af de fysiske rammer på plejecentrene:
På tre af plejecentrene i Odsherred Kommune har indsatserne under
værdighedspuljen i 2016 haft fokus på en målrettet indsats for forbedring af de
fysiske rammer og omgivelser. Formålet har været at tilgodese alle beboerne, men
særligt beboere med demens, idet de fysiske omgivelser har en positiv indflydelse på
beboernes velbefindende, livskvalitet og selvbestemmelse. Målet har været at skabe
et hjemligt miljø, som er forudsigeligt, overskueligt og genkendeligt, og som dermed
giver tryghed og minder og er med til at understøtte den enkelte beboers trivsel og
livsglæde, med fokus på rutiner, vaner og nærvær i hverdagen.
Omgivelserne handler også om relationer, nærvær, stemning, sansestimuli og
mulighederne for meningsfulde aktiviteter, hvilket vil være nogle af
indsatsområderne under værdighedspuljen i 2018. Medarbejdernes og de pårørendes
tilgang spiller en afgørende rolle i forhold til den enkelte beboers trivsel, tryghed,
stemning, nærvær og relationer.
I 2018 vil tidligere erfaringer for demensvenlig indretning på tre af plejecentrene i
Odsherred Kommune blive anvendt for at udvikle indsatsen på kommunens øvrige
plejecentre. Det sker bl.a. med indretning af små overskuelige boenheder (indkøb af
mobile vægge og faciliteter). Desuden har erfaringer fra indsatser i 2016 gjort, at der
ønskes etableret rolige områder i de små boenheder med demensgyngestole og
særlige sansestimuli. Dette har vist sig at have en markant effekt for beboere med
demens på de tre plejecentre, der allerede har etableret disse faciliteter. Ifm.
værdighedspuljen i 2016 har tre af plejecentrene bl.a. ophængt billeder på lærred
med motiver fra lokalområdet (Geopark), hvilket har vist sig at give god anledning til
dialog og nærvær med beboere med demens. Dette tiltag udvikles til også at
involvere de tre andre plejecentre i kommunen i 2018.
Trivsel, livsglæde og socialt samvær på plejecentrene – fokus på en tværgående
frivillighedsindsats:
Der etableres et projekt med fokus på trivsel, livsglæde og socialt samvær på
plejecentrene, hvor der tilknyttes en frivillighedskoordinator (midlertidig stilling i
2018), der skal skabe rammer for det gode hverdagsliv på plejecentrene – både for
beboere, pårørende, medarbejdere, frivillige m.fl.
Indsatsen vil tage udgangspunkt i følgende tre aktiviteter:
1. Erindringsværksteder
Der etableres ”erindringsværksteder” på plejecentrene med stimulations- og
aktivitetsmuligheder, både inde og ude for at forebygge at beboere med demens
bliver urolige, rastløse eller dørsøgende.
Gennem synlige og genkendelige aktiviteter, billeder og miljøer kan beboerne
inviteres til meningsfulde og tilpassede aktiviteter samt sansestimuli.
2. ”Åbne plejecentre”
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Plejecentrene ønsker at styrke og videreudvikle inklusion af lokalsamfundet ved at
invitere til ”åbent hus” på plejecentrene for at skabe sociale aktiviteter, relationer
og dialog om ældrelivet og livet på et plejecenter anno 2018. Plejecentrene kan på
denne måde samtidig skabe kontakt til frivillige, som har lyst til at blive tilknyttet
hverdagen på et plejecenter.
3. Borger-pårørende netværk
Plejecentrene ønsker at styrke dialog og samarbejde mellem beboere, pårørende,
medarbejdere, frivillige m.fl. ved at arrangere bl.a. caféaftener på de enkelte
plejecentre. Der skal skabes øget dialog om ældrelivet på plejecentrene, om livet
med demens, om tryghed og trivsel på plejecentrene – også for beboere der ikke har
demens. Frivillige inddrages i planlægning og afvikling af disse caféaftener.
Kompetenceudviklingsforløb og implementering af træningskoncept målrettet borgere
med demens:
Der igangsættes et kompetenceudviklingsforløb i træningsteamet med
træningskonceptet BBAUM (Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige
Mennesker), som er specielt udviklet til mennesker med demens, men det kan også
bruges til andre målgrupper.
Konceptet anvendes for at imødekomme udfordringer som:
