Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2017
Kommune: Varde Kommune
Tilskud: 10.140.000 kr.
Link til værdighedspolitik:
http://www.epaper.dk/vardekommune/socialsundhedogbeskæftigel
se/værdighedspolitik-(003)/

Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
10.140.000
Livskvalitet
1.680.000
Selvbestemmelse
4.200
Kvalitet, tværfaglighed og
7.906.000
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
549.800
En værdig død
0
Andet (…)
0
Dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
10.140.000
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
Varde Kommunes Værdighedspolitik er et supplement til Seniorpolitikken, og har
specielt fokus på tiltag, som giver borgerne den bedst mulige kvalitet og
sammenhæng i omsorgen og plejen. Der lægges vægt på, at ældre borgere oplever
et værdigt og meningsfuldt liv. Dette sikres ved, at midler tildeles plejen, for at den
rette hjælp kan gives på rette tid og for at det nuværende serviceniveau opretholdes
til det stigende antal af mere plejekrævende borgere. Det vil sige en udvidelse af
den eksisterende kapacitet.
Specielt fokus lægges der på tiltag for demensramte og disses pårørende. Varde
Kommune har igangsat bl.a. et varigt tilbud om aktiviteter til yngre og
nydiagnostiserede demensramte, og der tilføres midler til øget normering på
kommunens specialiserede demensenheder.
Midlerne anvendes til følgende initiativer:
1. På årsbasis anvendes 1 mio. kr. på en forbedring af normeringen i
aftenvagten på demensenheder Vinkelvejscentret i Ølgod, Lyngparken i
Varde og på Skovhøj Oksbøl.

Indsatsen er begrundet i følgende to punkter i Varde Kommunes
værdighedspolitik (dok.nr. 71 443 – 16):
”Værdighed – også for demensramte og deres pårørende” og ”Mad og
ernæring”, idet opnormeringen primært skal bruges til at skabe mere
værdige og fællesskabsbaserede aftensmåltider.
2. Der anvendes 1 mio. kr. til aktivitetstilbud til yngre demente. Den primære
udgift vil være til løn. Der vil også være udgifter til kørsel, lokaleleje og
aktiviteter.
Indsatsen er begrundet i følgende punkt i Varde Kommunes
værdighedspolitik (dok.nr. 71 443 – 16): ”Værdighed – også for
demensramte og deres pårørende”.
3. Der anvendes 5.040 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til opretholdelse
af serviceniveauet i hjemmeplejen, på plejecentre og andre dele af
ældreområdet i takt med, at der er kommet (lidt) flere brugere, og at
brugerne har en større plejetyngde end tidligere, hvilket ses på især
forflytninger, hvorfor der i gennemsnit visiteres flere timer pr. bruger. I
januar og februar 2016 er der leveret 1.500 timer mere pr. måned i
hjemmeplejen end i 2015.
Indsatsen er begrundet i følgende tre punkter i Varde Kommunes
værdighedspolitik (dok.nr. 71 443 – 16): ”Værdighed – også for
demensramte og deres pårørende”, ”Selvbestemmelse” og ”Livskvalitet”.
Om livskvalitet fremgår det af værdighedspolitikken, at dette bl.a. handler
om tryghed, og ”at føle sig tryg handler bl.a. om at få den rette hjælp i rette
tid af de rette mennesker”. Anvendelse af midler til dette formål vil kunne
fastholde ældres oplevelse af tryghed og livskvalitet.
Hvis midlerne ikke tilføres hjemmeplejen i takt med, at der kommer flere
brugere, og der visiteres mere tid, vil det gå ud over støtten til det enkelte
ældre menneske og dermed dettes mulighed for at kunne tage vare på sig
selv og at kunne opretholde sin livsstil og hverdag.
4. Der anvendes 100.000 kr. på opretholdelse af tilbuddet om ledsagelse til
lægebesøg mv. Ledsagerordningen er startet som et resultat af
ældrepuljemidlerne, og denne indsats ønsker Varde Kommune at
opretholde.
5. Der afsættes 3,0 mio. kr. til en forøgelse af budgettet for plejecentrene.
Indsatsen er begrundet i følgende tre punkter i Varde Kommunes
værdighedspolitik (dok.nr. 71 443 – 16): ”Værdighed – også for
demensramte og deres pårørende”, ”Selvbestemmelse” og ”Livskvalitet”.
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Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter
Kr.
10.140.000
9.900.000

Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp.
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
12.000
Anskaffelser
70.000
Andet (…)
158.000
Dialog og administration mv.
0
Udmøntning i alt
10.140.000
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

X

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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