Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2017

Kommune: Tønder Kommune
Tilskud: 8.352.000
Link til værdighedspolitik:
http://toender.dk/sites/default/files/borger/aeldre/toender_kommun
es_vaerdighedspolitik.pdf
Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder
Kr.
8.352.000
454.000
4.758.000
1.440.000

Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
1.660.000
En værdig død
0
Andet (…)
0
Dialog og administration mv.
40.000
Udmøntning i alt
8.352.000
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
Livskvalitet
Øget livskvalitet for demente:
Udmøntningen til Livskvalitet vil sikre en styrkelse af værdigheden
i ældreplejen særligt for demente borgere. Indsatsen skal ses på
tværs af målsætningerne Livskvalitet, Selvbestemmelse,
Aktiviteter og fællesskab, samt Respekt for individet og vil i høj
grad foregå i et direkte samspil med demente borgere og deres
pårørende. Demente borgere har i højere grad end ikke-demente
borgere brug for hjælp til at få formuleret deres ønsker til, hvordan
hverdagen skal forløbe, for at de oplever livskvalitet og
selvbestemmelse. Ligeledes er det vigtigt, at personalet i
ældreplejen er i stand til at kommunikere med demente borgere
f.eks. i form af Marte Meo metoden. Indsatsen vil desuden have
fokus på at videreudvikle Tønder Kommune til et demensvenligt
samfund til gavn for alle demente borgere og deres pårørende i
kommunen.
Selvbestemmelse
Mere tid til borgerne:
Udmøntningen til selvbestemmelse sikrer tid hos personalet i

hjemmeplejen og på plejecentre, så de i højere grad kan afdække
og tilgodese den enkelte borgers ønsker og behov i dagligdagen.
På plejecentre afsættes en ekstra ½ time pr. beboer pr. uge og i
hjemmeplejen afsættes mellem 1 og 5 minutter ekstra i
plejepakkerne (pr. dag). Borgere i målgruppen, som har et fysisk
eller psykisk handicap tilgodeses også.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
Mere sygepleje på plejecentre:
Udmøntningen til kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
styrker blandt andet den sundhedsfaglige indsats på plejecentrene
ved, at sygeplejen kommer mere på plejecentrene, og at det i højere
grad er de samme sygeplejersker, der kommer.
Mad og ernæring
Mere tid til det gode måltid:
Udmøntningen til mad og ernæring sikrer blandt andet tid til det
gode måltid på plejecentrene ved, at der sker en opnormering af
personalet i forbindelse med dagens varme måltid. Opnormeringen
svarer til ½ time pr. dag pr. boenhed.
Værdighedspolitikken generelt:
Vi italesætter værdighed i organisationen, og følger op på
værdighedspolitikken sammen med personalet, Ældrerådet og det
politiske niveau.
Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
8.352.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
8.276.000
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
0
Anskaffelser
0
Andet (…)
0
Dialog og administration mv.
40.000
Udmøntning i alt
8.352.000
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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