Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik
26.05.2016/ med Ældrerådets kommentarer
Tema i værdighedspolitikken
- Mål for indsatsen
Livskvalitet
a. At borgeren kan få
gode oplevelser og
deltage i sociale aktiviteter efter eget
ønske

b.

At borgeren kan opretholde sit hverdagsliv med mest
mulig selvbestemmelse, selvstændighed og frihed

Indsats

Øget indsats i Dagcentre
Indsats 1:
Forebyggelse af ensomhed i ældreboliger 3 udvalgte
steder i kommunen.
Indsats 2:
Øget træningsindsats i Holstebro Seniorhus mhp. at
motivere ældre til at komme i gang med at være
fysisk aktive for derefter at overgå til træning i forenings- eller privat regi.
Forebyggelse af funktionstab ved osteoporose
Tidlig opsporing og holdforløb for borgere med osteoporose.
Der er i Holstebro Kommune ca. 6.000 borgere i
risikogruppen.
Forebyggelse af forværring af sygdomen er vigtig af
hensyn til sikring af den enkelte borgers mulighed
for at klare sig selv.

Samlet beløb
10,464 mio. kr.
0,450 mio. kr.

0,250 mio. kr.

Høringssvar – bemærkninger fra Ældrerådet

Anbefales.
Hvert år bør der vælges 3 nye ældreboliger – geografisk fordelt.
Indsats : Bør indeholde en bestemmelse om transportmulighed.
Der forventes et uforbrugt beløb, der helt eller delvist kan
anvendes som støtte til de foreninger, der påtager sig en opgave i
forlængelse af indsatsen.

Anbefales.
Der forventes et uforbrugt beløb, der kan støtte de projekter der er
nævnt sidst i dette høringssvar.

c.

At borgeren kan opretholde sit hverdagsliv med mest
mulig selvbestemmelse, selvstændighed og frihed

Selvbestemmelse
a. Fritvalgsordninger –
mulighed for at borgeren kan prioritere
og vælge til og fra
blandt de visiterede
pleje- og omsorgsindsatser og den
praktiske hjælp.
Blandt andet vedrørende:
- mad og drikke
- sengetider
- antal bad om
ugen
- deltagelse i aktiviteter
- rengøring

Pårørendesamarbejde på demensområdet
Fokus på samarbejde borgere med demens og nærmeste pårørende eller netværk. Herunder – oplæg,
undervisning, procesforløb i grupper. Gruppesessioner tager afsæt i en individuel afklarende samtale for
den enkelte deltager.
Livsfortællinger indgår som mulig metode heri.
Bevilling af kørsel til borgere med demens i lighed
med visitationskriterier til kommunens øvrige dagtilbud udgør ligeledes en del heraf.

0,800 mio. kr.

Øget fleksibilitet i visitation til pleje- og omsorgspakker – og til praktisk bistand
Øget fleksibilitet i visitation til borgere på funktionsniveau 1 og funktionsniveau 2. For at sikre størst
mulig selvbestemmelse og fleksibilitet for den enkelte borger tilrettelægges pleje – og omsorgsindsatsen
i samarbejde med borgeren og i sammenhæng med
borgers øvrige behov og indsatser.

2,8 mio. kr.

Anbefales.

Høringssvar – bemærkninger fra Ældrerådet
Anbefales.

Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng
a. At medarbejderne
har et nuanceret
kendskab til – og
handler på – den enkelte borgers ønsker
og behov – i forhold
til sundhedstilstand,
mentale og fysiske
ressourcer, pårørende og netværk, aktiviteter mv.
b.

c.

God og relevant
kommunikation – dialog og vidensdeling
spiller en central rolle i et hvert samarbejde mellem borger
og professionelle –
og professionelle
imellem
At sikre rette faglighed samt tid og
hænder til den enkelte borger

Høringssvar – bemærkninger fra Ældrerådet
VVKOS – Hjemmerehabilitering
– forbedring af kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng samt nedbringelse af ventetid
Indsatsen tager sigte på, at borgere med behov for
hjælp til at klare sig i sit hverdagsliv får tilbudt genoptræning ved ændring af funktionsniveau med
afsæt i den enkelte borgers aktuelle funktionsniveau
og målsætning.

