Ønskeblok - Ø04
Udvalg:
Blok:

Social og Sundhed
Videreførelse af værdighedsmidlerne

Forventede budgetmæssige ændringer:
Netto i hele 1.000 kr.
Videreførelse af værdighedsmidlerne
I alt netto

2020
8.800
8.800

2021
8.800
8.800

2022
8.800
8.800

2023
8.800
8.800

Beskrivelse af blokken:
Social og Sundhed ønsker at fastholde de faglige tiltag, der blev iværksat efter finansloven 2016. Heri blev parterne enige om at
styrke det kommunale arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelsen af værdighedspolitikker i kommunerne og en
tilførsel af midler til ældreområdet. Assens Kommune blev tildelt årligt 8.448.000 kr. (prisen er i 2016 niveau) i perioden 20162019. Herefter overgår midlerne til bloktilskuddet og fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.
Assens Byråd godkendte værdighedspolitikken samt fordelingen af midlerne den 29. juni 2016. Værdighedspolitikken arbejder ud
fra følgende emner: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet – tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring og en
værdig død. I 2019 er pårørende ligeledes blevet et tema i værdighedspolitikken.
Den faglige vurdering der lå til grund for prioriteringen tog udgangspunkt i eksisterende viden og evidens inden for området samt
de politiske målsætninger om en rehabiliterende tilgang og arbejdet efter ”EDEN alternative” på kommunens plejehjem. Målet
med midlerne var at styrke og videreudvikle det fokus, der allerede var sat for omsorg og sygepleje af den enkelte ældre borger i
Assens Kommune.
Midlerne (fremskrevet) er i dag fordelt til følgende fagområder – Akutsygepleje (1.760.000 kr.), Demensområdet (725.000 kr.),
Ensomhed (310.000 kr.), Rehabilitering (1.035.000 kr.) og plejehjem (4.970.000 kr.)
Nedenfor oplistes de tildelte budgetbeløb i 2016 samt indsatser der er forbundet med værdighedspolitikken
Kr. 1.700.000 blev tilført driften af den obligatoriske kommunale akutsygepleje.
Bloktilskuddet tilført kommunerne fra 2016 til drift af obligatorisk akutsygepleje tilfaldt ikke den kommunale sygepleje, men blev
tilført kassen. Den obligatoriske akutsygepleje finansieres i stedet af Værdighedsmidlerne.
Kr. 200.000 anvendes til kørselsordning for hjemmeboende demensramte
Kr. 300.000 anvendes til indsatser mod ensomhed.
Kr. 500.000 anvendes til implementering af Demensstrategien – især med fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere.
Kr. 1.000.000 blev tilført Center for Rehabilitering og Akutpleje til styrkelse af kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng samt en
værdig død. Der er ansat terapeut og sygeplejersker for midlerne.

Ønskeblok - Ø04
Kr. 4.700.000 anvendes inden for plejehjemmene. I udgangspunktet understøtter midlerne den normering som i dag kendes på
plejehjemmene. Herunder ansættelse af sygeplejersker for at sikre fokus på den ældre medicinske patient, tidlig opsporing og
færre (gen)indlæggelser. Flere plejehjem har endvidere ansat terapeuter for at understøtte den rehabiliterende tilgang. Det blev
endvidere indført, at plejehjemmene selv skræller kartofler og ordner grønsager, således at der sikres en oplevelse af mere
frisklavet mad – her er eksempelvis etableret en del småjobs og fleksjobs. En del plejehjem har valgt at øge tilstedeværelsen af
medarbejdere på tidspunkter med lav personaletilstedeværelse.
Ovennævnte normeringer, indsatser og fokusområder vil bortfalde uden værdighedsmidlerne.
Særligt inden for plejehjem, Center for Rehabilitering og Akutpleje samt Akutsygepleje vil konsekvenserne være helt væsentlige.
Finansiering
Finansiering kan ikke omprioriteres inden for udvalget derfor søges der om en ren kassefinansiering i relation til de midler som
indgår i bloktilskuddet.

Personalemæssige konsekvenser:
Årsværk netto
Fuldtidsstillinger

2019
21,2

2020
21,2

2021
21,2

2022
21,2

MED-organisationens bemærkninger:
FællesMED-udvalg Social og Sundhed har drøftet ønskeblokken på mødet den 28. maj 2019.
FællesMED-udvalg Social og Sundhed må stærkt advarer mod yderligere fjernelse af ressourcer tildelt området.
Akutsygeplejen vil ikke kunne løfte den mere intensive akutsygepleje forudsat i lovgivningen uden de tildelte midler.
En yderligere reduktion på plejecentrene og center for rehabilitering og Akutsygepleje på om imod 6 mio. vil have en markant
yderligere forringelse af de ældres hverdag. Eden certificeringen og muligheden for at levere en meningsfuld hverdag forringes
væsentligt.

