
Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) 

Indledning

I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016.      

Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser, dels forslag til nye tiltag inden for områderne:
• Forebyggelse og tryghed 
• Varme hænder  og løft af kompetencer
• Investeringer i bedre løsninger  på ældreområdet
• Ligeværdig kommunikation, skabe en værdighedskultur 

Forslagene er en kombination af Social og Sundhedsudvalgets udmøntningsinitiativer og de mange forslag, der blev stillet på dialogdag om 
værdighedspolitikken den 14. april 2016 De forslag, der ikke er blevet en del af de endelige udmøntningsinitiativer i 2016, er samlet i et idékatalog.

Udmøntningsinitiativer der understøtter værdighedspolitikken:

NR Beskrivelse 2016 Kriterium i 
Værdighedspolitikken 

Effekt 

1. Demensdagcenter
Drift  og etablering af demensdagcenter, som etableres i 
2016, som kommunens daglige tilbud målrettet borgere 
med demens, der bor hjemme. 

1.400.000 kr. Livskvalitet
Selvbestemmelse

FOREBYGGELSE OG TRYGHED 
Sikrer øget livskvalitet for borgere med demens og deres 
pårørende samt udsætter behovet for en 
plejecenterbolig/aflastning, når borgere med demens kan 
forblive længere i eget hjem. 

2. Etablering af ekstra rehabiliteringspladser 1.000.000 kr. Kvalitet, sammenhæng og 
tværfaglighed i plejen

FOREBYGGELSE OG TRYGHED
Etablering af yderligere rehabiliteringspladser på Toftebo, 
da behovet for at hjælpe borgere før og efter indlæggelse 
er stigende. Indsatsen omfatter at der kan tilbydes en 
bredere indsats overfor borgere, der er i risiko for at blive 
indlagt og borgere, der skal hjælpes til at komme tilbage 
til eget hjem. Fokus er på at styrke forebyggelse af 
indlæggelser for svage ældre. 

3. Forebyggende træning for hjemmeboende borgere 
med ingen/næsten ingen hjælp og nedsættelse af 

Finansieres via 
ældrepuljen i 

Livskvalitet
Selvbestemmelse

FOREBYGGELSE
Sikrer en styrkelse af den forebyggende træning for 
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kontingentet for selvtræning.
Tilbuddet etableret for at sikre borgere med næsten ingen 
hjælp forebyggende træning i dagcentertilbud. 
OG
Sikring af at selvtrænerkontingentet blev nedsat til halv 
pris med henblik på at sikre så mange selvtrænere som 
muligt. 

2016. Forslag 
om finansiering 
fra værdigheds-
puljen i 2017.   

hjemmeboende borgere, samt sikrer flere selvtrænere, 
hvilket udsætter behovet for plejeydelser og øger 
livskvaliteten. 

Der er oprettet hold på alle plejecentrene med op til 5 
borgere pr. hold a 2 timer pr. uge. Det vil sige, at 20-25 
borgere træner ad gangen pr. uge. Plejecentrene oplyser, at
der til nogle hold er venteliste, mens der på andre er 
enkelte ledige pladser. 
Ift selvtræning oplyser plejecentrene, at der er rigtig 
mange borgere, der benytter dette, og at en del flere er 
kommet til i løbet af 2015, samt at der fortsat er tilgang. 
Der er tilgang og flere selvtrænere på samtlige 
plejecentre, der udbyder selvtræning. 

4. Forebyggende træning i plejecentertilbud
Etablering af flere træningshold med varieret indhold ift 
plejecenterborgernes ønsker herom, på plejecentrene. 

Finansieres via 
ældrepuljen i 
2016. Forslag 
om finansiering 
fra værdigheds-
puljen i 2017.

Livskvalitet
Selvbestemmelse

FOREBYGGELSE
Sikrer bredere træningstilbud og flere hold for beboerne 
på plejecentrene og dermed livskvalitet og 
selvbestemmelse. 

Plejecentrene har oprettet flere træningshold og har nu ca.
4 timers træning pr. center pr. uge. Dette er dobbelt så 
meget træning, som før initiativet blev igangsat. 
Plejecentrene oplyser, at borgerne tager rigtig godt imod 
det det mere varierede udbud og de flere hold.  

5. 2 midlertidige pladser på Trongården
Pladserne etableret for at sikre udredning af borgerne med 
demens i kommunen, mens det rette tilbud for den enkelte 
borger afklares.