• Psykiske symptomer (angst, hallucinationer, søvnproblemer, appetitforstyrrelser)
• Udadreagerende adfærd (uro/aggressivitet/seksuel hyperaktivitet)
• Indadreagerende adfærd (mental fravær, apati eller f.eks. når kroppen er stivnet)
Konceptet kan også bruges forebyggende til at øge livskvaliteten og det generelle
velbefindende hos mennesker, der endnu ikke udviser adfærdsforstyrrelser eller
psykiatriske symptomer. Konceptet giver medarbejdere værktøjer til at håndtere
adfærdsproblematikker set fra et fysisk, fysiologisk, psykologisk og eksistentielt
perspektiv. Desuden giver konceptet medarbejdere værktøjer til at forebygge
relationelle og kommunikative faktorer, der ofte medfører konflikter for mennesker
med demens. Målet er, at konceptet skal supplere og understøtte nuværende
indsatser for borgere med demens, primært i træningsregi, men også i dagligdagen på
fx plejecentrene, i demensdaghjem m.m.
Pulje til støtte til socialt sårbare ældre borgere:
Puljen til støtte af ressourcesvage borgere med et meget lille netværk. Puljen skal
administreres via socialrådgiver i Visitationen, som oftest har kontakten og
koordineringen omkring borgerne med særlige behov. Puljen skal bruges til en særlig
indsats til at dække de omkostninger, der kan være omkring borgerne som ikke kan
dækkes under sædvanlig lovgivning.
Konkrete eksempler på indsatser under puljen:
1. Sikre at der en mulighed for at tilbyde borgere, der bor sundhedsmæssigt
uforsvarligt, mulighed for en hovedrengøring.
2. Sikre at borgere tilbydes hjælp til ”alternative ydelser” fx at tage med til læge,
sygehus, sagsbehandler eller andet, når det vurderes, at borger ikke selv kan, og
ikke har pårørende, der kan hjælpe.
3. Når borgere har brug for hjælp til struktur/administrative forhold/praktiske
opgaver, når de fx skal flytte i plejebolig, i anden bolig eller lign.
Projekt ”Virtuel hjemmepleje” – implementering og gevinstrealisering (igangsat i
2017):
Odsherred Kommune har som en af de primære indsatser under Værdighedspuljen
2017 igangsat projektet om Virtuel hjemmepleje. Virtuel hjemmepleje og den
tilknyttede skærmteknologi afføder en række konkrete fordele for borgerne – og for
medarbejderne. Skærmteknologien giver således mere frihed og dermed også øget
livskvalitet og selvbestemmelse for borgerne, uden at de mister trygheden og
nærværet til fagpersonalet. Dertil kommer, at borgerne også oplever en forbedret og
mere fast struktur med besøg til tiden, samt i flere tilfælde en mere værdig og
diskret ydelse ift. et fysisk besøg.
Borgere kan således med visuel støtte også selv varetage en række opgaver i
hjemmet, bl.a. støtte til struktur i hverdagen med påmindelser og til praktiske
gøremål (fx indtagelse af mad, opvarmning af mad), støtte til af- og påklædning (fx
kompressionsstrømper), støtte til inhalation, påføring af smerteplastre, nikotinplastre
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og lignende, tilsyn med sår og rifter. Derudover giver skærmløsningen en øget følelse
af tryghed (fx opkald før og efter bad), af ro hos borgere med angst eller demens
samt af ro og tryghed hos pårørende.
Ifm. projektets opstart i foråret 2017 blev der ansat en projektleder i en
tidsbegrænset stilling, hvis primære arbejdsopgaver var at afdække området, at
fremskaffe data og erfaring fra andre kommuner, at udarbejde business cases, at
udarbejde tids-handleplan, kommunikations- og implementeringsplan, at koordinere
indsatsen internt m.v. Projektlederstillingen forlænges i 2018, dels fordi projektet
kom senere i gang end oprindeligt forventet, dels fordi det viste sig, at
implementeringen af projektet er et større koordineringsarbejde, sideløbende med
den daglige drift. Metoden med Virtuel hjemmepleje vender op og ned på mange
arbejdsgange og procedurer i hjemmeplejen, og det er vigtigt helt fra start at have
hver enkelt medarbejder med. Virtuel hjemmepleje er således ikke blot en
anskaffelse af teknologisk udstyr, men en revurdering af arbejdsgange og procedure
