
 

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere 

værdig ældrepleje i 2017 

 

 

Kommune: Roskilde Kommune  

 

Tilskud: 14.868.000 kr.  

 

Link til værdighedspolitik: 

http://roskilde.dk/værdighedspolitik   

 

Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder  

 Kr. 

Samlet beløb  14.868.000 

Livskvalitet   5.200.000 

Selvbestemmelse   3.000.000 

Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng i plejen 

  2.275.000 

Mad og ernæring   1.200.000 

En værdig død   2.468.000 

Andet (…)      725.000 

Dialog og administration mv.  

Udmøntning i alt 14.868.000 

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 

 

BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning 

kommunens værdighedspolitik 

 

Roskilde Kommune har i forbindelse med udmøntningen af værdighedspolitikken 

afholdt et dialogmøde med det politisk ansvarlige udvalg Sundheds- og 

Omsorgsudvalget samt Ældrerådet og repræsentanter fra Handicaprådet. 

Værdighedspolitikken er godkendt af Byrådet i Roskilde Kommune den 27. april 

2016.  

 

Nedenstående redegøres for de initiativer, der i 2017 skal medvirke til at styrke 

udmøntningen og intentionerne i værdighedspolitikken. Udmøntningen er opdelt i 

forhold til indsatser, som vedrører henholdsvis plejecentre, hjemmeboende 

borgere samt andre initiativer.   

 

Plejecentre 

 

Livskvalitet og selvbestemmelse 

 3,2 mio. kr. til aktivitet, træning, anskaffelse og oplevelse på plejecentre. 

Til at understøtte aktiviteter på plejecentre foreslås det at der ansættes 

oplevelsesmedarbejdere, der i samarbejde med borgerne, øvrige 

medarbejdere og frivillige foresætter udviklingen af en hjemlig og nær 

http://roskilde.dk/værdighedspolitik
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hverdag sammen med beboerne. Dette er en videreførelse af indsats 

under værdighedsmidlerne for 2016.  

 

Måltider og ernæring 

 2 mio. kr. måltidsværter på plejecentre der skal sikre det gode måltid 

sammen med borgerne. Dette er en videreførelse af indsats under 

værdighedsmidlerne for 2016. 

 

Borgere i eget hjem 

 

Livskvalitet og selvbestemmelse 

 1 mio. kr. til aflastningophold i fast turnusordning. Borgere der på grund af 

sygdom, for eksempel demens og parkinson har behov for regelmæssig 

ophold på aflastningsplads, mhp. at aflaste ægtefælle eller øvrige familie i 

forhold til den krævende situation. Dette er en videreførelse af indsats 

under værdighedsmidlerne for 2016.    

 

 2 mio. kr. til at sikre en fortsat udvidelse af klippekortordningen, hvor de 

svageste hjemmehjælpsmodtagere bevilges en udvidelse fra ½ time til 1 

time om ugen til ekstra tid, hvor den ældre selv kan bestemme, hvad tiden 

skal anvendes til. Ordningen kan fx bruges til at rulle hår op, en tur i det 

fri, tur til købmanden i nabolaget, blive fulgt til besøg i forening, ekstra 

rengøring, hjælp til madlavning, mv. Dette er en videreførelse af indsats 

under værdighedsmidlerne for 2016.    
 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 

 2,5 mio. kr. til seniorhøjskole som en udvikling af dagcenter/lokalcenter 

til en rehabiliterende indsats, der understøtter borgerens selvstændige og 

meningsfulde liv. Tilbuddet indeholder en vifte af kulturelle, sociale og 

fysiske aktiviteter i et tæt samarbejde med frivillige og klubber og 

sundheds- og omsorgscentre. Dette er en videreførelse af indsats under 

værdighedsmidlerne for 2016.    

 0,5 mio. kr. til styrkelse af nuværende inkontinensindsats der består 

uddannelsesforløb, implementering af systematisk og tværfaglig 

udredning af borgere i eget hjem og på plejecentre samt afprøvning af 

sensorbleer. Dette er en videreførelse af indsats under 

værdighedsmidlerne for 2016.    

 

Mad og ernæring 

 1,2 mio. kr. til udvidelse af indsatsen omkring ernæringstilstand hos 

hjemmeboende borgere. Indsatsen består af et fagligt team, der screener 

og iværksætter handleplaner i forhold til borgerens ernæringstilstand. 

Dette er en videreførelse af indsats under værdighedsmidlerne for 2016.    

 

En værdig død 

International forskning viser, at et godt palliativt forløb, hvor borgeren har ønske 

om at dø i eget hjem frem for på sygehuset, styrkes ved, at der er et tværfagligt og 

koordineret team omkring borgeren. Der oprettes således et palliativt team.  

Teamet skal varetage det samlede palliative forløb, sikre en god tværsektoriel 

koordinering med praktiserende læger og sygehus, herunder de specialiserede 

palliative tilbud, tilbud om lindring i den sidste tid samt tilbud om opfølgning til 
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efterladte. Et palliativt team skal ligeledes rådgive og kompetenceudvikle det 

øvrige plejepersonale i palliation.  

 

Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter 

 Kr.  

Samlet beløb  14.868.000 

Lønudgifter (mere personale mhp. 

flere varme hænder) 

13.668.000 

Kompetenceudvikling af personale    

Anskaffelser*      475.000  

Andet (…)**      725.000  

Dialog og administration mv.  

Udmøntning i alt 14.868.000                   

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 

 
*Anskaffelser dækker omkostninger forbundet med henholdsvis oprettelse af 

seniorhøjskole og indsats i forhold til inkontinens. I forhold til seniorhøjskole er 

der afsat 275.000 kr. til tilbud om fysisk aktivitet, der ikke er relateret til visiteret 

genoptræning. Det drejer sig om diverse træningsredskaber, der kan understøtte 

aktiviteter i seniorhøjskolen. Endvidere er der afsat 200.000 kr. til 

inkontinensindsatsen i form af indkøb af senorbleer, anatomiske modeller samt 

muskelstimulationsapparater.  

 

** Andet dækker omkostninger forbundet med aktiviteter, mv. relateret til 

seniorhøjskolen. Der er budgetteret med 35.000 kr. til årlige driftsomkostninger til 

den bus, som er indkøbt fra værdighedsmidler til seniorhøjskolen, 150.000 kr. til 

leje af Cirkus Arena til seniorhøjskolen, 300.000 kr. til diverse foredrag under 

seniorhøjskolen i 2017, som de ældre borgere selv er med til at bestemme, samt 

240.000 kr. til understøttelse af diverse ture i Danmark som de ældre borgere selv 

er med til at fastlægge.     

 

 

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 2017 (Sæt kryds) 

X 

 

 