Finansieres via 
ældrepuljen i 
2016. Forslag 
om finansiering 
fra værdigheds-
puljen i 2017.

Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og 
tværfaglighed i plejen.

TRYGHED OG FOREBYGGELSE
Sikrer midlertidigt ophold hurtigere og tæt på hjemmet og
dermed sammenhæng og livskvalitet for de ældre og deres
pårørende.

6. 2 aflastningspladser for borgere med demens på 
Trongården
Pladserne etableret for at sikre aflastning for borgere med 
demens i kommunen, frem for indlæggelse. 

Finansieres via 
ældrepuljen i 
2016. Forslag 
om finansiering 
fra værdigheds-

Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og 
tværfaglighed i plejen

TRYGHED OG FOREBYGGELSE
Sikrer aflastning hurtigere og tæt på hjemmet og dermed 
sammenhæng og livskvalitet for de ældre og deres 
pårørende.
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puljen i 2017.

7. Palliation - med fokus på borgere der ønsker at dø i 
eget hjem
Kompetenceløft af hjemmeplejen samt Toftebo målrettet 
ca. 25 personaler som skal kompetenceløftes fra et 
basisudgangspunkt, som både skal give borgerne 
mulighed for med professionel pleje og støtte at dø 
hjemme/på plejecenter, frem for på sygehus, samt for at 
personalet kan lære fra sig og træne yderligere personale 
heri. Kompetenceløftet skal fokusere på både den døende, 
de pårørende, samt samarbejde med evt. frivillige 
(vågetjeneste m.v.) 

500.000 kr En værdig død
Kvalitet, sammenhæng og 
tværfaglighed i plejen. 

TRYGHED OG FOREBYGGELSE
Alle skal sikres en værdig død, og initiativet løfter 
kompetenceniveauet hos personalet for at sikre mulighed 
for at dø værdigt og med professionel støtte i eget hjem. 

Der udvikles oplæg til støtte til borger og pårørende med 
tanke på pjece, arbejde med at borgeres ønsker beskrives 
(livstestamente), samt tilbud om psykologsamtale.

8. Faste læger på plejecentre 
Forstærket indsats for at undgå at ældre borgere indlægges
og genindlægges. Der skønnes behov for at supplere de 
afsatte satspuljemidler på området, for at kunne dække de 
reelle udgifter.  

500.000 kr Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og 
tværfaglighed i plejen
En værdig død 

FOREBYGGELSE
Sikrer  lægefaglige kompetencer på plejecentre og og 
midlertidige pladser (konkret ordning skal drøftes med 
læger og plejecentre). 

9. Borgerinddragelse ved visitation
Nye måder at visiterer, herunder brug af tablets til 
dokumentation hos hjemmeboende borgere samt på 
plejecentre og sygehuse for derved at smidiggøre 
arbejdsgangen og højne borgersikkerheden ved visitation. 

100.000 kr Kvalitet, sammenhæng og 
tværfaglighed i plejen

INDDRAGELSE 
Den enkelte borger inddrages ved en visuel gennemgang 
af begrænsninger og færdigheder ved visitators besøg i 
hjemmet, når udredning kan foretages på tablet, som 
visuelt udredningsværktøj.

10. Aktiviteter, som understøtter den enkeltes livskvalitet  
Der afsættes midler til forskellige aktiviteter, som 
understøtter den enkeltes livskvalitet. Konkrete 
prioriterede aktiviteter er : 

• Etablering af besøg forud for indflytning på 
plejecentrer for at skabe et trygt forløb 

• Informationsmøde til Borgere om Seniorlivet 
(OBS), gennemført i samarbejde med borgere og 
foreninger

• Fremme ordning til ”Hjælp til pasning af 
kæledyr” i hjemmet for at forebygge ensomhed.

 

500.000 kr Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, sammenhæng og 
tværfaglighed i plejen
Mad og ernæring
En værdig død

TRYGHED OG SELVBESTEMMELSE 
For at understøtte bedre overgange for borgere der flytter 
på plejecenter indføres et tilbud om besøg før indflytning 
for borgere der bor hjemme eller flytter fra Toftebo. 
Der sikres bedre rammer for forventningsafstemning om 
muligheder og tilbud så man kan forberede sig på 
ændrede livssituationer. 
Orienteringsmødet gennemføres årligt, i tæt samarbejde 
med borgerne, som bl.a. omhandler spørgsmål vedr. 
pension, livstestamente m.v. 
Muliggøre at ældre kan få hjælp til at passe kæledyr – 
afdække muligheder .
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11. Kompetenceløft af personale ift kronisk syge
Ensartet metode i GK og løft af kompetencer hos 
plejepersonale på plejecentre og i hjemmepleje samt 
medarbejdere ved myndigheden, til bl.a. at kunne håndtere
medicin inden for udvalgte kronikerområder, hvilket dels 
kan spare sygehusbesøg og dels kan forebygge 
indlæggelser. Derudover er der behov for 
specialistuddannelser i demens, geriatri, KOL, 
diabetes og gigt, som gradvis flyttes fra hospitalerne 
til det nære sundhedsvæsen.

