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Lb. Nr. SSU-F-08

Sæt kryds (__X____) (_______)

Fjerne Værdighedsmilliarden – puljen til en mere værdig ældrepleje 

Udvalg: Senior & Sundhedsudvalget 
Center: Center for Sundhed & Pleje
Funktion: 05.30.27

Beskriv nuværende situation inden ændring
Med Finansloven for 2016, blev ”Puljen til en mere værdig ældrepleje” indført. Puljen har været 
finansieret som puljemidler gennem Sundheds- og Ældreministeriet i årene 2016-2019. 
Der er lovgivet omkring værdighedspolitikker for ældreplejen i kommunerne. I bekendtgørelse nr. 70 af 
21-1-2019, står der blandt andet at værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker 
og principper for en værdig ældrepleje, og at kommunerne som minimum skal beskrive hvordan 
ældreplejen kan understøtte hovedtemaerne i politikken. 

Fra 2020 overgår værdighedsmidlerne til finansiering via bloktilskudsordningen. 
Med dette forslag lægges der op til en nedlæggelse af de indsatser som er finansieret af 
værdighedsmidlerne.
Der er etableret en lang række indsatser, som kan beskrives som følgende:

1. Livskvalitet:
a. Netværksmedarbejdere, udfører aflastning af pårørende samt at hjælpe ensomme ældre 

i eget hjem til forskellige aktiviteter. 800.000 kr. 
b. Aftenåbning i demensdagcenter, to aftener pr. uge 650.000 kr. 
c. Aktivitetsmedarbejdere på alle plejecentrene, medarbejderne udfører indsatser og tiltag 

på plejecentrene, og har fokus på den enkelte borgers livskvalitet. De udfører 
hverdagsaktiviteter, udflugter, sammenkomster og understøtter interesser og fællesskaber 
mv. 2.800.000 kr. 

d. Fast Kontinensklinik, der tilbyder udredning for inkontinens, klinikken understøttes fra 
værdighedspuljen med 400.000 kr. Der er i forvejen ansat én sygeplejeske til 
opgavevaretagelse i klinikken, hvortil der er stor søgning 

2. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

a. Demenskoordinator, koordinerende demenssygeplejerske, der medvirker til at sikre 
fagligheden på demensområdet, igangsætter og driver nye tiltag og projekter, er 
fungerende tovholder for ØDA-projektet. ØDA er et tværkommunalt samarbejde om 
demens mellem, Køge, Stevns og Faxe kommuner. Demenskoordinatoren koordinerer og 
styrker derudover sammenhængen og det tværsektorielle samarbejde med praktiserende 
læger og sygehuse. 550.000 kr. 

b. Fysioterapeut og ergoterapeut, der tilsammen udgør et demenstræningsteam, der 
varetager implementering af træningspakker til demente borgere. 650.000 kr. 
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3. Mad og ernæring
a. Kostfaglig medarbejder, der yder individuel kostfaglig vejledning til borgere med særlige 

behov. Igangsættelse og opfølgning på ernæringsindsatser på plejecentre og hjemmepleje, 
samt vejledning og undervisning af personale. 454.000 kr. 

4. En værdig død
a. Styrkelse af den palliative indsats, ved to tværgående palliationssygeplejersker der 

fungerer på tværs af hjemmepleje, sygehuse, plejecentre og praktiserende læger. 
Fungerer som koordinatorer mellem de forskellige parter, når en borger ønsker at dø i eget 
hjem, som flere og flere gør. 800.000 kr. 

5. Pårørende
a. Der er ansat en pårørendevejleder, der yder rådgivning, støtte og netværk for pårørende 

samt vejledning til ældre.  380.000 kr. Delområdet i værdighedspolitikken, er indarbejdet 
fra 2018. Finansieres via Lov- og cirkulæreprogrammet. 

6. Bekæmpelse af ensomhed
a. Indsatsen har sin opstart i 2019, der afholdes dialogmøder med interessenter i forår/sommer 

2019. Indsatserne under dette delområde, vedtages endeligt i byrådet i oktober 2019. Det 
endelig beløb er endnu ikke udmeldt til hver enkelt kommune.

Hvori består ændringen? 
Med dette forslag lægges der op til at reducere med alle indsatser der er igangsat som følge af 
Værdighedsmilliarden. 

