Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2018

Kommune: Skanderborg Kommune
Tilskud 2018: 9.312.000
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
9.312.000
Livskvalitet
1.940.000
Selvbestemmelse
45.000
Kvalitet, tværfaglighed og
5.914.000
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
408.000
En værdig død
800.000
Andet (…)
Revision af værdighedspolitik,
205.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
9.312.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer i parentesen hvis
posten ’Andet’ benyttes
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik i 2018
Aldring skal ske med værdighed – også når man som ældre
begynder at miste funktioner enten fysisk eller mentalt, og man
dermed bliver afhængig af hjælp fra andre til fortsat at kunne
klare sin hverdag og fastholde det liv og den person, som man er
eller har været.
Med andre ord handler det om som ældre at kunne bevare sig
selv på værdig vis til trods for funktionstab og behov for hjælp.
Og dermed i vidste muligt omfang af bevare som livskvalitet og
selvbestemmelsesret over eget liv. Også helt det det sidste.
Skanderborg Kommune vil i 2018 anvende
værdighedsmidlerne til følgende indsatser:
Sårbare Ældre på plejecentre.
Der afsættes midler til ansættelse af ekstra personale på
plejecentrene i eftermiddags, aften og weekendvagterne. Dette
personale skal blandt andet have mere 1 til 1 tid med den enkelte
borger. Derudover arrangeres aktiviteter som dels borgerne
udtrykker ønske om og arrangeres som musikarrangementer,
museumsbesøg mv. Der er i høj grad lagt op til, at midlerne
anvendes til lønninger og livskvalitet for den ældre borger.

Social aktivitet for borgere i eget hjem
På lige fod som borgere, der bor på plejecentre under
indsatsområdet Sårbare Ældre, tilbydes borgere i Frit
Valg også arrangementer, som giver livskvalitet og gode
oplevelser.
Borgerne inviteres naturligvis med til arrangementer på
plejecentre, men der arrangeres også selvstændige ture
og sociale aktiviteter for denne målgruppe.
Livskvalitet
Ensomme Ældre – fortsættelse af projekt fra 2017
Ensomme Ældre – der er ansat 2 medarbejdere, der
laver opsøgende arbejde. Målgruppen er typisk
borgere, som normalvis endnu ikke har tilknytning til Ældre- og
Handicap. Besøgene opstarter f.eks ved at der kommer
en henvendelse fra naboer, pårørende mv.
Arbejdet drejer sig om at få kontakt med borgeren, give
dem hjælp til at leve et værdigt ældreliv, give mulighed
og hjælp til afrusning, hvis der er misbrugspolitik og ikke
mindst at få etableret et netværk til de borgere, der
ikke har eller i meget begrænset omgang har et
netværk.
Arbejdet foregår som et tværfagligt samarbejde, hvor
ansatte i indsatsområdet er tovholdere på at fastholde
kontakten med den ensomme ældre.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Pårørendevejleder
Efter inddragelse af Skanderborg Kommunes Seniorråd, har der
været et stort ønske om at få en pårørendevejleder ansat.
I samarbejde med Indsatsområdet Ensomme Ældre,
ansættes en pårørendevejleder til at understøtte de
pårørende i Skanderborg Kommune. Hvor der oftest er
fokus på de ældre, der har behov for kommunens
hjælp, står de pårørende også i en situation, hvor f.eks
ægtefælles funktionstab giver store udfordringer i
daglig livsførelse.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Bisidder
Efter inddragelse af Skanderborg Kommunes Seniorråd, har der
været et stort ønske om at få uddannet bisiddere til gavn for
ældre borgere og pårørende. Uddannelsen udbydes af
Ældresagen, og Skanderborg Kommune vil uddanne 4 bisiddere.
Kompetenceløft til frivillige
Kulturen på ældreområdet
Projektet målretter sig mod kulturen i vores tilbud –
herunder særligt hvordan vi kan bidrage aktivt til det
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gode og meningsfulde og værdige hverdagsliv, tilrettelægge
arbejdsprocesser med udgangspunkt i borgeren og
samarbejde med pårørende og lokalsamfundet.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
VISS - Snoezelmiljø
Projektet er et samarbejde mellem Sølund, Plejecenter
Møllehjørnet og Plejecenter Bøgehaven, og drejer sig
om at få omkonverteret det meget højteknologiske
Snoezelhus, der er på Inst. Sølund, til en lavteknologisk
løsning, der også kan bruges på vores plejecentre.
Projektet er Mini-forskningsbaseret projekt, hvor der
søges afdækning af ældre- og udviklingshæmmedes gavn af
snoezelmiljøer /tilgange. Støtten til projektet afsluttes
ved udgangen af 2018.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
Palliation – nærvær og omsorg i borgerens sidste del af livet.
Der afsættes midler til personale, der kan sidde ved
borgeren i den sidste del af livet.
Der er allerede frivillige vågekoner tilknyttet, men disse
dækker ikke behovet.
En værdig død
Palliation – kompetenceløft.
Med afsæt i i ovenstående indsatsområde – nærvær og omsorg til
døende borgere- vil de erfaringer, der kommer i løbet af
1. halvår 2018, fra det personale, der sidder ved døende
borger, blive brugt til at harmonisere Skanderborg
Kommunes tilbud for terminale borgere.
Vi skal blive kloge på, hvad det er pårørende og borgere
efterspørger, observere og tage vores erfaringer i brug
En værdig død
Bryd isolationen – ældre i socialpsykatrien
Ture med ensomme ældre ud til skov og strand i små
grupper, med skånehensyn i forhold til både fysiske,
psykiske og adfærdsmæssige problematikker.
Det kan også være fisketure, kanoture, overnatning i
shelter, ture til kunst eller kultur samt støtte til sociale
sammenkomster arrangeret af den enkelte borger.
Medarbejderen støtter her fra afdækning af motivation,
ide, beslutning til deltagelse i arrangement om det
ønskes. Eks. Invitere gæster til kaffe, hvilket kan være
en stor ting for den der har siddet alene i meget lang
tid.
Trygheden ved medarbejderens tilstedeværelse er her
det udslagsgivende element for, at det kan lade sig
gøre.