på området.
Projektet startede for alvor i september 2017, hvor projektet blev implementeret i én
af fire grupper i hjemmeplejen. I 2018 skal de øvrige tre grupper i hjemmeplejen
tilknyttes projektet med udgangspunkt i erfaringerne fra den første gruppe og de
første ”skærm-borgere”. Virtuelle hjemmepleje forventes på sigt udvidet til også at
inkludere fx sygeplejen, træningsteamet og daghjem, og dermed understøtte og
udbygge samarbejdet på tværs af faggrupper og distrikter.
Projektet bliver kørt som en OPI-projekt (offentlig-privat innovationssamarbejde),
hvilket betyder at der sideløbende med projektet i Odsherred Kommune vil blive
lavet forskning i gevinstrealisering af to hold forskere, fra henholdsvis Aalborg
Universitet og DTU. På dette område foreligger der på nuværende tidspunkt ikke
nogle forskningsresultater eller nogle modeller, der kan agere rettesnor for det
økonomiske afkast i Virtuel hjemmepleje i kommunerne. Den viden, der indtil nu er
indsamlet om Virtuel hjemmepleje, viser, at der med den rette indsats kan opnås
meget – både i forhold til rene økonomiske gevinster, men også i forhold til
medarbejdernes arbejdsmiljø og til borgerens oplevelse af værdighed (med fx mere
diskrete besøg end et fysisk besøg og med kontakt til hjemmeplejen, når borgeren har
et konkret behov for dette) samt i forhold til den rehabiliterende indsats.
Selvbestemmelse
Værdighed i plejen – øget selvbestemmelse og livskvalitet med de rigtige hjælpemidler:
Elektriske vendelagner: Mange borgere får hjælp til personlig hygiejne eller bleskift i
sengen, fordi de af forskellige årsager ikke kan komme ud på badeværelset, eller fordi
personalet ikke på badeværelset kan opnå hensigtsmæssige arbejdsstillinger under
pleje af borgeren. Plejesituationen vil af borgeren opleves som mere værdig, hvis der
benyttes elektrisk vendelagen. Her er det kun nødvendigt med en enkelt hjælper, der
kan have tæt kontakt med borgeren. Det elektriske vendelagen er også velegnet til
demente borgere, som ofte føler sig mere trygge, når der kun er en hjælper til stede.
Der er med dette system også færre hænder, der skal tage fat i borger, hvilket også vil
opleves som mere værdigt for borger. Til borger med smerteproblematikker er
systemet også mere velegnet, da vendingen foregår uden pludselige ryk og uden
hænder på borgers krop.
Det vurderes, at der er 8 borgere, der særligt får gavn af disse.
Samlet pris for indkøb af elektriske vendelagener til 8 borgere: ca. 250.000 kr.
Elektriske hæve-sænkbare badebækkenstole:
Borgere, der får hjælp til bad af plejepersonale, bliver ofte udsat for mange liftninger i
forbindelse med badet, og ofte kan ikke alle processer i badet gennemføres, mens
borger sidder på bækkenstolen. Der er mange delprocesser for plejepersonalet i
forbindelse med at hjælpe borger med bad, og det er en fysisk krævende opgave, der
tager lang tid for plejepersonalet. En elektrisk hæve-sænkbar badebækkenstol kan dels
afhjælpe behovet for nedre hygiejne i seng, dels være en stor lettelse for
plejepersonalets arbejdsbelastninger i forbindelse med at bade borger. Stolen kan
eleveres til den rigtige højde, så plejepersonalet kan vaske hår, hjælpe med nedre
hygiejne samt vask og tørring af fødder uden belastende arbejdsstillinger.
Det vurderes, at der er 8 borgere, der særligt får gavn af disse.
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Indkøb af 8 stole koster i alt ca. 100.000 kr.
Odsherred Kommune vil endvidere afprøve en særlig badebækkenstol, som ud over at
kunne det samme som ovenstående model, også kan bruges i forbindelse med på- og
afklædning af borger. Denne stol sparer derved borgeren for to forflytninger, da borger
både kan foretage toiletbesøg, bades og af- og påklædes uden forflytninger til og fra
stol og seng. Den er særligt velegnet til borgere med demens eller andre, der har
tendens til at blive utrygge under forflytninger, samt til borgere der fx på grund af
smerteproblematikker har behov for et færre antal forflytninger.
