Center for Sundhed & Pleje

Indsatsforslag værdighedspolitik 2018-2022
Finansiering af indsatser under det nye pårørende tema
Det nye pårørendetema finansieres via bloktilskuddet med 373.000 kr. i 2018 og 381.000 kr. i 2019 og i årerne fremefter.
Finansiering af indsatser under den samlede værdighedspolitik 2019
Den samlede værdighedspolitik finansieres ved nøglefordeling med 7.104.000 kr. i 2019. Indsatsforslaget nedenfor er beregnet på baggrund af 7.104.000 kr.
sammenlagt med 381.000 kr. til det nye pårørendetema, som beskrevet ovenfor.

Indsatsforslag til udmøntning af det nye pårørendetema 2018
Indsatser 2018

2018
Fokusområde

Indsats

Pårørende

Kørestole med el-motor

Kort beskrivelse af indsats

Indkøb af kørestole med hjælpemotor til plejecentrene, så pårørende lettere kan køre tur med den ældre,
da mange pårørende selv er ældre og fysisk svækkede.
Informationsskærme til
plejecentre

Sum

Side 1 af 3

Indkøb af seks informationsskærme til plejecentrene (tre har allerede), så pårørende kan holde sig
informeret om aktiviteter og arrangementer på plejecentret via skærmen.

Indsatsforslag til udmøntning af den samlede værdighedspolitik 2019
Indsatser 2019

2019
Temaområde

Indsats

Kort beskrivelse af indsats

1. Livskvalitet

1.1 Netværksmedarbejdere
(eksisterende indsats)

Netværksmedarbejdernes funktion udvides og ændres til at omfatte indsats for aflastning af pårørende
til demente. Samtidigt bevares funktionen med at hjælpe ensomme ældre i eget hjem i aktivitet. Fortsat
indsats.

1.2 Aftenåbning i
demensdagcenter indføres to
aftner om ugen (eksisterende
indsats)

Fortsat ansættelse af en ekstra medarbejder i dagcenteret i demenslandsbyen fortsætter, således at de
udvidede åbningstider kan fortsætte. Ligeledes vil kørslen med Ørslev Turistfart til at køre de to
pågældende aftner kunne fortsætte.

1.3 Aktivitetsmedarbejdere på
Beboernes individuelle ønsker og behov skal imødekommes via indsatser og tiltag, der har fokus på den
plejecentre (eksisterende indsats) enkeltes livskvalitet. Det kan være hverdagsaktiviteter, udflugter, sammenkomster og understøttelse af
interesser og fællesskaber m.m.
1.4 Kontinensklinik - opnormering Ansættelse af en kontinenssygeplejerske til fast bemanding af klinikken fortsætter, så kontinensklinikken
kan fortsætte.
Sum
2.
Selvbestemmelse
Sum
3. Kvalitet,
tværfaglighed og
sammenhæng i
plejen

3.1 Demenskoordinator med
sygeplejefaglig baggrund
(eksisterende indsats)

Fortsættelse af ansættelsen af den koordinerende demenssygeplejerske, som der igangsætter og driver
nye tiltag og projekter på demensområdet. Endvidere styrke sammenhægn og det tværsektorielle
samarbejde med praktiserende læger og sygehuse

3.2 Ansættelse af en
fysioterapeut og en ergoterapeut
til træning af demente borgere.
(eksisterende indsats)

Fortsættelse af ansættelsen af to terapeuter under Træningsenheden i forbindelse med de nye
træningspakker for dementeborgere. De to ansættelser udgør et demenstræningsteam med fokus på
implementering af pakkerne.
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Sum
4. Mad og
ernæring

4.1 Kostfaglig medarbejder
(eksisterende indsats)

Fortsat ansættelse af kostfaglig medarbejder, der yder individuel kostfaglig vejledning til borgere med
særlige behov samt igangsætter og følger op på ernæringsindsatser på plejecentre og hjemmeplejen.
Vejledning og undervisning af personale indgår ligeledes i indsatsen.

5.1 Styrkelse af den palliative
indsats

Forsat ansættelse af to tværgående palliationssygeplejerske, der fungerer på tværs af hjemmepleje,
sygehuse, plejecentre og praktiserende læger. Formålet er at flere, der ønsker at dø i eget hjem, skal
have muligheden herfor med en lettilgængelig og opsøgende sygeplejerske, der kan koordinerer mellem
parterne

6.1 Pårørendevejleder

Der ansættes en pårørendevejleder, der kan rådgive og vejlede pårørende til alle ældre i Faxe
Kommune.

Sum
5. En værdig død

Sum
6. Pårørende
Sum
I alt

7.485.000 kr.
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