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

Kommune: Hillerød
Tilskud 2018: 8.724.000 kr.
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
8.724.000
Livskvalitet
7.458.000
Selvbestemmelse
200.000
Kvalitet, tværfaglighed og
750.000
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
250.000
Andet (…)
Revision af værdighedspolitik, dialog
66.000
og administration mv.
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
(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)
Hillerød Kommunes værdighedspolitik er den overordnede ramme for en fælles
tilgang til pleje og omsorg af kommunens ældre borgere. Hillerød Kommunes
politik for et værdigt ældreliv ligger inden for kommunens allerede
implementerede fællespolitik for beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet, ”En
del af fællesskabet”. Denne politik – og dermed værdighedspolitikken – er
grundlæggende for arbejdet med indsatserne overfor kommunens ældre borgere.
Livskvalitet
Livskvalitet for den ældre borger handler bl.a. om at kunne klare sig selv så vidt
det er muligt, at have indhold i hverdagen og at kunne deltage i de fællesskaber,
man hver især vælger og har lyst til at være en del af.
I Hillerød Kommune arbejder vi med at støtte op om et aktivt liv, hele livet, med

fokus på, hvad den enkelte borger kan. Deltagelse i fællesskaber betyder, at
borgere i Hillerød Kommune er en del af fællesskabet hele livet – også når man
bliver ældre og eventuelt får brug for støtte.
På den baggrund anvendes 4,0 mio. kr. af værdighedsmidlerne til at styrke de nære,
dagligdags aktiviteter i boenhederne på plejecentrene, både i relation til den enkelte
borger og til fællesskabet, samt til koordinering af de frivillige, der er tilknyttet det
enkelte plejecenter.
For at give svage, hjemmeboende ældre mere indhold i hverdagen og mulighed for
deltagelse i fællesskaber anvendes 2,08 mio. kr. af værdighedsmidlerne til
somatiske pladser på de to kommunale dagcentre. Pladserne blev i budget 2016
besluttet nedlagt, men kan i perioden 2017-19 opretholdes for værdighedsmidlerne.
For at støtte op om et aktivt liv til ældre, udviklingshæmmede beboere på
kommunens sociale botilbud gives særlige tilbud til denne gruppe primært i form af
musikterapi og ferieophold. Beløb: 0,075 mio. kr.
En del af kommunens borgere er afhængig af hjælp til rengøring i boligen. Der
afsættes 0,85 mio. kr. til, at borgere, der er visiteret til rengøring, kan få grundig,
ekstra rengøring.
Hillerød Kommune har 30 midlertidige rehabiliteringspladser. Her sættes fokus på
aktiviteter for borgerne ved at afsætte midler til en aktivitetsmedarbejder i ca. 20
timer om ugen. Beløb: 0,25 mio. kr.
For at give en glidende overgang for demente mellem eget hjem og plejebolig
afsætte 0,203 mio. kr. til fleksible daghjemspladser. Pladserne etableres i
demensenheder på to af kommunens plejecentre, hvor et antal borgere kan komme
i et fleksibelt dagforløb. Derved kan overgangen til en efterfølgende indflytning på
plejecentret bliver lettere.
Selvbestemmelse
Et værdigt ældreliv handler om, at det er den ældre selv, der bestemmer over sit
eget liv og over rammerne for hverdagen.
Som det fremgår af ”En del af fællesskabet” har den enkelte ældre borger i Hillerød
ansvar for og indflydelse på eget liv, og det betyder, at det er den ældre, der selv
bestemmer i sit liv – også selvom han eller hun har brug for Hillerød Kommunes
hjælp. Målet er, at den ældre klarer det han eller hun kan selv, og at kommunen
hjælper der, hvor det kniber.
Af værdighedsmidlerne anvendes 0,2 mio. kr. til at styrke samarbejdet mellem
civilsamfund og kommune om en fælles opgaveløsning i forhold til
ensomhedsproblematikken blandt ældre. Det sker gennem projektet KomMed!
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
For at sikre kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng skal pleje og omsorg tage
udgangspunkt i borgerens situation og skal tilrettelægges, så den ældre oplever et
sammenhængende forløb på tværs af sundhedsfaglige indsatser, på tværs af
sektorer og af kommunal-faglige enheder.
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Der ligger meget værdighed i at blive mødt uden ventetid, når hverdagen ikke
længere hænger sammen. Det er af stor betydning, at den rigtige indsats bliver i
værksat i tide. Ved at anvende 0,25 mio. kr. til at øge ressourcerne til
gennemførelse af visitationsbesøg hos borgerne, vil ventetiden kunne nedsættes, og
borgerne vil i højere grad opleve dialogen i mødet med visitator. Det skal sikre et
godt grundlag for samskabelse mellem borger, nærmiljø og kommune. Målet er, at
en mere sammenhængende indsats skal understøtte borgeren i at være aktiv,
selvhjulpen og leve et mere værdigt liv.
Af værdighedsmidlerne anvendes 0,5 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i
Hjemmeplejens arbejde hos borgerne.
En værdig død
En værdig død handler om den rette behandling, som kan være smertebehandling
og håndtering af andre problemer af fx psykisk og eksistentiel karakter. Det
handler også om, at den ældre så vidt muligt kan bestemme selv – også i den
allersidste del af livet.
For nogle borgere – på plejecentre eller i eget hjem – vil det give
en værdig død, hvis de kan have kendt personale omkring sig i den
sidste tid. Derfor anvendes 0,25 mio. kr. af værdighedsmidlerne til,
at de faste medarbejdere, der har været tættest omkring borgeren,
kan fungere som ”vågekone” ved at finansiere udgifter til vikar for
medarbejderne i denne periode. Det vil skabe tryghed,
sammenhæng i forløbet og kontinuitet for borgeren.
Revision af værdighedspolitik, dialog og administration mv.
0,066 mio. kr. anvendes til revision af værdighedspolitikken,
herunder dialog med relevante parter, samt til administration af
værdighedsmidlerne, herunder afrapportering og aflæggelse af
regnskab.

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
8.724.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
8.273.000
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
150.000
Anskaffelser
Andet (…)
235.000
Revision af værdighedspolitik, dialog
66.000
og administration mv.
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
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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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