I første omgang indkøbes to stole, der afprøves på hhv. et plejecenter og i
hjemmeplejeregi.
Samlet pris for indkøb at to af disse stole: kr. 100.000
Fortsættelse af projekt med implementering af DoseCan (igangsat i 2016):
Ifm. værdighedspuljen i 2016 begyndte implementeringen af Dosecan, som er en
elektronisk ”medicinhusker”, der minder borgeren om at tage sin medicin.
Der har siden november 2016 været ansat en social- og sundhedsassistent med en
funktion som praktisk implementeringsansvarlig til at sikre fremdrift i og
vedligeholdelse af projektet. Det har vist sig at være særdeles nyttigt at have en
medarbejder som med denne funktion har fuldt fokus på implementering, kontinuitet
og udvikling i projektet, idet der er en støt stigning i antallet af borgere, som tildeles
en DoseCan. Der har som en del af projektet været undervisning af hjemmeplejens
medarbejdere, introduktion og oplæring hos borgerne samt opfølgning på projektet.
Til at sikre projektets videre implementering til drift fortsættes projektet i 2018,
inkl. projektansættelse.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Kompetenceløft – demensholdet:
I Odsherred Kommune er der et demenshold, som har mange snitflader på hele
ældreområdet. Der igangsættes i 2018 et kompetenceudviklingsforløb
(uddannelse/opkvalificering) med fokus på kompetencer og snitfladerne mellem
demensholdet og den øvrige demensindsats, for at sikre en sammenhængende,
helhedsorienteret og tværgående indsats over for den enkelte borger.
Demensholdets funktion evalueres primo 2018, og i denne sammenhæng skal der
sættes fokus på, hvordan snitfladerne til andre områder fungerer, og hvor det er
nødvendigt med opkvalificering.
Kompetenceløft i hjemmesygeplejen:
Hjemmesygeplejen har de senere år oplevet at der er behov for en øget faglig viden
hos sygeplejerskerne. Borgere udskrives tidligere fra sygehusene og
hjemmesygeplejen skal varetage pleje af bl.a. komplekse lidelser i hjemmet.
Der igangsættes efter- og videreuddannelse af hjemmesygeplejerskerne både som
diplommoduler og kurser af kortere varighed inden for bl.a. diabetes, dialyse,
palliation og hygiejne.
Kompetenceløft – sorguddannelse:
Sorg hos ældre borgere ses ofte som en del af livets gang og kan derfor blive et
overset område. Sorg handler imidlertid ikke om alder, men om relationen til den
man har mistet, og hvordan den enkelte er i stand til at integrere tabet i sit fortsatte
liv. Derudover stiller de kortere sygehusindlæggelser samt antallet af ældre, der
ønsker at dø i eget hjem, større krav til omsorgen i eget hjem for den syge, og for de
pårørende og efterladte.
Projektet skal bidrage til at stille skarpt på, hvad sorg og sorgstøtte er, og hvordan der
arbejdes med at forebygge, at ældre borgere udvikler kompliceret sorg. Formålet med
projektet er at udvikle indsatsen for ældre mennesker, der har mistet deres ægtefælle
eller samlever, herunder bl.a. at sikre ældre efterladte et koordineret tilbud om
sorgstøtte, at sikre at borgere har kendskab til mulighederne for sorgstøtte ved
ægtefællens eller samleverens død – også før de konkret får brug for indsatsen, at øge
fokus på særligt udsatte ældre og tydeliggøre de specielle tilbud til denne gruppe, at
sikre differentieret kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med sorg hos
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ældre mennesker samt at sikre at medarbejdere bliver i stand til at yde individuel
sorgstøtte til ældre efterladte. En del af projektet er ligeledes at udvikle og trykke
oplysningsmateriale, der formidler viden om ældre og sorg og sorgstøtte til efterladte.
Fælles Sprog III og CURA – tværgående samarbejde og gevinstrealisering
Fælles Sprog III er en ny metode for dokumentering, der implementeres i Odsherred
Kommune i 2017. Metoden kombineret med fagcentrets nyindkøbte elektroniske
journaliserings-/dokumentationssystem, CURA, giver tilsammen rigtig gode
betingelser for at forbedre og opkvalificere det tværgående samarbejde.