3

Matchning af borgere er centralt.
Det gensidige psykiske slid på borgerne i deres sociale
relationer gør, at de ikke kan holde ud at være sammen
med hinanden. At vende tilbage kan betyde tab af
værdighed, hvilket er yderst smertefuldt for den, der
lever med en latent følelse af afmagt lige under
facaden. Dette betyder, at motivationen for, at vende
tilbage til et socialt fællesskab er stærkt hæmmet af
negative forventninger til både sig selv og andre.
De har glemt det gode der også var i relationerne.
Derfor er ”en til en” ture i flere tilfælde er vejen til, at hjælpe
borgerne med, at bryde isolationen og turde lukke op
for, at være sammen med andre mennesker igen.
I de flestes tilfælde er nogle få ”en til en” ture
tilstrækkeligt til, at åbne op for, at give det sociale liv en
chance til. Derefter er der en opgave med, at støtte i en
overgangsperiode til de er tilbage i fællesskabet.
Det kan være ved, at støtte op omkring, at lave ture
med andre borgere de føler sig trygge ved eller, at være
til stede i relationen.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen og
livskvalitet

Som Skanderborg Kommunes ældre borgere på
plejecentre, er der også borgere på kommunens
handicapinstitutioner ældre borgere, der er omfattet af denne pulje
ordning. Nedenfor er beskrevet nogle af de mange
aktiviteter og tiltag, som værdighedsmidlerne ønskes
anvendt til
Indkøb/løn:
Indkøb af el-rickshaw
Understøttelse og forbedring af livskvalitet for borgere,
som pga. af alder og tillægshandicaps (blindhed,
begyndende demens, mobilitetsnedsættelse) ikke selv
kan komme rundt længere. Henvendt til borgere, som
tidligere har haft et aktivt fritidsliv.
Indkøb af planter til at etablere forskønnelse omkring
nybygget opholdsrum/Glashus og et billiard bord
Borgerne har selv givet udtryk for at de ønsker at
plante, passe og høste diverse grøntsager og frugter. Dette ønske kan
imødekommes ved at fjerne nuværende beplantning og udskifte det med nye
planter i plantekasser, så borgerne kan nå og overskue planterne. Endvidere
ønsker borgerne, at der bliver plantet frugtbuske uden for det nybyggede
opholdsrum, så de har adgang til friske bær.
Duften af grøntsager og frugterne er med til at styrke deres sanser. Pasningen
er med til at udfylde deres hverdag med en meningsfuld aktivitet.
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Derudover indkøbes et billardbord, der skal aktivere borgerne til at spille med
hinanden og derved skabe relationer på tværs af de forskellige borgere.
Vindspil
Motion og frisk luft er sundt, men svært hvis man er ældre gangbesværet og
selv har svært ved at finde motivationen til at komme ud. Derfor er det vigtigt
nærområdet kan byde på oplevelser. Vi opsætter vindspil i vores egen lille skov
Indkøb/Demens
Da flere af vores ældre beboere er svært demente, har de problemer med at
overskue rum som ikke er afgrænset. Derfor indkøber vi flytbare læskærme til
vores forskellige terrasser/græsplæner og andre uderum. Da afskærmningen vil
give beboerne en tryg fornemmelse, og gøre det nemmere for dem at deltage i
