Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2017
Kommune: Mariagerfjord Kommune
Tilskud: 8.328.000
Link: http://www.mariagerfjord.dk/Politik/Planer-politikkerog-strategier

Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder
Kr.
8.328.000
820.000
2.112.000
4.343.000

Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
380.000
En værdig død
423.000
Andet (brush up kurser på
250.000
værdighedspolitikken i sammenhæng
med ’fremtidens plejecentre ’ og
’fremtidens hjemmepleje’)
Dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
8.328.000
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
I Mariagerfjord Kommune er omdrejningspunktet for
værdighedspolitikken, at alle borgere har individuelle værdier og
behov.
Værdighedspolitikken bidrager til at muliggøre størst mulig
livskvalitet og værdighed i livet for ældre borgere.
Ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der er
mulighed for at fortsætte med at leve det liv, som den ældre ønsker,
med størst mulig selvbestemmelse.
Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres
særlige behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv. Udmøntning
af politikken er retningsgivende herfor.
Mestring af eget liv med selvbestemmelse, livskvalitet og
sammenhæng baseres på samspil mellem relevante aktører, og

handler om, at den ældre borgers fysiske, psykiske og sociale evner
fastholdes og styrkes.
Et værdigt ældreliv betyder, at den enkelte får mulighed for at
udvikle og vedligeholde konkrete færdigheder og sociale relationer
for derved at blive i stand til at være en aktiv og deltagende
medborger.
Politikken fokuserer at ’borgeren får en oplevelse af at have
ansvar for eget liv, der er plads til, at borger kan være sig selv og
får den nødvendige hjælp, men når det er muligt, klarer borgeren
gerne sig selv. Der bliver lyttet til borgerens ønsker, håb og
drømme. Borgeren føler, at blive mødt med respekt og bevare sin
værdighed’.
I Mariagerfjord Kommunes sikres at de prioriterede indsatser til
udmøntning af værdighedspolitikken i flere tilfælde understøtter
flere indsatsområder i værdighedspolitikken og sikrer øget
håndtering i.f.t. velfærdsteknologi, håndtering af mere
kompleksitet i plejeopgaver, mere kvalificeret rehabilitering,
samskabelse og udvikling af demensindsatsen.
Der er endvidere tale om indsatser, som også understøtter de 5
strategiske fokusområder i Ældreområdets ’Mission- vision 20162020’ i kommunen.
Livskvalitet.
Udgangspunktet for hjælp er borgerens ønske
og behov. Livskvalitet er et muligt samvær med andre,
hvorfor en prioriteret indsats mod ensomhed er væsentlig,
og et psykisk og socialt aspekt vægtes derfor i indsatsen.
Følgende indsats bliver iværksat for at understøtte livskvalitet:
-Styrket og udvidet indsats ift demente og pårørendes udfordringer
som hverdagslivet med sårbare demente byder
-Frivilligkoordinator med sigte på brobygning og synergier mellem
frivillige og fagprofessionelles indsatser til glæde for borgerne og
fællesskaber
-Etablere ’rehabiliteringshøjskole’ med henblik på
forebyggelsesindsats for seniorer der oplever ’fald’ i livet som kan
danne nye rammer for færdigheder, aktiviteter, fællesskab og
netværksskabelse
-Social aktivitet i form af ’open air’ som reelt samskabelsestiltag
Selvbestemmelse.
Retten til selvbestemmelse har en
fremtrædende rolle i ældreplejen, og ældreplejen skal
tage afsæt i den enkeltes ønsker. Velfærdsteknologi og
hjælpemidler kan bidrage til at sikre selvbestemmelse
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Følgende indsats bliver iværksat for at understøtte
selvbestemmelse:
-Ansættelse af terapeuter ifm hverdagsrehabiliteringsindsatsen,
som grundlæggende har fokus på borgernes udfoldelsesmuligheder
og afdækning og udnyttelse af borgerens ressourcer ift
hverdagsaktiviteter og tænker mest mulig rehabilitering, bedre brug
af hjælpemidler og udnyttelse af velfærdsteknologiske løsninger
ind, hvor det er muligt med henblik på størst mulig mestring i eget
liv
-Borgere der i dag har behov for nøglebokse efterlyser et
låsesystem som indeholder digitale og ikke fysiske nøgler, idet
borgeren ofte føler sig 'udstillet' som hjælpeløs og afhængig med
en nøgleboks ved indgangen. Med etablering af et digitalt
låsesystem kan borgeren opleve en højere tilfredshed og sikkerhed
idet digitale nøgler hurtigere og nemmere kan tildeles hjælpere, og
borgeren vil opleve mere sikkerhed end ved fysiske nøgler.
-Øge borgerens empoverment, egenmestring og fleksibilitet i
hverdagslivet v.h.a virtuel hjemmepleje, telemedicinske løsninger
og andre former for velfærdsteknologi.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
Ledere og medarbejdere arbejder løbende med kvalitet.
Kvalitet er også den måde, hjælpen bliver givet på. Tværfaglighed
er nødvendig for helhedsindsatsen, og forskellige
fagligheder bidrager til, at den bedst mulige indsats
findes.
Følgende indsats bliver iværksat for at understøtte kvalitet,
tværfaglighed og sammenhæng i plejen :
-Ansættelse af kompetencer der bidrager til ressourceafklaring i
borgersituationer, hvor der ellers er risiko for 'fald i livet', ex efter
hospitalsindlæggelse. I takt med at kompleksiteten i borgernes
situationer er stigende, er der behov for kompetencer, der bidrager
til afklaring og synliggørelse af fremadrettede indsatser for i større
omfang at støtte borgerens samlede situation.
-Højne sygeplejefaglig indsats og forebygge indlæggelser på
plejecentre og hjemmepleje med henblik på kompetent håndtering
af kompleksitet i borgerforløb hvor specialiseret viden og
kompetencer er relevant. Sikre flere hænder indenfor bl.a.
koordinering, klinisk arbejde og psykosocial støtte
-Styrke rehabiliteringsindsatser og genoptræning på vore
plejecentre
-Ansættelse ’værdighedskoordinator’- funktionen som bidrager til
optimering af indsatsen ift at udsatte og sårbare borgere. Skal sikre
at disse kan navigere i den offentlige kontekst, og sikrer borgeren
tæt kontakt til relevante i ’borgerens team’, ift konkrete
pædagogiske indsatser, meningsfuld aktivitetsstruktur og som kan
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være stifinder med involvering af borgeren til relevante netværk af
frivillige eller kommunale tilbud.