På dette nye fundament ligger et potentiale for at udvikle det tværgående og
helhedsorienterede samarbejde omkring borgeren, lette dokumentationen og gøre det
muligt at trække data, der kan gøre det lettere for ledelsen at styre og prioritere.
Men selvom betingelserne og forudsætningerne for at levere en højere kvalitet i
borgerforløbene nu er tilstede, sker denne udvikling ikke af sig selv. For at
potentialet kan udnyttes og gevinsterne indhentes, kræver det et kompetenceløft hos
medarbejdere og et øget fokus på faglig ledelse baseret på de nye muligheder for at
indhente ledelsesinformation.
Mad og ernæring
Projekt ”Fællesskab om Mad og Måltider på Plejecentrene”:
Projektet handler om at få madlavningen tættere på beboerne. I den forbindelse bliver
der etableret lokale køkkener på alle plejecentrene, hvor der i fællesskab med
køkkenpersonalet, plejepersonalet og beboerne arbejdes på at køkkenet bliver et
naturligt samlingspunkt for både personalet, beboere og besøgende.
I projektet vil der blive udarbejdet en madpolitik, som vil være grundstenen for at
skabe glæde og fællesskab om mad og måltider i de lokale køkkener på plejecentrene.
I politikken vil der ligeledes være en implementeringsplan for anvendelse af lokale
råvarer i tilberedningen.
I de lokale køkkener på plejecentrene vil en del af maden blive tilberedt fra bunden
eks. frikadeller og bagning af kager m.m. Duften og synet af maden vil kunne stimulere
sanserne hos beboerne og dermed give god appetit. Den resterende del af maden vil
blive tilberedt i det allerede eksisterende produktionskøkken/grovkøkken eks.
hjemmelavede supper, syltevarer og dej til bagning m.m. Alle madvarer fra
produktionskøkkenet/grovkøkkenet vil blive færdigtilberedt i de lokale køkkener ude på
plejecentrene. Som en del af projektet indkøbes forskellige køkkenredskaber, som vil
blive en del af implementeringen i forlængelse af kompetenceudviklingen af personalet
og arbejdet på at køkkenet bliver en naturligt samlingspunkt på plejecentrene.
”Fællesskab om Mad og Måltider på Plejecentrene” handler om at implementere nye
arbejdsgange for både køkkenpersonalet og plejepersonalet, derfor udarbejdes en
kompetenceudviklingspakke, der klæder dem på til at kunne varetage de nye tiltag ude
på plejecentrene. Derudover uddannes måltidsværter og måltidskoordinatorer, som i
fællesskab vil være med til at skabe den gode stemning omkring måltiderne og
koordinerer de forskellige nye processer i hverdagen.
En værdig død
Palliativ uddannelse til sygeplejersker i Lynghuset, palliativ enhed:
Odsherred Kommune har etableret en afdeling (Lynghuset), som primært er for
palliative/terminale borgere, hvor der bl.a. er rum og rammer for at kunne tilbyde
borgere en værdig afslutning på livet. Det sikres ved et tæt samarbejde mellem bl.a.
borger og pårørende, medarbejdere/leder i Lynghuset, hjemmesygeplejen og
praktiserende læge.
Der igangsættes i 2018 en opgradering af den palliative sygeplejeindsats, for at opnå
høj faglighed på det palliative område. Hensigten er, at alle sygeplejersker med min.
2 års ansættelse skal have en palliative uddannelse. I 2018 uddannes 4
sygeplejersker.
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Andet (Forplejning, kørsel…)
Der vil ifm. kompetenceløft, uddannelsesforløb, aktiviteter og lign. være udgifter til
forplejning, kørsel m.m.
Revision af værdighedspolitik, dialog og administration mv.
I 2018 skal den første værdighedspolitik fra 2016 revideres. Denne proces igangsættes
i første halvdel af 2018 med fokus på et bredt og tværgående fundament for det
videre arbejde med justering og nytænkning af indholdet i en værdighedspolitik anno
2018.
Arbejdet med værdighedspolitikken i 2018
Odsherred Kommunes Værdighedspolitik indeholder bl.a. 12 pejlemærker, som er en
konkretisering af politikkens overordnede rammer og vision.
Af disse 12 pejlemærker arbejdes der i 2018 med følgende syv pejlemærker – i de
konkrete indsatser, projekter og aktiviteter, der er beskrevet ovenfor:
1.