300.000 kr Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og 
tværfaglighed i plejen

FOREBYGGELSE / KOMPETENCELØFT 
Sikre værdighed og tilbud med høj faglig kvalitet for 
borgere med kronisk sygdom i ældreplejen  for at 
understøtte livskvalitet. 

12. Mad og ernæring
Kommunens brugertilfredshedsundersøgelse viser at 
mange borgere på plejecentrene er mindre tilfredse med 
både atmosfæren omkring, kvaliteten af og variationen i 
maden på plejecentrene. Der afsættes midler til at sikre de 
gode spiseoplevelser på plejecentrene. Der kan f.eks. 
sættes ind på:

• Diætist der bl.a. kan være med til at forebygge 
underernæring, på både plejecentre og i 
hjemmeplejen.

• Fokus på måltidssituationen, som sikrer at 
stemning , afprøvning af forskellige initiativer 
ved måltiden. Dette gælder både plejecentre og 
hjemmeplejen.

• Fællesmåltider, hvor medarbejderne har mulighed
for at spise med

1.500.000 kr Mad og ernæring FOREBYGGELSE OG LIVSKVALITET
Stemning, hygge, madro og gøre hverdagen omkring 
måltiden til et højdepunkt. Dug på bordet, hjælp og tid til 
prioriteres og sikres. 
Derudover diætist så der kan ske en systematisk 
forebyggelse så den enkelte borger får målrettet mad og 
ernæring som er med til at styrke livskvalitet. 
Hvor det er muligt er der fællesspisning på plejecentre og 
for hjemmeboende. 

13. Specialiserede hjælpemidler 
Der findes løbende nye hjælpemiddel-løsninger, som 
understøtter borgerens genoptræning og mulighed for at 
fastholde mest mulig uafhængighed af andre. Der afsættes 
midler til at afprøve 2–5 forløb med specialiserede 
hjælpemidler, f.eks. i fht genoptræning efter sygdom. 

1.000.000 kr. Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og 
tværfaglighed i plejen

FOREBYGGELSE OG KLOGE INVESTERINGER
Den enkelte borger vil opleve højere grad af livskvalitet 
ved at kunne klare sig selv og bevare værdighed
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14. Implementering af værdighedspolitik
Der afsættes midler til at sikre at værdighedspolitikken og 
udmøntningsinitiativerne får liv og udførelse blandt 
kommunens ældre, på plejecentre, i hjemmepleje samt 
medarbejdere ved myndigheden m.v. Midlerne anvendes 
til formidling og gennemførelse af initiativerne.  
Der skal skabes en værdighedskultur og kompetenceløft 
for at sikre en ligeværdig  kultur og kommunikation. 

500.000 kr. Livskvalitet
Selvbestemmelse

LIVSKVALITET
Skabe en værdighedskultur, der kontinuerligt understøtter 
værdighedspolitikkens og værdigrundlaget i ældreplejen 
for alle medarbejdere 

15 Besøg efter udskrivning  - forebyggelse af 
genindlæggelser  og opstart af akutfunktion herunder:

• Et besøg indenfor sammen døgn efter 
udskrivelsen for at sikre at den iværksatte hjælp 
er optimal og der er skabt tryghed omkring 
borgeren ved udskrivelsen. Herunder at sikre der 
er mad i køleskabet.

• Investere i indretning af akutpladser på Toftebo

1.500.000 kr. Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og 
tværfaglighed i plejen

FOREBYGGELSE 
Inden for kort tid efter en udskrivelse fra hospital 
etableres besøg for borgere, der allerede får hjælp eller 
vurderes at få behov for hjælp, så det sikres at den rette 
indsats tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes 
behov i hjemmet. Det kan eksempelvis være at sikre, at 
der er nok mad eller at plejen skal justeres eller have et 
særligt fokus. Derfor skal et hurtigt besøg sikre den rette 
hjælp lige efter udskrivelse. 

Ialt 8.800.000 kr.


