Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2016

Kommune: Halsnæs Kommune
Tilskud: 6.480.000 kr.
Link til værdighedspolitik: http://www.halsnaes.dk/Politik/Politikker.aspx
Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder
Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
Andet
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt

Kr.
6.480.000
1.251.000
1.247.000
2.947.000
529.000
446.000
60.000
6.480.000

BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik
I Halsnæs Kommune er Værdighedspolitikken en selvstændig
politik som samtidig supplerer kommunens Ældrepolitik og
Sundhedspolitik.
Værdighedspolitikken, et idekatalog og den konkrete udmøntning
af midler fra værdighedspuljen er vedtaget i Byrådet med
baggrund i behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede og
med afsæt i et omfattende samarbejde mellem mange aktører i
kommunen via åbent dialogmøde, løbende drøftelser og høringer i
relevante råd.
Værdighedspolitikken og udmøntning af værdighedsmidler er en
samlet helhed til at understøtte Livskvalitet; Selvbestemmelse;
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng; Mad og ernæring samt
En værdig død. De vedtagne indsatser understøtter derfor ofte flere
af værdighedspolitikkens mål samtidig. Der følges løbende op på
udbyttet af indsatserne ud fra værdighedspuljens fem overskrifter. I
2016 er der forholdsmæssig vægt på anskaffelser og
kompetenceudvikling grundet midlernes udmøntning over en ½årig periode. Herefter forventes Herunder anføres eksempler på
vedtagne indsatser under værdighedspuljens fem overskrifter:

Livskvalitet:
 Øget bemanding på Halsnæs Kommunes plejecentre
 Øget bemanding i Hjemmeplejen
 Musik, dans, måltider, ture, havebrug mv. via ansættelse af
aktivitetsmedarbejdere
 Anskaffelse af tidssvarende nødkald, elektroniske dørlåse
og døgnbemandet tryghedscentral
 Investering i velfærdsteknologi; hverdagsteknologi samt
skylle-/tørretoilettet og loftlifte.
Selvbestemmelse:
 Akut døgnbemandet sygepleje; det er tidspunktet for
borgerens behov, som er styrende for indsatsen.
 Øget bemanding i Hjemmeplejen
 Investering i velfærdsteknologi; hverdagsteknologi samt
skylle-/tørretoilettet og loftlifte.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng:
 Øget bemanding på Halsnæs Kommunes plejecentre
 Akut døgnbemandet sygepleje
 Øget bemanding i Hjemmeplejen
 Tablets til dokumentation i boliger på plejecentre
 Styrkelse af det faglige niveau i Hjemmeplejen og hos
private leverandører
 Styrkelse af det faglige niveau på plejecentre
Mad og ernæring:
 Øget bemanding på Halsnæs Kommunes plejecentre
 Øget bemanding i Hjemmeplejen
 Tablets til dokumentation i boliger på plejecentre
 Musik, dans, måltider, ture, havebrug mv. via ansættelse af
aktivitetsmedarbejdere
En værdig død:
 Øget bemanding på Halsnæs Kommunes plejecentre
 Akut døgnbemandet sygepleje
 Anskaffelse af tidssvarende nødkald, elektroniske dørlåse
og døgnbemandet tryghedscentral
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Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter
Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp.
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
Andet
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt

Kr.
6.480.000
2.054.667
1.900.933
2.464.400
60.000
6.480.000

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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