Den enkelte ældre borgers behov understøttes ved målrettet træning, tilbud
om velfærdsteknologi, hjælpemidler og rettidig personlig pleje og praktisk
hjælp, så borgeren kan blive boende på egne præmisser og i vante
omgivelser så længe som muligt.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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, som løbende tilpasses i respekt
for den enkelte borgers ønsker og behov, også i den sidste tid af livet.

6.

Odsherred Kommune bidrager til, at borgeren får en værdig død i respekt for
dennes ønsker både for tiden før og efter døden. Den døende og de
pårørende skal have mulighed for en tryg og rolig tid sammen uden unødig
forstyrrelse af personale. Personalet inddrager borgeren i dialog og
overvejelser om palliativ behandling, ophør af behandling og evt.
genoplivning. Der skabes et trygt og fortroligt rum for samtaler med den
ældre borger om døden. De pårørende støttes i forløbet.

7.

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 2018 fordelt på udgifter
Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme
hænder)

Kr.
8.724.000
4.500.000

Kompetenceudvikling af personale

2.625.000

Anskaffelser (fysiske rammer på plejecentrene:
indkøb af mobile skærmvægge, Geopark-billeder fra
lokalområdet til væggene, demensgyngestole,
sansestimuli, ”aktivitetsudstyr” til
erindringsværksted på plejecentrene;
velfærdsteknologiske hjælpemidler til
hjemmepleje/plejecentre: 8 elektriske vendelagner,
to typer elektriske hæve-sænkbare
badebækkenstole (8+2 stk.), indkøb af mobile
enheder og simkort til skærme i projekt Virtuel
hjemmepleje samt indkøb af køkkenredskaber/udstyr til implementeringen af køkkener på
plejecentrene)

1.132.000

Andet (annoncering, planlægning, gennemførelse af
sociale og faglige arrangementer på plejecentrene;
udgifter til særlig støtte af socialt sårbare ældre
borgere (bl.a. rengøring, flytning, alternativ hjælp),
adm./driftsrelaterede udgifter ifm. ansættelser).

410.000

Revision af værdighedspolitik, dialog og
administration mv.

57.000

Udmøntning i alt
8.724.000
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
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)

X
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