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

Kommune: Læsø Kommune
Tilskud: 612.000 kr.
Link til værdighedspolitik:
http://www.laesoe.dk/politik/vedtagne-politikker-ogstrategier/vaerdighedspolitik-i-laesoe-kommune

Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder
Kr.
612.000
140.064

Samlet beløb
Livskvalitet (optimering af
demensindsatsen)
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
57.436
i plejen
Touch skærme (årlig drift)
234.000
Engangsudgifter (implementering af
124.000
touch skærme)
Mad og ernæring
En værdig død
Andet
Dialog og administration mv. herunder
56.500
opkvalificering af personalet
Udmøntning i alt
612.000
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
(Oversigt over og kort beskrivelse af de konkrete initiativer, der
understøtter værdighedspolitikken. Initiativbeskrivelserne skal
struktureres efter områderne i tabel 1. Desuden skal det kortfattet
beskrives, hvordan der arbejdes med værdighedspolitikken
generelt set)
Værdighedspolitikken er det overordnede fundament for arbejdet
på hele ældreområdet og er retningsgivende for udviklingen de
kommende år, herunder indholdet i kvalitetsstandarderne, som er
det daglige redskab i forhold til at yde borgerne en tværfaglig
indsats - skræddersyet til, og med respekt for, den enkelte borgers
behov og kompetencer. Hver indsats baseres på en individuel,
helhedsorienteret og tværfaglig vurdering af borgerens hele
livssituation. Der er hele tiden fokus på, om det er den rette indsat

der ydes, og om indsatsen er tilpasset borgerens aktuelle
situation.
Borgere, der tildeles assistance, vil blive involveret i såvel
tilrettelæggelsen, som udførelsen af indsatsen og dermed bl.a.
bevare selvbestemmelse. Assistancen har som hovedregel et
aktiverende sigte, da indsatsen sigter mod at gøre borgeren i
stand til selv at klare hverdagen, eller så mange opgaver som
muligt og dermed bevare livskvalitet.
I forbindelse med implementering af touch skærme til alle
beboere i kommunens pleje-/bo miljøer, er der tilrettelagt en
implementeringsfase, der tager hånd om opkvalificering af
personalet, hjælp til beboere og pårørende således at de tilegner
sig den nye kommunikationskultur og proaktivt anvender den som
den naturlige kommunikationsredskab i hverdagen.
Den lettere tilgang samt det faktum, at alle relevante
informationer omhandlende den enkelte beboer, hele tiden er
tilgængelige, vil betyde en markant ændring i medarbejdernes
arbejdsproces. Majoriteten af planlægnings- og administrative
opgaver kan foretages hos beboeren og i samråd med denne.
Der prioriteres en særskilt opkvalificering af services i forhold til
demente borgere. Dette gælder såvel personaleressourcer som de
tilbud, borgerene modtager. Konkret målrettes indsatsen mod de
borgere, der bor i ikke særskilte afsnit for demente.

Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter
Kr.
612.000
140.064

Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp. flere
varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
124.000
Anskaffelser
Andet (…)kvalitet og tværfaglighed
57.436
Touch skærme (årlig drift)
234.000
Dialog og administration mv.
56.500
Udmøntning i alt
612.000
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
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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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