1,600 mio. kr.

Anbefales.
Der forventes et uforbrugt beløb, hvoraf en del foreslås
anvendt til etablering af en direkte ”Ældretelefonlinje”, hvor
den ældre kan få svar på eventuelle problemer samt
rådgivning.
Dette skal ses som et supplement til pjecen
SENIORINFORMATION, hvoraf fremgår en lang række af
telefonnumre.

Styrket dialog via styrket visitation
Styrkelse af den daglige ledelse i organisationen med
henblik på at understøtte den nødvendige dialog i
samarbejdet med borgere, pårørende og andre
sundhedsaktører – samt på at sikre et øget flow i
sagsbehandlingen.

0,600 mio. kr.

Anbefales.

Varetagelse af flere og komplekse opgaver i hjemmesygeplejen
Sikre kompetencer og ressourcer til at imødekomme
den øgede mængde og kompleksitet i den kommunale sundhedsfaglige opgaveløsning.
Det er vigtigt, at borgeren oplever kvalitet og sammenhæng i interne såvel som eksterne forløb.

1,100 mio. kr.

Anbefales.

d.

At medarbejderen
har de rette kompetencer til den konkrete opgave

Mad og ernæring
a. Kvalitet – sund og
ernæringsrigtig kost

En værdig død
a. At sikre rette faglighed samt tid og
hænder til den enkelte borger
Øvrige temaer
Forebyggelse

Opnormering af plejekompetencer på akutpladser
Styrkelse af kompetencer og ændring af personalesammensætning – primært i form af opnormering af
sygepleje.

0,946 mio. kr.

Projekt vedr. ældre og underernæring
Indsatsen tager sigte på at sikre den rette ernæring
til småt spisende borgere – særligt i overgangssituationer som f.eks. ved udskrivelse fra sygehus.

0,450 mio. kr.

Flere varme hænder i plejeboliger
Sikring af bedre fremmøde ved særlige behov.

0,970 mio. kr.

Sund By netværket
Fokus på udvikling af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser i et landsdækkende netværk mellem
ca. 55 kommuner og de væsentligste nationale
sundhedsaktører (KL, SST, SIF).

0,048 mio. kr.

Anbefales.

Høringssvar – bemærkninger fra Ældrerådet
Anbefales.
Der forventes et uforbrugt beløb, der kan støtte de projekter
der er nævnt sidst i dette høringssvar.
Høringssvar – bemærkninger fra Ældrerådet
Anbefales.
Rådet forventer en beslutning i overensstemmelse med
kommunens værdighedspolitik, side 6.
Der forventes et uforbrugt beløb, der kan støtte de projekter
der er nævnt sidst i dette høringssvar.
Høringssvar – bemærkninger fra Ældrerådet
Anbefales.
Det vurderes, at der i 2016 er kr. 565.000 til rådighed

Medborgerskab

Information og undervisning om demens til civilsamfund (bl.a. taxa- og buschauffører, frisører og andre
forretningsdrivende).
Samarbejde med civilsamfund / frivillige med henblik
på bl.a. ”følgevenner-ordning” til aktiviteter, måltider og lignende for borgere med demens – og med
henblik på udvikling af ”værtsfamilie-ordning” for en
borger med demens, der ikke har familie eller netværk i nærheden.

0,450 mio. kr.

Anbefales.
Der forventes et uforbrugt beløb, der helt eller delvist kan
anvendes som støtte til de foreninger, der påtager sig en
opgave i forlængelse af indsatsen.

Kristian Tanderup / Winnie Munk

Ældrerådet slutbemærkning:
En mulighed er, at der afsættes midler til at inddrage et konsulentfirma i at give vejledning i, hvilket sprog man skal anvende, når man skriver til ældre –
så det bliver forståeligt. At man ikke anvender forkortelser af nogen art, ligesom det på alle niveauer bør være fast procedure, at når der træffes
afgørelser, at der medfølger klagevejledning.
Der er også midler til rådighed til, at Senior OL kan gennemføres i 2016. Projektet har bl.a. til formål, at ”finde” ensomme ældre og få dem med i
aktiviteterne.
På rådets vegne
Niels Jørgen Lundsgaard
Formand for Holstebro Ældreråd