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
I forslaget forudsættes det, at alle funktioner og indsatser under Værdighedsmilliarden fjernes, der 
er i 2020 indregnet, opsigelses- og fratrædelsesperiode på 5 måneder, hvorfor der først ses en 
helårseffekt fra 2021. 
Det endelig bloktilskud for 2020 kendes ikke, derfor er det tilskuddet i 2019 der ligger til grund for de 
beløb der er angivet i forslaget.
Tildelingen til indsatsen til bekæmpelse af ensomhed, indgår heller ikke i forslaget, idet der endnu 
ikke er udmeldt noget endeligt beløb, og beslutning omkring hvilke indsatser der tænkes iværksat 
er truffet.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

- : Merindtægt/mindreudgift
+ : Mindreindtægt/merudgift

2020 2021 2022 2023
Serviceramme:
Udgift -4.375 -7.473 -7.473 -7.473
Indtægt
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -4.375 -7.473 -7.473 -7.473

ØKONOMI
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2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning

7.473 7.473 7.473 7.473

De afledte konsekvenser ved at fjerne ældremilliarden, vil generelt få  konsekvenser for det 
kvalitetsmæssige niveau for borgerene i Faxe Kommune.  

1. Livskvalitet:
Faxe Kommunes tilbyder ikke længere ensomme ældre besøg og følge til aktiviteter ved 
netværksmedarbejdere. Der vil være færre medarbejdere til at indgå i aktiviteter for 
hjemmeboende demente og deres pårørende, herunder netværksgruppen på Dalgården.
Tilbuddet om aftenåbning i demensdagcenter, samt kørsel til aftenåbent, tirsdag og fredag vil 
lukke. Tilbuddet har været benyttet i lav grad, i gennemsnit en beboer pr. aftenåbning.
Aktiviteter med beboerne vil ikke længere varetages af en aktivitetsmedarbejder, der ikke er en 
del af plejen og dermed kan fokusere målrettet på aktiviteter. Der vil dermed blive færre 
aktiviteter for beboerne. 
Kontinensklinikkens effektivitet vil svækkes betydeligt, kommunen vil ikke være i stand til i samme 
grad, at tilbyde udredning for inkontinens. Klinikken har ca. 100 borgerhenvendelser om måneden. 
Samarbejdet mellem de praktiserende læger og klinikken vil ligeledes blive væsentligt reduceret. 
 

2. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Faxe Kommunes store indsats på demensområdet vil gå tabt, og der vil ikke i samme grad kunne 
tilbydes demensrådgivning på plejecentrene, både i forhold til pårørende og personale. Der vil 
ikke længere kunne udføres udviklingsprojekter som fx BPSD projektet og ØDA. Antallet af 
demente borgere er stigende og dermed også behovet for demenskompetencer i 
demensteamet, det vil ikke længere kunne være muligt at imødegå denne udvikling optimalt hvis 
forslaget vedtages. 

Tilbud om træningspakker for hjemmeboende demente vil blive nedlagt og der vil ikke længere 
være særlige træningstilbud for borgere med demens og kognitive udfordringer. 
Træningspakkerne for demente er etableret på anbefaling af SST, idet undersøgelser viser, at fysisk 
træning kan udsætte udviklingen af sygdommen og øge livskvaliteten for borgere med demens.

3. Mad og ernæring 
Ved en reduktion af den kostfaglige medarbejder vil der ikke længere være samme høje fokus på 
mad og ernæring for alle borgere tilknyttet hjemmepleje og plejecentre. Der vil ikke kunne udføres 
rådgivning og undervisning af medarbejdere i hjemmepleje, træningsenhed og personale på 
plejecentre i kost og ernæring. Forebyggelse af dysfagi (fejlsynkning) er et af de store 
forebyggelsesområder, som den kostfaglige medarbejder underviser i, idet kommunens største 
indlæggelsesårsag er lungebetændelser og undersøgelser har vist, at 40 % af lungebetændelser 
hos ældre, skyldes fejlsynkning. 
Reduktion med denne kostfaglige medarbejder, skal ses i sammenhæng med forslag om 
reduktion af kost- og ernæringsfaglige leder. 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER
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4. En værdig død 
Der vil ikke længere være et special-team i forhold til palliation (lindrende indsats til svært syge og 
døende). Indsatsen vil i stedet varetages af den alminelige hjemmesygepleje/hjemmepleje, der 
ikke har samme specialviden og ressourcer til rådighed, som det anbefales af Sundhedsstyrelsen

5. Pårørende
Der vil ikke i samme grad,  kunne udføres vejledning og rådgivning af ældre og pårørende i 
Faxe Kommune.

Der er vedrørende den kostfaglige medarbejder udarbejdet et andet forslag om reduktion af den 
kost- og ernæringsmæssige faglige leder. Såfremt det forslag vedtages, vil det ikke være fagligt og 
udviklingsmæssigt optimalt at reducere med denne stilling også.

FORUDSÆTNINGER


