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

Kommune: Solrød Kommune

Tilskud: 3.396.000 kr.

Link til værdighedspolitik: 
http://www.solrod.dk/media/2101365/sammen-skaber-vi-forudsaetninger-for-et-
vaerdigt-liv.pdf

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder 
Kr.

Samlet beløb 3.396.000
Livskvalitet 1.003.000
Selvbestemmelse 1.003.000
Kvalitet, tværfaglighed og 
sammenhæng i plejen

270.000

Mad og ernæring 400.000
En værdig død 200.000
Andet ( Projektledelse, 
implementering af værdighedspoltik)

470.000

Udarbejdelse af værdighedspolitik, 
dialog og administration mv.

50.000

Udmøntning i alt 3.396.000 

BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning 
kommunens værdighedspolitik

Livskvalitet og selvbestemmelse

 Sensorer 
Sensorer(senge, dør og toiletsensorer) tilkoblet 
plejeboligernes muligheder for alarmering og varsling. Der 
er tale om såvel en engangsudgift samt årlig drift. For 
borgeren betyder det, at plejepersonalet eksempelvis i 
mindre grad behøver at forstyrre borgerens søvn med 
tilsyn, det medfører større livskvalitet og selvbestemmelse, 
at borgeren i mindre grad kommer til at føle sig overvåget 
og forstyrret. Dertil kommer at evt. fald eller at demente 
borgere vandrer, vil blive opdaget med det samme.

 Udvidelse af målgruppen for klippekortordningen. 
Hele ordningen bygger på selvbestemmelse, og dertil 
kommer at borgeren kan få en øget livskvalitet i kraft af de 
tilvalgte ydelser.

 Ansættelse af en træningsassistent målrettet de 102 

http://www.solrod.dk/media/2101365/sammen-skaber-vi-forudsaetninger-for-et-vaerdigt-liv.pdf
http://www.solrod.dk/media/2101365/sammen-skaber-vi-forudsaetninger-for-et-vaerdigt-liv.pdf
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plejeboliger. 
Træningsassistenten skal arrangere såvel fælles 
bevægelsesaktiviteter for grupper, som understøtte 
borgerne i individuelle fysiske aktiviter. Dette sker for at 
vedligeholde færdigheder og fysisk form og dermed opnå 
en større livskvalitet

 Hverdagsrehabilitering på plejecentret 
Formålet hermed er, at borgerne fastholder en meningsfuld 
tilværelse, samt oplever livskvalitet ved at bruge egne 
kræfter uanset svækkelsesgrad. Dette ved en målrettet og 
tværfaglig indsats med udgangspunkt i den enkelte borgers 
behov, fysiske og psykiske funktionsniveau. Den 
rehabiliterende indsats retter sig imod at fastholde eller øge 
borgerens selvstændighed i hverdagen. 

 Interaktive skærme til demente
Med henblik på at kunne øge demente borgeres livskvalitet 
og mulighed for at holde styr på dagsrytme og tidligere 
oplevelser indkøbes et antal interaktive skærme, som kan 
understøtte den enkelte demente i dagligdagen på 
plejecentret. Man kan se billeder på menuplan, samt 
aktivitetskalender, med mulighed for tilmelding, skype 
med mere. Kommunikation med pårørende er en mulighed.

 Fotografiske applikationer 
Fotografiske applikationer til dementes døre på 
plejecentret. Applikationen afbilder i fuld størrelse den 
dementes oprindelige hoveddør, og giver anledning til at 
den demente nemmere kan finde sin bolig og føler sig 
mere hjemme. Alt i alt en større livskvalitet.

Mad og ernæring

 Bedre kost og ernæring på plejecentret.
Oprettelse af en pulje/ ansættelse af en ernæringsassistent 
på plejecentret til brug for løbende kompetenceudvikling 
af plejepersonalets viden om ernæringens betydning for de 
plejekrævende borgere, herunder også et løbende tilsyn 
med kvalitetsniveauet af maden i leve-og bomiljøet. En 
ekstern analyse i efteråret 16 vil afdække udfordringerne.

En værdig død

 Svære samtaler i det terminale forløb
Løbende kompetenceudvikling af medarbejdernes evner til 
at tage de svære samtaler om døden, herunder supervision i 
forhold til at håndtere de tætte plejeforløb.

 Terminal pleje
Løbende kompetenceudvikling i forhold til den terminale 
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pleje.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 Udskrivningskoordinator
Ansættelse af en ”udskrivningskoordinator” med det 
formål, at de svageste borgere, som udskrives følges 
tættere i forbindelse med overgangen mellem 
sektorerne. Koblingen til værdighed ligger i at 
forhindre de uværdige oplevelser i overgangen 
mellem sektorerne, hvor netværket nogen gange ikke 
er stærkt nok og borgeren dermed føler sig fortabt. 
 

Dialog og administration, samt styring/ projektledelse og 
implementering

 Værdighedspolitik
Udarbejdelse af selve værdighedspolitikken med 
inddragelse af borgere, brugere og andre interessenter.

 Projektledelse
Projektledelse til implementering og fremdrift / 
styring af de projekter, som understøtter Solrød 
Kommunes værdighedspolitik. En projektleder vil 
bidrage til at sikre at de enkelte medarbejdere og 
ledere kan fokusere på kerneopgaven.
Implementering af selve værdighedspolitikken blandt 
alle medarbejdere kræver desuden en særskilt indsats, 
som vil blive udført i efteråret 2016. Det er vigtigt, at 
alle medarbejdere på ældreområdet får ejerskab for 
værdighedspolitikken, så det sikres, at politikken 
efterleves og borgeren mærker en forskel.

Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter
Kr. 

Samlet beløb 3.396.000
Lønudgifter (mere personale mhp. 
flere varme hænder)

1.468.400

Kompetenceudvikling af personale 450.000
Anskaffelser 1.111.000
Andet (konsulenthjælp til analyse af 
indsatsen omkring mad og ernæring 
med henblik på målretning af indsats, 
derudover diverse personalerelaterede 
udgifter til IT og transport.)

316.600

Udarbejdelse af værdighedspolitik, 
dialog og administration mv.

50.000
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Udmøntning i alt 3.396.000                     
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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