udeaktiviteter.
Sociale aktiviteter/udflugter
Udflugterne skal ligge, når diverse aktivitetscentre er lukket under ferie.
Turene skal tilrettelægges ud fra borgernes ønsker og lønne ekstra personale til
udflugterne, idet beboergruppen er blevet mindre mobile med alderen og har
brug for en ekstra hånd.
Social aktivitet Dagplejen:
Sociale aktiviteter sammen med dagplejen i Voerladegård. Igennem en årrække
har der været flere årlige arrangementer sammen med dagplejen, syng
sammen formiddage, fællesspisning o.l. Arrangementerne er blevet færre, da
vores beboere behøver mere hjælp og støtte for at deltage. Derfor bruges
midler til at aflønne en ”ekstra” medarbejder 4 gange om året til dette
arrangement.
Social aktivitet – musik
Alle vores ældre beboere er meget glade for sang og
musik, og vi vil gerne kunne tilbyde dem denne aktivitet en gang om mdr. i
weekenden. Underholdningen købes og der afsættes midler til ledsagende
personale
Social aktivitet/Musikpædagog
Besøget af musikpædagogen giver glæde hos borgerne samt et sammenhold på
tværs af de udviklingshæmmede ældre borgere. Musikken og den aktive
deltagelse af borgerne kan også være med til at vedligeholde færdigheder hos
dem. Dels så synger de og dels har de et rytmisk forløb. Hver
gang afsluttes forløbet med et stykke klassisk musik, hvor de taler om, hvad det
gør ved dem. Stykket anvendes også for at få pulsen ned efter, de har spillet
fx Kim Larsen mv. Herudover afholdes to koncerter om året for de andre
borgere plejehjemmet
Social aktivitet – Rumpedans og harmonikaspil
Personalet er på temadag præcenteret for hvordan dans er muligt også for
kørestolsbrugere
Social aktivitet – SkovHandi
For at opretholde en sund livsstil, er det vigtigt at sikre og udvikle ældre
udviklingshæmmedes deltagelse og deltagelsesmuligheder i den årlige
SkovHandi dag i Landsbyen Sølund
Pårørende til ældre udviklingshæmmede
Alle har brug for en god kontakt til sine pårørende
Vi inviterer pårørende til sommerfest og en julehyggedag, hvor fokus er på
hygge, samvær og god mad.
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Den gode spiseoplevelse.
Der afsættes midler med henblik på at skabe en god basismodel for
Skanderborg Kommunes nye afdelingskøkkener samt indkøb af let service, som
ældre borgere kan håndtere.
Mad og Ernæring
Administration samt revision
Der afsættes midler til 35% af projektlederstilling samt revision

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
9.312.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
6.666.646
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
200.000
Anskaffelser
1.500.000
Andet (leje af busser, entrebilletter,
740.354
picnickurve, leje af sommerhus til
ferie, gourmetmad (lej en kok mv)
Revision af værdighedspolitik,
205.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
9.312.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer i parentesen 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 2018 (Sæt kryds)
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