Mad og ernæring.
Selvbestemmelse og valgfrihed er
væsentlige for oplevelse af værdighed. Måltidssituationen
skal anskues mere sammenhængende. Elementer som
samvær, samtale, nærhed, præsentation af maden, smag,
dufte og hygge er naturlige ingredienser.
Følgende indsats bliver iværksat for at understøtte mad og
ernæring:
-Optimere den ernæringsfaglige indsats, opspore og udbrede viden
for borgere med sundhedsskadelige ernæringstilstande, sikre
forebyggelse, vejledning og formidling omkring denne
opgave/udfordring. Bidrag til forebyggelige indlæggelser også.
En værdig død.
Nærvær og empati er væsentlige værdier i omsorgen for den
døende. Den palliative indsats skal sikre livskvalitet ved livets
afslutning, lindring og rum til at få det bedste ud af den sidste tid.
Der skabes således mulighed for at tage afsked og dø i rolige og
trygge omgivelser.
Følgende indsats bliver iværksat for at understøtte en værdig død:
-Ansættelse af sygeplejersker mhp optimering og implementering
af mere optimal sygeplejefaglig palliationsindsats i borgers sidste
levetid. Afklare og forventningsafstemme hvordan borgeren med
livstruende sygdom ønsker at dø. Understøttelse et styrket
samarbejde mellem kommune og øvrige instanser i
sammenhængen. Sikre kompetenceløft i organisationen og styrke
en kulturel forståelse i organisationen om at døden som tema ikke
er tabu
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Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
8.328.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
7.106.000
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
250.000
Anskaffelser
852.000
Andet (samskabelsesarrangement
120.000
’open air’ og rehabiliteringshøjskole
arrangement for seniorer der ’falder i
livet’))
Dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
8.328.000
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 forbrug
af
værdighedsmidlerne, og at midlerne anvendes til en mere værdig
ældrepleje i 2017 (Sæt kryds)
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