Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2018
Kommune: Billund Kommune
Tilskud 2018: 5.112.000 kr.
https://billund.dk/media/988135/billund_kommune_vaerdighed
spolitik_enkeltsider_final.pdf
Billund Kommune vil i løbet af 2018 udarbejde en revideret
udgave af værdighedspolitikken, som er en betingelse for
fortsat støtte
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
5.112.000
Livskvalitet
3.050.000
 Demensindsats
700.000
 Indsats for kognitivt
skadede
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og
700.000
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
637.000
En værdig død
Andet (…)
Revision af værdighedspolitik,
25.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
5.112.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer i parentesen hvis
posten ’Andet’ benyttes
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik i 2018
Indsatserne i 2018 understøtter Billund Kommunes Værdighedspolitik. Det er
politisk besluttet, at man fortsat ønsker at prioritere de indsatser, som blev
besluttet for 2016 og 2017. Dette med henblik på at sikre kontinuitet i
indsatserne.
1) Særlig demensindsats for de svageste demente på
plejecentre. Den består af øget aktivitet for demente på
demensplejecentrene (i eftermiddag og aftentimerne som
bidrager til borgernes livskvalitet) samt et udekørende
team, der skaber aktivitet og livskvalitet for demente
beboere på de somatiske plejecentre

2) Ansættelse af et yderligere antal 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.
Hvordan arbejdes der med Værdighedspolitikken generelt
set i Billund kommune?
Værdighedspolitikken skal sikre en værdig pleje og omsorg, så kommunens
ældre borgere har mulighed for at leve det liv, de ønsker. Værdighedspolitikken
understøtter kommunens generelle politik på området samt Billund kommunes
overordnede strategi ”Sammen finder vi ud af det”, ved at initiere en udvikling
hvor borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere sammen arbejder for at gøre
hverdagen så god og værdig som muligt for de ældre i Billund Kommune.
Politikken er således rammesættende og beskriver den overordnede retning for
politikområdet i Billund Kommune.
Generelt arbejder man i Billund kommune med værdighedspolitikken ved at
understøtte aktiviteter på plejecentrene og de øvrige områder i ældreplejen som
sikrer at de ældre modtager et tilbud som giver mest mulig selvbestemmelse,
indflydelse og værdighed for den enkelte under hensyntagen til funktionsniveau
m.v.
Eksempelvis er der fra Værdighedsmilliarden kanaliseret midler til indsatser som
understøtter muligheden for at demente og borgere med en kognitiv skade kan få
ekstra hjælp i de situationer hvor hverdagen kan blive uoverskuelig og svær at
håndtere. Ligeledes er Billund Kommunes ekstraordinære indsats omkring
medspisning med til at sikre en bedre sundhedstilstand hos de ældre, samtidigt
med at der skabes en værdig og rar atmosfære omkring måltidet.
Der er endvidere sikret flere midler til en opkvalificering af personalet på
kommunens plejecentre, idet der er sket en opnormering i antallet af
centersygeplejersker på de enkelte plejecentre. Sygeplejefaglig tilstedeværelse
understøtter kvaliteten og det tværfaglige samarbejde i plejen af de svageste
borgere, ligesom det sikrer, at den enkelte får en værdig afsked med livet.
På denne måde er søgt sikret at intentionerne i værdighedspolitikken udleves
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således at den enkelte ældre, og dennes pårørende, oplever en større grad af
værdighed og kvalitet i de tilbudte indsatser.
Der er i 2017 gennemført en status/evaluering af de indsatser, som er iværksat i
relation til værdighedsmilliarden og kommunens værdighedspolitik i 2016-17.
Den viser, at indsatserne fungerer efter hensigten. Der er sket en justering af den
indsats, som det udekørende demensteam foretager på kommunens somatiske
plejecentre. Oprindeligt var det hensigten, at teamet skulle gennemføre
aktiviteter for beboerne i eftermiddag og aftentimerne, men det viser sig, at
mange demente beboer har svært ved at deltage i fælles/ kollektive aktiviteter.
Der er derfor implementeret et nyt koncept for demensteamets aktiviteter, hvor
de indsatser, som borgerne deltager er mere individuelle og tilpasset deres
særlige livshistorie, sygdomshistorik mv.
Man har politisk valgt fortsat at prioritere en stor del af midlerne til at
understøtte demente borgeres livskvalitet, ligesom de øvrige indsatser fortsætter
uændrede. Dels er der i 2017 investeret overskydende midler fra
Værdighedsmilliarden til anskaffelser, der understøtter dementes livskvalitet,
eksempelvis særlige gyngestole til demente. Dels har Billund Kommune valgt at
udnævne 2018 til demensår, hvor personalet opkvalificeres i personcentreret
omsorg, der er en central tilgang til arbejdet med demente borgere. Dette er
muliggjort ved, at Billund Kommune er tildelt midler til at gennemføre et
praksisnært kompetenceløft af personalet på kommunens plejecentre og i
udeområderne i forhold til demente borgere.
De ekstraordinære ressourcer fra værdighedsmilliarden giver sammen med
personalets uddannelse enestående muligheder for at arbejde samskabende med
demente borgere for at sikre deres livskvalitet. Blandt andet arbejder man med
særlige kontaktøer på demensplejecentrene, hvor der er fokus på at være i tæt

personlig kontakt med borgeren omkring det, der engagerer dem, betyder
noget eller er vigtig for dem.

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
5.112.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
4.450.000
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
Andet - pris for mad til personalets
637.000
medspisning på plejecentrene
Revision af værdighedspolitik,
25.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
5.112.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer i parentesen 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 2018 (Sæt kryds)
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