Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2016

Kommune: Billund Kommune
Tilskud: 4.992.000 kr.
Link til værdighedspolitik:

http://billund.dk/media/988135/billund_kommune_vaerdighedspolitik_enkel
tsider_final.pdf
Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
4.992.000
Livskvalitet:
Demensindsats
3.050.000
Indsats for kognitivt skadede
700.000
borgere
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og
700.000
sammenhæng i plejen, herunder
også indsatser omkring en værdig
død
Mad og ernæring
500.000
En værdig død – er indbefattet i
kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
Andet
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
42.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
4.992.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager.
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik
Der iværksættes følgende indsatser:
1) Særlig indsats for de svageste demente på kommunens
demensplejecentre (øget aktivitet i eftermiddag og
aftentimerne som bidrager til borgernes livskvalitet).
2) Ansættelse af centersygeplejesker for at opnå større
sygeplejefaglighed på plejecentrene. Det er Billund
Kommunes erfaring, at en større sygeplejefaglighed
styrker den generelle sammenhæng, tværfaglighed og
kvalitet inden for sundhed og pleje. Sygeplejerskerne
har tillige til opgave at styrke den palliative indsats for
at sikre en værdig død.

3) Der etableres medspisning på kommunens plejecentre
med henblik på at styrke beboernes ernæringstilstand.
Personalet får mulighed for at spise sammen med
beboerne. Tanken hermed er, at beboerne indtager mad
i en social kontekst, så der kan skabes nærvær samt
hyggelige og indbydende spisesituationer for beboerne.
4) Særlig indsats til borgere, der i kraft af en neurologisk
lidelse har behov for mere tid til ro og omsorg, da de
ofte har langsomme og fastlåste bevægelser. Flere
borgere i målgruppen har manglende sprogforståelse
eller har svært ved at udtrykke sig sprogligt.

Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
4.992.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
4.450.000
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
Andet (kostpris til mad for
500.000
personalets medspisning på
plejecentre)
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
42.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
4.992.000
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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