Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2017

Kommune: Jammerbugt
Tilskud: 7.872.000 kr.
Link til værdighedspolitik:

http://www.jammerbugt.dk/media/3493545/vaerdighedspolitik.pdf
Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder
Kr.
7.872.000
1.860.640
1.555.640
1.835.640

Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
1.350.640
En værdig død
1.219.440
Andet (revision)
50.000
Dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
7.872.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer hvis posten ’Andet’
benyttes
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik i 2017
Indsatser i 2017:

Fastholde initiativet fra 2016 vedrørende: Udvidelsen af antallet af
centersygeplejersker på kommunens midlertidige pladser til sikring af, at
kompetencerne og kapaciteten i den midlertidige indsat til borgerne, styrkes
og udbygges, hvorved borgerne oplever kvalitetsløft i den midlertidige
indsat.
Fastholde initiativet fra 2016 vedrørende: Udvidelsen af
rehabiliteringsteamet til styrkelse af en hurtigere indsats over for borgere
bosiddende i eget hjem med det formål, at støtte den enkelte borger i at
genvinde og bibeholde den størst mulige funktionsevne for på den måde
at medvirke til, at borgeren kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv,
såvel fysisk, psykisk og socialt.
Fastholde initiativet fra 2016 vedrørende: Ansættelser af yderligere
personale på plejecentrene beliggende i kommunen, så medarbejderne får
bedre tid til at tage vare om den enkelte ældres liv og møde borgeren på
borgerens egne præmisser – en styrkelse af hverdagslivets store og små gøremål.

Fastholde initiativet fra 2016 vedrørende: Udvidelsen af afregningsmodellen på fritvalgsområdet, så dialogen og samarbejdet med borgerne

forbedres. Den øgede tid kommer borgerne til gode dels ved mulighed for
at øge personalets tid i hjemmet og/eller anvende tiden til
dokumentation/lægekontakt etc. dvs. indirekte men nødvendig borgertid
Fastholde initiativet fra 2016 vedrørende: Permanentgørelse af tilbud om
pårørendeaflastning – primært pårørende til borgere med demenssygdom.
Pårørendeaflastning har en stor forebyggende værdi i forhold til den
pårørende og en meget stor værdi i forhold til et værdigt liv, som
pårørende til en dement. Pårørendeaflastning er bl.a. medvirkende til, at
pårørende til borgere med demenssygdom får mulighed for at ”tage
hjemmefra” med ro og vished om, at ægtefælle/samlever ikke overlades
til sig selv, men er i fagprofessionelle hænder.
Udvidelse af initiativet fra 2016 if. kompetenceudvikling: For at sikre, at
plejepersonalets kompetencer – både faglige og personlige til enhver tid
kan modsvare den stigende kompleksitet hos borgerne, iværksættes
yderligere opkvalificeringstiltag for plejepersonalegrupperne
Målet er, at vi med den rette faglige indsats på rette tidspunkt
kontinuerligt søger at bevare borgernes funktionsniveau, styrker indsatsen
vedr. tidlig opsporing og dermed styrker sundheden hos den enkelte
borger. Forebyggelse af unødvendige indlæggelser og til stadighed formår
at kunne varetage opgaverne med faglig kvalitet hos borgere med
somatiske såvel som demenssygdomme.
Nyt 2017 initiativ (godkendt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med
godkendelse af værdighedspolitikken i juni 2016):
Erindringsdans og musikterapi til borgere med demenssygdomme; Der er
gode erfaringer med at anvende musiske-tilbud til borger med demens
sygdom, at stimulere sanserne og bringe ”ro”, genkendelighed og tryghed
til borgere med demenssygdom.
Der etableres tilbud om erindringsdans og musikterapi til beboere på 4
plejecentre i kommunen, som har botilbud målrettet borgere med
demenssygdom, gennem uddannelse af personalet og samarbejde med
musikterapeut.
Der til kommer etablering af tilbud om musikterapi på de to
aktivitetscentre, som har benyttes af visiterede borgere som har
demenssygdom.
Nyt 2017 initiativ (godkendt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med
godkendelse af værdighedspolitikken i juni 2016): Spisevenner
Der ønskes forsøgsvis etableret en spisevenne ordning i samarbejde med
frivillige organisationer. Midlerne kan anvendes som en tilskudsmulighed
til måltiderne til spisevennen samt administration af ordningen.
Andet: der er lovkrav til årligt serviceeftersyn på de opsatte loftlifte,
hvilket der afsættes midler til if. de i 2016 opsatte loftlifte på kommunens
plejecentre (financeret af værdighedsmidlerne i 2016).
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Andet: 50.000 kr. afsættes til revisionsopgaven
Hvordan der arbejdes med Værdighedspolitikken generel set
Værdighedspolitikkens tilblivelse blev skabt i et samarbejde mellem Social- og
sundhedsudvalget, ældrerådet, medarbejderrepræsentanter samt ledere i
ældreafdelingen og myndighedsafdelingen.
Dette har været medvirkende til, at værdighedspolitikken har givet et godt
fundament for, at værdighedspolitikken har fået liv i hverdagen blandt de
ansatte.
Overordnet set, så er værdighedspolitikken videreformidlet til alle aktører på
ældreområdet i Jammerbugt Kommune. Der er til stadighed en dialogbaseret
proces i gang i forhold til at optimere indhold og udmøntningen af
værdighedspolitikken.
Vi arbejder for nuværende bl.a. med en målrettet faglig
kompetenceudviklingsplan til understøttelse af en værdig ældrepleje med afsæt i
Kommunalbestyrelsens beslutning omkring udmøntning af værdighedsmidlerne
i 2017.

Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
7.872.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
7.009.470
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
682.530
Anskaffelser
0
Andet (revision, spisevenner (mad)
180.000
samt tilsyn loftslifte)
Dialog og administration mv.
0
Udmøntning i alt
7.872.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer hvis posten ’Andet’
benyttes. Posten ’anskaffelser’ specificeres også, hvis relevant

BOKS 2
Bekræftelse redegørelse
Det bekræftes, at tabel 1 og 2 angiver det forventede
x
forbrug af
værdighedsmidlerne, og at midlerne anvendes til en mere værdig
ældrepleje i 2017 (Sæt kryds)
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