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

Kommune: Vesthimmerlands Kommune
Tilskud: 7.800.000 kr.
Link til værdighedspolitik:
http://www.vesthimmerland.dk/borger/senior/
Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
7.800.000
Livskvalitet
3.295.000
Selvbestemmelse
0
Kvalitet, tværfaglighed og
470.000
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
3.795.000
En værdig død
0
Andet (…)
0
Dialog og administration mv.
240.000
Udmøntning i alt
7.800.000
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
(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
generelt set)
I Vesthimmerlands Kommune er der en tro på, at livskvalitet
er tæt forbundet med evnen til at kunne klare sig selv i størst
muligt omfang og at der i de tilbud, der leveres fra kommunen
i videst muligt omfang tages højde for hele individet.
Størstedelen af midlerne i 2017 vil blive brugt til at videreføre
initiativer, der er startet op for i 2016.
Derfor er der i indsatserne for 2017 stor fokus på indsatser, der
har et rehabiliterende sigte som f.eks.
Rehabiliterende døgntilbud.
Videreføring af et rehabiliterende døgntilbud, bygget på den erfaring, der er fra
projektet ”Rehabiliteringshuset Vesthimmerland”. Der afsættes lønmidler til
ansættelse af 3 fysio- og ergoterapeuter og 1 sundhedsfaglig koordinator. Det
rehabiliterende døgntilbud skal være et tværfagligt døgntilbud til de borgere, der

har gavn af et mere komplekst eller koncentreret rehabiliterings tilbud. I højere
udstrækning end den, der kan gives i andre tilbud.
Rehabiliterende tilbud til demente og hjerneskadede
Videreføring af de 2 projekter "Motion til Demensramte" og
”TeleCare Nord hjertesvigt.
Projektet "Motion til Demensramte" har til formål at bremse
udviklingen af demenssygdom i en tidlig fase ved hjælp af en
bestemt form for konditionstræning 3 gange om ugen. Ud over at
forbedre den demensramte livskvalitet har projektet også til formål
at den demensramte fungerer bedst muligt i eget hjem og sammen
med pårørende.
Projekt ”TeleCare Nord hjertesvigt” skal styrke patient
empowerment hos borgere med hjertesvigt ved at stille data og
viden til rådighed. Derved styrkes borgerens kompetencer og
egenomsorg, og det vil bidrage til en forstærket indflydelse på egen
tilstand og derigennem opnåelse af en forbedret livskvalitet.
Rehabiliterende tilbud rettet imod ”Ernæring” og ”Ensomhed og
aktivitet”
Der er et ønske om at igangsætte initiativer, der har fokus på:
 Ernæring hos hjemmeboende, med henblik på korrekt
ernæring og borgerens evne til selv at tilberede maden,
 Ensomme og udsatte ældre, og etableringen af et større
samarbejde med frivillige og foreninger i forhold til
adgang og aktiviteter.
Som udgangspunkt skal der ske en forundersøgelse, som kan
klarlægge præcis, hvad disse indsatser skal indeholde inden de
igangsættes.
Andre indsatser under livskvaliteter er ”Årsfest på plejecentrene”
og ”Aflastning/afklaringspladser til demente”. Den første dækker
over en pulje penge, der skal give plejecentrene mulighed for at
igangsætte ekstra aktiviteter for deres beboere, som f.eks. en årlig
fest for alle beboerne. Den anden er rettet imod en afklaring og
eventuelt etablering af et mindre antal pladser, hvor der er den
nødvendige faglighed til at håndtere demente i en kortere periode,
samtidigt med at der kan ligges en plan for, hvordan der
fremadrettet arbejdes med sygdommen.
Mad og ernæring er vigtig og i Vesthimmerlands Kommune er
der stor fokus på dette område i forhold til plejecentrene. Og i
tråd med Værdighedspolitikken er den største indsats i 2017
(forsat fra 2016) derfor:
Større livskvalitet på plejecentrene ved egen produktion af mad.
Fra politisk side, Ældreråd og ældreområdet er der stor fokus på,
at der fremadrettet tilberedes mad fra bunden ude i de enkelte
enheder på plejecentrene. Tanken om produktion af mad i
enhederne hænger sammen med et ønske om at gøre tilberedningen
og duften af maden til en daglig aktivitet ude i enhederne. Ud fra
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den overbevisning, at mad og tilberedningen af denne spiller en
stor rolle i mange borgeres hverdag og har stor betydning for
deres livskvalitet.
De første trin i forhold til etablering af egenproduktion af mad ude
i enhederne er afholdt i 2016 i form af Forundersøgelse og
Teknologiske understøttelse af madopbevaringen. I 2017 bliver
fokus på selve etableringen ude på plejecentrene, hvilket kræver en
øgning af medarbejder ressourcer.
Der er konstant fokus på faglighed og kvaliteten af den service
der leveres i til de ældre i Vesthimmerlands Kommune. Hvor der
tidligere har været et højt fokus på kompetence løft af
medarbejderne, har indsatserne i 2016og de fremadrettede
indstaser i 2017 i højere grad fokus på Værdighedspolitikken for
Vesthimmerlands Kommune, der bl.a.tager afsæt i ”Det gode liv
som gammel”, som blev udarbejdet i 2011 på baggrund af
drøftelser imellem Ældrerådet og repræsentanter fra Pensionist –
og Efterlønsklubber i Vesthimmerlands Kommune. Fokusset i
”Det gode liv som gammel” er på fælles værdier og ideer
udmøntet i 4 temaer (Livskvalitet, Fremtidens seniorbolig, De
sidste år og Dit liv er unikt). ”Det gode liv som gammel” har
siden 2011 påvirket den måde, som der arbejdes på ældreområdet
i Vesthimmerlands Kommune, og der arbejdes derfor allerede i
høj grad ud fra de hensigter, der er tilkendegivet i
Værdighedspolitikken for Vesthimmerlands Kommune.
Værdighedspolitikken har siden godkendelsen været i brug i
forbindelse med den nylige evaluering af rehabiliteringsområdet
og anbefalinger til fremtidig tilgang. Tilgangen af
værdighedsmidlerne giver mulighed for forsat udvikling af
tilbuddene og arbejdsgangene på ældreområdet i
Vesthimmerlands Kommune. Ud over de ovennævnte tiltag, som
der er hjemsøgt midler til. Er der også anmodet om en mindre
pulje rettet mod større aktiviteter for beboerne på plejecentrene.

Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter
Kr.
7.800.000
7.260.000

Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp.
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
0
Anskaffelser
0
Andet (aktiviteter på plejecentrene
300.000
f.eks. årsfest)
Dialog og administration mv.
240.000
Udmøntning i alt
7.800.000
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
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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 2017 (Sæt kryds)
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