Disponering af værdighedsmilliard
Forslag
nr.

Aktiviteter

1

Projekter om samvær og samtaler

2

Pædagogiske tiltag på alle plejecentre

3

Projekt inkontinens

4

Opnormering fra aflastnings- til
demenspladser på Valdemarsgade

5

Udvidelse af normering i boliger, hvor
der bor personer med demens

6

Pulje til flere medarbejdere på
plejecentre til at skabe respekt,
rummelighed, samtaler og mulighed for
at være velsoigneret

Disponering i Disponering i
2017
2018

Disponering i Værdigheds2019
formål

200.000

200.000

200.000

2

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1

Bemærkninger
Projekt samvær har været en stor succes med en givet
øget livskvalitet til deltagerne. Vi vil gerne have mulighed
for at fortsætte eller etablere nye aktiviteter for at
forebygge ensomhed og øge livskvaliteten for flere
borgere.
Det har vist sig, at de pædagogiske tiltag har givet flere
smil blandt beboerne på plejecentrene. Der søges en
fortsættelse.

100.000

100.000

100.000

1

Inkontinensforebyggelse er en stor succes i flere
kommuner. Projektet er igangsat på plejecentrene. Med
flere midler kan vi nå ud til flere borgere på plejecentrene.

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3

Der lægges op til en fortsættelse af tilskuddet til
demenspladser.

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1

På alle plejecentre bor der nu beboere med en grad af
demens. Derfor lægges der op til at normeringen på
plejecenterpladserne fortsætter men fordeles blandt
plejecentrene efter hvor, der bor borgere med demens.

600.000

600.000

600.000

3

Kvalitetssikringsindsats samt en gradvis omstilling til flere
SSA'er og færre SSH'er på plejecentren.

7

8

Bedre ernæring, bedre rammer om
måltider, forebyggelse af uplanlagt
vægttab, dysfagi og reduktion i madspild

Lindrende behandling og værdig død
(opnormering sygepleje og ressourcer i
palliation fx på Stenumgaard og i
Hjemmesygeplejen)

250.000

1.000.000

500.000

1.000.000

500.000

1.000.000

4

Ansættelse af en diætist, som skal arbejde med
forebyggels af uplanlagt vægttab, der er et særligt
indsatsområde defineret af Sundhedsstyrelsen. Hjørring,
Frederikshavn og Brønderslev kommuner samarbejder om
et projekt vedrørende dysfagi (fejlsynkning). Projektet vil
måske kunne redde liv og spare penge. Endvidere er det
relevant at arbjejde med tilsyn med private
madleverandører samt forebyggelse af madspild. Det
vurderes at 40-50 % af maden på plejecentrene smides
væk. Andelen kan fx nedbringes ved at skabe bedre
rammer om måltiderne. 250.000 kr. er overført fra 2016 til
2017.

5

Opkvalificering med ydereligere sygeplejefaglige
kompetencer på aflastnings- og rehabiliteringspladserne
på Stenumgård og Margrethelund, således at borgere
indlægges sjældnere på sygehus ligesom på Morsø
Afklaringscenter. Hjemmesygeplejen presses i disse år af
opgaveoverdragelse fra regionerne. Det stiller store krav
til kommuners sygeplejefaglige ressourcer og
kompetencer.

9

Velfærdsteknologi og infrastruktur på
plejecentrene

208.000

208.000

176.000

2

Etablering af trådløst internet på plejecentrene af hensyn
til såvel borgere, pårørende som personale.
Valdemarsgade fik installeret trådløst internet i 2016 og
arbejdet på Margrethelund blev påbegyndt i 2017, men
kan ikke afsluttes for det beløb, der blev givet i 2017. Ved
en tilsvarende bevilling i 2018 kan arbejdet på
Margrethelund afsluttes og installation på endnu et
plejecenter påbegyndes.

10

Taxakørsel til aktivitetscentre

100.000

100.000

100.000

1

Jf. aftale mellem TMU og ÆO 10/5-2016.

11

12

13

14

Pulje til ferieaflastningspladser

Støtte og vejledning i eget hjem

Opnormering af sygeplejefaglige
ressourcer på Kornumgaard

Opnormering af sygeplejefaglige
ressourcer på Vivaldi Friplejehjem

15

Uddannelse af medarbejdere i demens
på Asaa Friplejehjem

16

Kvalitet i hverdagen

100.000

1.000.000

300.000

0

100.000

1.000.000

300.000

0

100.000

1.000.000

300.000

189.000

3

Tilbageførsel af beslutning i ÆO 30/4-2015 om
nedlæggelse af ferieaflastningsplads på Margrethelund.
Merudgiften skyldes en lavere belængningsprocent.

1

Hjælp til borgere, som på grund af demenslignende
symptoner eller andre kognitive vanskeligheder ikke selv
evner at strukturere og overskue dagligdagens aktiviteter i
hjemmet.

1

Opnormering med sygeplejefaglige kompetencer på
Kornumgaard således, at borgerne genindlægges
sjældnere og til at varetage opgaver, der overdrages fra
regionerne, hvilket stiller store krav til sygeplejefaglige
resourcer og kompetencer. Endvidere vil de ekstra
sygeplejefaglige ressourcer blive brug ttil at understøtte,
at borgerne får en værdig død.

1

Opnormering med sygeplejefaglige kompetencer på
Vivaldi Friplejehjem således, at borgerne genindlægges
sjældnere og til at varetage opgaver, der overdrages fra
regionerne, hvilket stiller store krav til sygeplejefaglige
resourcer og kompetencer. Endvidere vil de ekstra
sygeplejefaglige ressourcer blive brug ttil at understøtte,
at borgerne får en værdig død.

0

0

0

1

Ved opkvalificering af medarbejderne i demens forventes
de demente at opnå en følelse af bedre livskvalitet, og
medarbejderne vil være bedre rustet til at varetage
behovene hos borgere med mere komplekse
problemstillinger relateret til demens.

400.000

0

0

3

Sikring af bedre borgertilfredshed i hverdagen.

17

Rullende aflastningspladser

0

18

0

200.000

15.000

200.000

15.000

1

Raske borgere som bor sammen med ægtefæller med
demens, svær sklerose, parkinsonisme eller hjerneskade
er ofte under stort pres ved at skulle være på hele døgnet
trods hjælp fra hjemmeplejen. Med opnormering af
antallet af aflastningspladser bliver det muligt at tilbyde
ægefællen aflastning en uge hver sjette uge.

1

Køb af støtte hos Alzheimerforeningen til etablering af
demensvenlige aktiviteter herunder rekruttering af
demensvenner, demenskonsulenttimer og deltagelse i
nationale netværk mhp. at udbrede kendskabet til demens
og inkludere borgere med demens i det omgivende
samfund.
Tilbud til kommunens svageste ældre hjemmeboende
pensionister om at modtage op til ½ time ekstra
hjemmehjælp om ugen til selvvalgte aktiviteter.

Etablering af demensprojekt i
samarbejde med Alzheimerforeningen
19
20

Klippekort til hjemmeboende
pensionister
Revision og administration
I alt

50.000
7.308.000

Fordeling
1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Revision og administration
I alt

90.000

90.000

1

50.000
7.463.000

50.000
7.620.000

7

3.994.000
376.000
1.700.000
500.000
1.000.000
0
50.000
7.620.000

