Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2018
Kommune: Glostrup Kommune
Link til værdighedspolitik:
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/politikker-ogstrategier/V%C3%A6rdighedspolitik%202016.ashx?la=da
Tilskud 2018: 4.164.000 kr.
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
4.164.000
Livskvalitet
132.000
Selvbestemmelse
2.460.000
Kvalitet, tværfaglighed og
1.572.000
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
0
En værdig død
0
Andet (…)
0
Revision af værdighedspolitik,
0
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
4.164.000
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
(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 i 2018. Det skal i den forbindelse
bemærkes, at det er et krav i Bekendtgørelse om
værdighedspolitikker for ældreplejen, at der skal vedtages en
værdighedspolitik i det første år i den kommunale valgperiode)
Livskvalitet
Frivillighed - venneforeninger
For at udvide aktiviteterne til beboerne på Ældrecentrene afsættes der 100.000
kr.
Midlerne bliver tildelt venneforeningerne på ældrecenter Dalvangen og
ældrecenter Hvissinge samt lederen af ældrecenter Sydvestvej, som er ansvarlig
for aktiviteterne. Midlerne tildeles efter en fordelingsnøgle baseret på antal
beboere på de 3 ældrecentre.
Indsatsen er givet i 2016 og 2017 og fortsætter i 2018.
Effekt: Højere livskvalitet.

Lækkerier til ældrecentrene
Formålet er at skabe hygge og glæde på ældrecentrene, og at køkkenerne
genoptager traditionen med slik, chokolade, kager og Bailey i picnickurvene,
som fx hver fredag til ’Vild med dans’, halloween, jul og andre begivenheder.
Effekt: Højere livskvalitet.
Selvbestemmelse
Opnormering med 6 SOSU assistenter
Opnormering på Ældrecentrene med 6 SOSU assistenter vil bl.a. give bedre
personaledækning i aftentimerne. Opnormeringen blev givet i 2016 og 2017 og
videreføres i 2018.
Effekt: Højere livskvalitet og bedre kvalitet i plejen.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Udviklingssygeplejerske
Der afsættes midler til at styrke udvikling af sygeplejen ved ansættelse af en
udviklingssygeplejerske. Sygeplejersken skal i dialog med de øvrige
medarbejdere forbedre rutiner og implementere nye og evidensbaserede
metoder. Indsatsen blev givet i 2016 og 2017 og fortsætter i 2018.
Effekt: Forebyggelse og færre genindlæggelser og bedre palliativ
pleje.
Opnormering med 2 sygeplejersker
Der sker i dag en opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne som betyder,
at hjemmesygeplejen får flere og mere komplekse opgaver. Der er i 2016 og
2017 disponeret med 2 sygeplejersker, som videreføres i 2018.
Effekt: Bedre sygepleje og forebyggelse af sygdomme og genindlæggelser.
Funktionstillæg til demenskoordinatorer
Flere og flere ældre lider af demens, hvilket stiller særlige krav til
medarbejderne. Både af hensyn til den demente samt til dennes pårørende. Der
er disponeret med et funktionstillæg til en sundhedsfaglig medarbejder med
demens som særligt kompetenceområde på hver af de 3 Ældrecentre i 2016 og
2017. Funktionstillægget videreføres i 2018.
Effekt: Bedre kvalitet i omsorg for demente og støtte til deres pårørende.
Klinisk udstyr (blærescannere)
Hensigten med blærescannerne er at undersøge og behandle borgere i eget hjem
og undgå indlæggelse. På såvel Midlertidige Pladser som Ældrecentrene vil
udstyret medvirke til at nedsætte nogle af de akutte indlæggelser, som ofte varer
få timer grundet residual urin.
Effekt: Bedre sygepleje og forebyggelse af sygdomme og
genindlæggelser.
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Glostrup Kommunes værdighedspolitik
Udover, at de ovennævnte konkrete initiativer understøtter
værdighedspolitikken, arbejder Glostrup Kommune generelt med, at indtænke
politikkens målsætninger i kommunens opgaver og serviceydelser.
Et værdigt liv
Gennem fleksible og individuelle tilbud støtter Glostrup Kommune
borgeren i at udnytte sit potentiale, så han/hun så vidt muligt kan leve sit liv på
egne præmisser.
Mestring af hverdagen
Ved hjælp af træning, hjælpemidler og personlig og praktisk bistand støtter
Glostrup Kommune borgerens rehabilitering, så han/hun kan blive boende i
vante rammer og på egne præmisser så længe som muligt.
Inddragelse og selvbestemmelse
Glostrup Kommune giver valgmuligheder og skaber individuelle tilbud i respekt
for borgerens ønsker.
Borgerne i Glostrup Kommune har indflydelse på hvordan hjælpen og støtten
tilrettelægges, så deres livsform så vidt muligt kan fortsætte uændret, også når de
får behov for hjælp og støtte. Det gælder både madvaner, døgnrytme og
interesser.
Kvalitet i opgaveløsningen
Glostrup Kommune tilstræber, at den støtte borgeren får, er afpasset ønsker og
behov, og at hjælpen leveres af den rigtige fagperson på det rigtige tidspunkt, så
der skabes flow og sammenhæng i indsatsen.
Høj kvalitet i opgaveudførelsen og sammenhæng i plejen er en forudsætning for,
at borgeren har de bedst mulige livsbetingelser.
Glostrup Kommune bidrager til god kommunikation og koordinering ved at
inddrage fx sygehus og læge ved udskrivning fra sygehus.
Pårørende – en vigtig samarbejdspartner
Glostrup Kommune betragter de pårørende som en vigtig part og indgår i et
respektfuldt samarbejde med disse.
Fællesskab – en mulighed for alle
Glostrup Kommune giver borgerne mulighed for at mødes til samvær og fælles
aktiviteter, fx også omkring det gode måltid.
Kommunen indgår i et respektfuldt samarbejde med den frivillige sektor.
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Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Kr.
4.164.000
3.902.000

Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp.
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
0
Anskaffelser
130.000
Andet (…)
132.000
Revision af værdighedspolitik,
0
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
4.164.000
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

BOKS 2
Bekræftelse redegørelse

x

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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