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

Kommune: Sorø Kommune
Tilskud 2018:
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i
plejen
Mad og ernæring
En værdig død
Andet (…)
Revision af værdighedspolitik, dialog og
administration mv.
Udmøntning i alt

5.712.000
2.979.000
400.000
1.700.000
383.000
0
250.000
5.712.00

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
Livskvalitet samt mad og ernæring -samspil med frivillige og sociale
aktiviteter, herunder spisefællesskaber
Indsatsen relaterer sig til tema 1 og tema 2 i Værdighedspolitikken.
Formålet er at skabe livskvalitet og mindske ensomhed blandt ældre mennesker
gennem øget samarbejde mellem kommunens plejecentre, dagcentre, udekørende
hjemmepleje og civilsamfundet / frivillige. Målet er, at der i alle lokalområder og
omkring alle plejecentre foregår en række sociale aktiviteter, hvor frivillige
inddrages i / varetager aktiviteter både for beboerne og for ældre. Plejecentrene
skal i større udstrækning end i dag emme af liv og aktiviteter med samvær og
nærhed. Et af de gode og tiltrækkende emner, som ramme for sociale fællesskaber,
er fællesskabet omkring mad og spisesituationen.
Sorø har et ret udviklet samarbejde med frivillige og civilsamfundet på
ældreområdet. Samarbejdet med de frivillige skal forankres i organisationen,
hvilket fordrer at vi arbejder dels med viden og kvalificering i blandt de
involverede i personalegrupperne, dels med lokale tovholdere på plejecentrene
mm. Vores erfaringer er at der skal prioriteres ressourcer og tid til både at udvikle,
koordinere og samarbejde løbende med de frivillige.
Der afsættes kr. 1.100.000 kr. – heraf 1.000.000 kr. til løn og 100.000 kr. til
aktiviteter. Skønsmæssigt 2/3 af lønudgiften relaterer sig til livskvalitet og 1/3 til
mad og ernæring. Skønsmæssigt halvdelen af aktivitetsmidlerne anvendes i forhold

