Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2016
Kommune: Furesø Kommune
Tilskud: 7.668.000 kr.
Link til værdighedspolitik:

http://www.furesoe.dk/Kommunen/PolitikkerOgPlaner/~/me
dia/C5B681C780A640D5A55AB0F3D7DAEBB5.ashx
Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
7.668.000
Livskvalitet
2.500.000
Selvbestemmelse
1.000.000
Kvalitet, tværfaglighed og
2.668.000
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
500.000
En værdig død
1.000.000
Andet
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
7.668.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager.
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik
Værdighedspolitikken i Furesø Kommune er udviklet i samarbejde med
Ældresagen og kommunens seniorråd. Den har været i høring i
kommunens MED-udvalg på Social- og sundhedsområdet. Strategien for
social- og sundhedsområdet understøtter værdighedspolitikken. De
indsatte citater nedenfor er fra Furesø Kommunes Værdighedspolitik.
Udvikling af et udrednings- og rehabiliteringsteam
Udrednings- og rehabiliteringsteamet skal booste den rehabiliterende indsats. Teamet skal
bestå af terapeuter, sygeplejersker, visitatorer og social- og sundhedspersonale. Der skal
desuden trækkes på ernærings- og tandplejeekspertise, med videre. Teamet skal udvikle en
metode – et forløb til systematisk udredning af borgerne og afdækning af
træningspotentiale, samt gennemførelse af relevant rehabilitering. Metoden og indsatsen
skal udbredes i hele organisationen, og skal sikre kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i
den indsats, borgerne får.
Opbygning af teamet bygger på og ligger i forlængelse af erfaringer fra nuværende
rehabiliteringsindsatser, samt fra nuværende erfaringer med identifikation af borgere med
behov for indsats (Triage, faldudredning med videre).
Alle borgere skal på den baggrund på sigt sikres tilbud om systematisk udredning og
rehabilitering.
Metoderne i den rehabiliterende indsats vil tage udgangspunkt i borgernes egen motivation
for forandring.
Formålet med den styrkede indsats er helt overordnet at understøtte borgernes

selvbestemmelse, selvstændighed og livskvalitet.
”Borgerne oplever, at dialogen om mål for rehabilitering og træning giver tryghed til selv at
kunne.”
”Borgeren oplever, at tilbud om træning, omsorg og pleje planlægges og tilrettelægges, så
det giver livskvalitet ud fra borgerens ønsker og behov.”
En værdig død
Furesø Kommune vil yde en ekstra indsats, for at borgerne sikres en værdig død og sikre
afklaring mellem fagpersoner og den syge borger om, hvilke ønsker denne måtte have til
den sidste tid. Ønsker borgeren at dø i eget hjem/plejehjem, skal der være, tryghed,
smertefrihed og sammenhæng i indsatser. Der investeres i ekstra medarbejderressourcer,
der kan sikre sammenhæng i indsatser og skabe tryghed for borgeren og dennes pårørende.
Der ansættes desuden en kræftkoordinator, der kan koordinere indsatserne og rådgive og
vejlede borgere, der er palliative eller terminale.
Livet på plejecentrene
I Furesø Kommune vægter vi aktiviteter for beboerne højt. Relationer og samvær med
andre giver øget livskvalitet. Som eksempler kan nævnes:
• Fredags dans og sang. Træner og vedligeholder hele kroppen gennem fysisk
udfoldelse og lettere danse som f.eks. stoledans. Gentagende bevægelser, der
skaber genkendelse og rutiner.
• Plantning af blomster til diverse pyntekrukker på terrasserne, træning af
balance og stimuli for sanserne, socialt fællesskab.
• Oplæsning/ erindring samt avis oplæsning. Der tales om gamle dage og
erindringer i en gruppe. Styrker hukommelsen og motiverer til samtale.
Deltagerne kan relatere sig til hinanden gennem erindringer og skabe
genkendelse, som herved styrker hukommelsen
Måltider kan også være en anledning til at mødes i fællesskab med andre. Madens
ernæringsmæssige kvalitet og sammensætning har stor betydning for livskvalitet,
livsudfoldelse og helbred. Furesø Kommune har fokus på de småtspisende beboere og vil
gøre en indsats i form af vejledning og systematiske vejninger af beboerne.
Særlig demensindsats på plejecentrene
Personale med Specialviden og funktion på demensområdet. Personalet arbejder sammen
med plejepersonalet om at yde pleje og omsorg til borgere med særlige behov.
Hvis en plejehjemsbeboer har særlige udfordringer, udarbejdes socialpædagogisk analyse
og handleplan sammen med medarbejderne, med det formål at mindske de problemer,
borgeren oplever.
”Hvis borgeren på grund af sygdom eller anden svækkelse har vanskeligheder ved selv at
give udtryk for sine ønsker, så understøtter omsorgen selvbestemmelsesretten og
værdigheden”

Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter
Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale
mhp. flere varme hænder)

Kr.
7.668.000
7.668.000
Furesø kommune har
prioriteret midlerne
til flere medarbejderressourcer både i
hjemmene og på
kommunens

2

plejecentre.

Kompetenceudvikling af
personale
Anskaffelser
Andet
Udarbejdelse af
værdighedspolitik, dialog og
administration mv.

Kommunens
administration har
stået for processen
omkring
udarbejdelsen af
værdighedspolitikken
og selve
udarbejdelsen.

Udmøntning i alt
7.668.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager.
BOKS 2
Kommunens budget for 2016
Det bekræftes, at de i tabel 2 angivne midler
ligger udover kommunens allerede vedtagne budget for 2016
(Sæt kryds)
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