Økonomisk Redegørelse til Værdighedspolitik 2016/2017
Assens Kommune modtager 8,448 mio. kr. af Værdighedsmilliarden i årene
2016-2019.
Redegørelsen for brug af disse midler i 2016 skal indsendes til Sundheds- og
Ældreministeriet senest den 1. juli 2016, og senest den 1. november i 2016,
2017 og 2018 for brug af midlerne i det efterfølgende år. Det foreslås, at
midlerne i 2016 og 2017 udmøntes til at understøtte Værdighedspolitikken til
de nedenfor nævnte formål. Prioritering af midlerne i 2018 og 2019 besluttes
politisk ultimo 2017.
Formål
Akutsygepleje
Demensområdet
Ensomhed
Rehabilitering
Plejehjem
Udarbejdelse af Værdighedspolitik
I alt

Mio. kr.
1,7
0,5
0,5
1,0
4,7
0,048
8,448

Beskrivelse af indsatser til implementering af Værdighedspolitik i Assens
Kommune
Akutsygepleje
Beløb i 2016/2017
Formål med indsats

1,7 mio. kr.

Understøtter temaer i
Værdighedspolitik

Formålet med akutsygeplejen er at styrke
indsatsen for borgere med kroniske lidelser
og ældre medicinske patienter samt øvrige
borgere med et akut behov for pleje og
behandling. Med en hurtig og specialiseret
indsats skal uhensigtsmæssige
indlæggelser undgås, så de komplikationer
og følgevirkninger som ofte følger med
ældre menneskers indlæggelse kan undgås,
ligesom ønsket om at dø i eget hjem kan
sikres efterkommet.
Kvalitet tværfaglighed og sammenhæng i
plejen, En værdig død.

Implementering

Der ansættes sygeplejersker, således at

funktionen kan varetages hele døgnet året
rundt.

Demensområdet
Beløb i 2016/2017
Formål med indsats

0,5 mio. kr.
Formålet er at afdække den eksisterende
demensindsats for efterfølgende at kunne
udvikle tiltag, som understøtter den
demensramte og den pårørendes behov for
støtte, vejledning og aflastning. Formålet er
ligeledes at samskabe tilbud til
demensramte og dennes pårørende i regi
af frivillige / aktive medborgere.

Understøtter temaer i
Værdighedspolitik

Livskvalitet, Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen

Implementering

2016: Assens Kommunes demensindsats
afdækkes og beskrives
2017: projektmedarbejder ansættes mhp.
at samskabe nye tilbud til demensramte og
deres pårørende i samspil med frivillige,
samt understøtte Social og
Sundhedsudvalgets arbejde med en politisk
vision for den kommunale demensindsats.

Ensomhed
Beløb i 2016/2017
Formål med indsats

Understøtter temaer i
Værdighedspolitik

0,5 mio. kr.
Formålet er at afdække hvilke tiltag, der
kan afhjælpe ensomhed blandt
hjemmeboende ældre og hvorledes
medarbejdere og frivillige i fællesskab kan
modvirke ensomheden.
Formålet er ligeledes at samskabe tiltag til
bekæmpelse af ensomhed i regi af
frivillige/aktive medborgere.
”Eden at Home”.
Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet,
tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

Implementering

Rehabilitering
Beløb i 2016/2017
Formål med indsats

Understøtter temaer i
Værdighedspolitik
Implementering

Plejehjem (opnormering)
Beløb i 2016/2017
Formål med indsats

Understøtter temaer i
Værdighedspolitik

Projektmedarbejder ansættes med henblik
på at afdække muligheder og udvikle tiltag i
samarbejde med frivillige/aktive
medborgere.

1,0 mio. kr.
24 af kommunens midlertidige pladser
tilbyder et rehabiliteringsforløb til borgere,
der efter sygehusindlæggelse eller sygdom
uden indlæggelse, har brug for et
midlertidigt ophold med fokus på en
sammenhængende, tværfaglig indsats af
høj kvalitet, samt understøtte at der er højt
flow på pladserne.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng,
En værdig død.
Midlerne tilføres for at kunne øge og styrke
muligheden for ansættelse af rette
kompetencer.

4,7 mio. kr.
Formålet er at igangsætte aktiviteter og
understøtte et hverdagsliv med daglige
gøremål, således at beboerne oplever
variation, spontanitet og meningsfuld
hverdag.
Formålet er ligeledes at øge
tilstedeværelsen af medarbejdere således,
at beboerne kan få den individuelle hjælp
og støtte, de har brug for – herunder
behovet for rehabilitering og ernæring
Initiativerne understøtter intentionerne i
Eden Alternative
Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet,
tværfaglighed og sammenhæng i plejen,
Mad og ernæring samt En værdig død

Implementering

Ansættelse af medarbejdere med de
specifikke kompetencer, der er behov for –
herunder fysio- og ergoterapeuter.

Udarbejdelse af Værdighedspolitik
Beløb
0,048 mio. kr.
Administrative timer
Annoncering i dagspresse om
arrangementer / workshops
Revision

