Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2016
Kommune: Hillerød Kommune
Tilskud: 8,34 mio. kr.
Link til værdighedspolitik: https://www.hillerod.dk/indflydelse-og-

politik/politik/vision-politikker-og-strategier/job-social-ogsundhed/vaerdighedspolitik/
Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i
plejen
Mad og ernæring
En værdig død
Andet
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog
og administration mv.
Udmøntning i alt
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager.

8.340.000
2.625.000
2.812.000
500.000
2.300.000
100.000
3.000
8.340.000

BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik
Hillerød Kommunes værdighedspolitik er den overordnede ramme for en fælles
tilgang til pleje og omsorg af kommunens ældre borgere. Hillerød Kommunes
politik for at værdigt ældreliv ligger inden for kommunens allerede
implementerede fællespolitik for beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet, ”En
del af fællesskabet”.
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 ca. 1,3 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.

For at støtte op om et aktivt liv til ældre, udviklingshæmmede beboere på
kommunens sociale botilbud indkøbes cykelrickshaws, og der iværksættes særlige
tilbud til denne gruppe bl.a. om musikterapi og ferieophold. Beløb: 0,2 mio. kr.
For at støtte op om at de ældre borgere kan klare sig selv, styrker Hillerød
Kommune rehabiliteringsindsatsen overfor hjemmeboende borgere, der modtager
hjemmehjælp. For at give borgerne den bedste oplevelse og forståelse for den
rehabiliterende tilgang, sættes der fokus på kompetenceudvikling af
medarbejderne. Fokus vil være på den sundhedspædagogiske tilgang, da
samarbejde og evnen til at lytte og støtte er en meget vigtig del af den
rehabiliterende indsats. Udgiften til kompetenceudviklingen på ca. 1,1 mio. kr.
finansieres af værdighedsmidlerne.
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.
For at styrke denne tilgang afsættes 0,35 mio. kr. til at iværksætte arbejdet med
Eden Alternative på et af kommunens plejecentre. Midlerne anvendes til
kompetenceudvikling af hele personalegruppen gennem et 3 dages kursus. Eden
Alternative har fokus på at skabe et hjem, hvor livet er værd at leve. Edens fokus er
at bekæmpe ensomhed, hjælpeløshed og kedsomhed.
Af midlerne anvendes 2,2 mio. kr. til velfærdsteknologi, dels til uddannelse af et
antal velfærdsteknologiagenter, og dels til anskaffelse af velfærdsteknologi.
Igennem de sidste år har forskellige velfærdsteknologiske løsninger været afprøvet
i pilotprojektform i Hillerød Kommune. Nogle er aktuelt ikke færdigafprøvet.
Afsættelse af en pulje vil kunne skabe mulighed for at udbrede de bedste
teknologier. Det kunne være teknologi til medicinhåndtering, skylle-tørre-toiletter,
hjælpemidler til forflytningsteknologi ”En omkring borgeren”, faldsensorer,
teknologier som hjælp til demente etc. Teknologierne giver den enkelte borger
større uafhængighed og selvbestemmelse. Velfærdsteknologiagenterne skal være
funderet lokalt på de enkelte arbejdspladser men indgå i en tværgående
organisering af arbejdet med velfærdsteknologi. Det skal sikre lokal forankring af
implementering af nye teknologier samt erfaringsopsamling, med henblik på at
udnytte det fulde potentiale i teknologierne i forhold til den enkelte borger.
Desuden anvendes 0,25 mio. kr. til at styrke samarbejdet mellem civilsamfund og
kommune om en fælles opgaveløsning i forhold til ensomhedsproblematikken
blandt ældre. Det sker gennem videreførelse af et projekt (KomMed!), der blev
afsluttet tidligere i 2016.
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
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sammenhængende forløb på tværs af sundhedsfaglige indsatser, på tværs af
sektorer og af kommunal-faglige enheder.
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. Flere borgere oplever i dag at måtte vente i op til flere måneder på et
visitationsbesøg. Ved at anvende 0,2 mio. kr. til at øge ressourcerne til
gennemførelse af visitationsbesøg hos borgerne, vil ventetiden kunne nedsættes, og
borgerne vil 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.
For at understøtte kvaliteten af plejen og det tværgående arbejde anvendes 0,3 mio.
kr. til at anskaffe PPS (praktiske procedurer i sygepleje). PPS er en database med
vidensbaserede procedurer, som kan benyttes fra Smartphone, tablet og PC, og som
eksempelvis vedrører medicingivning, førstehjælp, ernæring og smertehåndtering.
Mad og ernæring
Mad og ernæring handler både om selve måltidet og også om rammerne for
måltidet – og dette gælder ikke mindst for dem, der kun har lidt appetit. Kvaliteten
af maden skal være god, og det er vigtigt både, hvordan den smager, dufter og
hvordan den serveres.
Hillerød Kommunes største center for seniorer rummer mange aktiviteter for
kommunens + 60 årige borgere. Seniorcentrets café er et omdrejningspunkt i dette
med ca. 200 gæster dagligt. Antallet af gæster har igennem nogle år været stigende.
Centrets køkkenfaciliteter er utidssvarende og nedslidte, og en ombygning er
nødvendig for fortsat at kunne betjene de mange gæster. Der anvendes derfor 2,1
mio. kr. af værdighedsmidlerne til en ombygning af køkkenet, som vil betyde, at
det i højere grad kan tilbyde ernæringsrigtig og velsmagende mad. Ombygningen
omfatter også den del af køkkenet, som gæsterne møder, og vil skabe gode og
hyggelige rammer for de ældres måltid. Ombygningen er dermed med til at støtte
op om, at kommunens ældre kan spise en del af deres måltider i godt selskab i
hyggelige omgivelser.
I 2014 og 2015 gennemførte Hillerød Kommune et projekt for borgere med
synkebesvær (dysfagi) på Hillerød Kommunes plejecentre. Projektet har vakt stor
interesse hos andre kommuner. 0,2 mio. kr. af værdighedsmidlerne anvendes til at
iværksætte et tilsvarende projekt, hvor borgere, der modtager hjemmehjælp,
tilbydes en ernæringsscreening med henblik på at identificere borgere, der er
småtspisende og/eller har dysfagi. Samtidig kompetenceudvikles plejepersonalet til
at kunne foretage tidlig opsporing af nedsat funktionsniveau, underernæring og
dysfagi og til at tilbyde den rette indsats.
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,
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hvis de kan have kendt personale omkring sig i den sidste tid. Derfor anvendes 0,1
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.
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration
mv.
Hillerød Kommune har i fm. udarbejdelsen af værdighedspolitikken holdt en
temaaften, hvor det også blev drøftet, hvad værdighedsmidlerne kan anvendes til.
Udgifterne til arrangementet var ca. 3.000 kr.

Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
8.340.000
Lønudgifter (mere personale mhp. flere
1.875.000
varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
1.677.000
Anskaffelser
4.510.000
Andet (løn til koordinator ansat i
Hillerød Frivilligcenter, leje af feriehuse
275.000
samt køb af musikterapiforløb)
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
3.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
8.340.000
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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