til mad og ernæring.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen med fokus på plejeboliger og
midlertidige boliger
Indsatsen relaterer sig til tema 3 i Værdighedspolitikken
Sorø Kommune har i de senere år fokuseret meget på udviklingen af hjemmeplejen
som følge af mere og mere komplekse arbejdsopgaver.
Vi sætter borgerens liv i fokus, og vil i samarbejde med borgeren skabe den bedst
mulige oplevelse at meningsfuldhed, nærvær og sundhed - for derefter at bruge det
som en rettesnor i hverdagens samspil med borgeren.
Forskellige initiativer er iværksat i form af rehabilitering, tidlig opsporing,
tværfagligt samarbejde, velfærdsteknologi og ikke mindst samspillet med de
frivillige. Men hvordan forener vi disse tiltage så den enkelte beboer oplever en
hverdag som giver værdi? Det stiller i stigene grad krav til det daglige
plejepersonale med tæt samarbejde af både sygeplejerske og terapeuter.
For at kunne fortsætte disse initiativer, som giver mulighed for at skabe et endnu
bedre tværfagligt samarbejde og derved øge den faglige viden, er derfor behov for
at implementere ”tidlig opsporing”. Ligeledes vil vi udvikle på metoden META
(medicin, ernæring, træning, aktivitet) som sikre et systematisk tværfagligt
samarbejde og en øget viden på de 4 forskellige områder.
Med de ofte mange samtidige sygdomme hos ældre, der er i kontakt med
ældreplejen, er der et behov for en løbende faglig opkvalificering af
plejepersonalet, for til stadighed at kunne levere ydelser af høj kvalitet. Det stiller
krav om tværfaglig efteruddannelse med deltagelse af både terapeuter,
sygeplejersker og plejepersonale, med afsæt i praksisnære og fagfagligt relevante
emner.
Der afsættes 1.700.000 kr. til løn til personale inkl. intern tværfaglig
kompetenceudvikling / undervisning
Livskvalitet - visiteret dagtilbud og træning
Indsatsen relaterer til tema 3 i Værdighedspolitikken.
Sårbare isolerede og ensomme ældre har et særligt behov for, at der stilles tilbud
med et socialt samt aktiverende sigte til rådighed. Disse borgere har svært ved at
etablere kontakt til andre mennesker, og nogle er næppe heller i stand til at tage
initiativ til at opretholde almen sundhed, samt vedligeholde fysiske funktioner mm.
Der gives en forstærket indsats i dagtilbud, hvor både sociale, fysiske og mentale
funktioner stimuleres og som kan understøtte borgerens behov for social kontakt
samt vedligeholdende aktiviteter. Derudover gives et specifikt træningstilbud med
fokus på optræning af fysiske funktioner.
Der afsættes i alt 600.000 kr. til løn til personale
Selvbestemmelse – yderligere brug af velfærdsteknologi
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Indsatsen relaterer sig til tema 4 i Værdighedspolitikken
Yderligere udbredelse af velfærdsteknologi på områder, som giver den enkelte
borger mulighed for at understøtte/fastholde sin funktionsevne, og derved opnår
eller fastholder frihed, uafhængighed samt selvbestemmelse.
Velfærdsteknologiske løsninger skal indføres med omtanke og stiller krav til
introduktion og oplæring af borgere såvel som personale. Vores erfaring er, at der
skal anvendes en del ressourcer for at de velfærdteknologiske løsninger anvendes.
Overblikstavler og virtuel kommunikation er velfærdsteknologiske løsninger som
kan understøtte medarbejdernes daglige planlægning, som derved giver mulighed
for hurtigere at kunne hjælpe borger, samt omlægge besøgene ud fra borgeres
behov.
Der afsættes kr. 400.000 – heraf 300.000 kr. til anskaffelser og 100.000 kr. til løn
inkl. intern undervisning.
Livskvalitet – for den demensramte
Indsatsen relaterer sig til tema 5 i Værdighedspolitikken
Med den Nationale Handlingsplan for Demens 2025, lægger Regeringen op til et
markant løft af demensindsatsen i Danmark.
Et af de nationale mål omfatter især kommunerne. Alle danske kommuner
opfordres til at blive demensvenlige kommuner. En del af det at være
demensvenlig er at have en lokal demensstrategi, som beskriver kommunens
indsatser på området til gavn for borgere, pårørende, fagpersoner og lokale
beslutningstagere. I Sorø Kommune er vi ved at lave en lokal demensstrategi og
handleplan.
Med henblik på at understøtte denne og iværksætte nye tiltag / styrke igangværende
for demensramte og deres pårørende afsættes 662.000 kr (løn)
Derudover ønsker vi at fortsætte det tidligere indsatsområde med et målrettet dag –
og døgntilbud for borgere med middelsvær og svær demens med henblik på
aflastning i dagligdagen (dag og evt. nat) af ægtefælle.
Der afsættes kr. 500.000 til afholdelse af løn (300.000 kr.) til aflastningstilbud samt
transportomkostninger (200.000 kr.)
Livskvalitet – for den psykisk svage og sårbare ældre
Indsatsen relaterer sig til tema 6 i Værdighedspolitikken
Målgruppen for dette indsatsområde er de sårbare, inaktive og ensomme ældre –
ældre som også i deres tidligere liv på forskellig vis har været sårbare og udsatte.
Hjemmehjælpen er for denne målgruppe det primære netværk.
Indsatsen omhandler yderligere hjælp til udsatte og ensomme med et socialt sigte,
da de ofte har svært ved at deltage i almindelige aktiviteter.
Det stadige fokus på effektivitet i hjemmeplejen har haft den negative konsekvens
for de mest sårbare borgere, at mulighederne for individuel behovsbestemt
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fleksibilitet er blevet mindre. Bliver hjælperen f.eks en ½ time længere hos en
borger, betyder det at hele ”køreplanen” forsinkes og at andre borgere får mindre
hjælp.
Der afsættes 500.000 kr. til afholdelse af løn.
Øget administration
Som følge af øgede krav til administration og dokumentation af
centrale puljer er det nødvendigt at øge med ca ½ stilling
(regnskabsmedarbejder)
Der afsættes 250.000 kr. til løn

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp. flere
varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser (velfærdsteknologi)
Andet (transport og understøttelse af
aktiviteter udført af frivillige)
Revision af værdighedspolitik, dialog
og administration mv.
Udmøntning i alt
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

5.712.000
4.862.000

300.000
300.000
250.000
5.712.000

BOKS 2
Bekræftelse redegørelse
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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