Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig
ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019
Kommune: Brøndby Kommune
Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 6.576.000
Tilskud bedre bemanding i ældreplejen 2019: 3.168.000
Link: http://www.brondby.dk/Kommune/PolitikkerOgStrategier/Aeldre.aspx
Tabel 1 Budget for 2019 til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding
fordelt på områder
Kr. 3.675.000
En værdig ældrepleje fordelt på områder:
Livskvalitet
3.675.000
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
2.306.000
Mad og ernæring
300.000
En værdig død
295.000
Pårørende (obs ny)
Andet (…)
Administration mv. en værdig ældrepleje
Udmøntning i alt en værdig ældrepleje
6.576.000
En bedre bemanding fordelt på områder:
1.266.000
Bedre bemanding i hjemmeplejen
1.902.000
Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og
friplejeboliger
Administration mv. bedre bemanding
Udmøntning i alt en bedre bemanding
3.168.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som
kommunen modtager til henholdsvis en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i
ældreplejen i 2019. Specificer i parentesen hvis posten ’Andet’ benyttes under
midlerne til en værdig ældrepleje.
BOKS 1 Hvorledes understøtter den valgte udmøntning kommunens
værdighedspolitik og en bedre bemanding i ældreplejen i 2019
Hvorledes understøtter den valgte udmøntning kommunens værdighedspolitik i
2019
Brøndby kommune har i august måned 2018 vedtaget en ny værdighedspolitik.
Brøndby Kommunes værdighedspolitik er en integreret del af seniorpolitikken.
Værdighed er således et gennemgående træk i Seniorpolitikken og Brøndby
kommunes syn på ældre og den service, der leveres på ældreområdet.
Selvom der ikke er budgetteret med udgifter på eksempelvis områderne
”pårørende”, ”mad og ernæring” og ”en værdig død”, betyder det ikke, at Brøndby
Kommune ikke har fokus på disse områder. Der er indsatser finansieret af
værdighedspuljen, der overlapper disse områder, og der ud over har Brøndby

kommune igangsat indsatser, der er finansieret af egne midler.
Bekæmpelse af ensomhed Glentemosen
(Understøtter temaerne i Tabel 1”Livskvalitet”samt ”mad og ernæring”): Sikring
af spis-sammen tilbud, der understøtter den sociale aktivitet i området og omkring
Glentemosen i Brøndby Kommune.
Indsatsen handler om at ældre borgere kan leve, så de får glæde, energi og
livskvalitet i sin hverdag. Opfattelsen af et aktivt seniorliv er forskelligt fra person
til person. Nogle ønsker aktiviteter, der giver en sundere og stærkere krop, og
andre ønsker aktiviteter, der stimulerer dem intellektuelt. Alle vil gerne indgå i
værdifulde relationer, så vi kan dele sorger og glæder med andre. Tilbuddene i
Glentemosen skal medvirke til at skabe rammerne for at de ældre kan leve et aktivt
liv og understøtte samvær på forskellige planer.
Indsatsen understøtter indsatsområdet ”Det aktive ældreliv” i Brøndby Kommunes
værdighedspolitik.
Styrkelse af genoptræningsområdet - Serviceloven
(Understøtter tema i Tabel 1”livskvalitet”): Styrke borgernes funktionsniveau efter
svækkelsesperiode for herigennem at øge selvhjulpenhed og dermed livskvalitet.
Det er vigtigt, at tage ansvar for eget liv og aktivt arbejde på at holde sig i gang.
Dette gælder også, hvis man på et tidspunkt mister færdigheder og får brug for
hjælp. Også i sådan en situation er der mange ting, man selv kan være aktiv med,
og som kan styrke ens livskvalitet. Tilbuddet om træning efter serviceloven
understøtter borgernes mulighed for at træne og dermed fastholde eller forbedre
sine færdigheder.
Indsatsen understøtter indsatsområdet ”Det aktive ældreliv” og ”Behov for hjælp
og pleje” i Brøndby Kommunes værdighedspolitik.
Forebyggende aktiviteter – borgere der bliver 75
(Understøtter temaerne i Tabel 1”livskvalitet”): Forebyggelses arrangement
målrettet borgere der bliver 75 år i 2019.
Det er vigtigt, at borgere på 75 år eller der over, får information om kommunens
tilbud om forebyggende indsatser. Det være sig mulighed for at deltage i sociale
aktiviteter på kommunens ældrecaféer eller drage nytte af hjælpemidler - alt
sammen for at øge borgerens livskvalitet og selvhjulpenhed.
Indsatsen understøtter indsatsområdet ”Behov for hjælp og pleje” i Brøndby
Kommunes værdighedspolitik.
Opnormering af sygeplejen
(Understøtter tema i Tabel 1”livskvalitet” og ”en værdig død”):
Formålet med opnormering af sygeplejen er dels at forebygge forværring af akut
opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig indsats, dels at følge op på sygehusets
pleje- og behandlingsbehov, hvis borgeren efter udskrivelse har behov for dette.
Brøndby Kommune forventer, at indsatsen vil forebygge hospitalsindlæggelser.
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Den hjælp som sygeplejen yder, skal medvirke til sammenhæng i
behandlingsforløb. Sygeplejen i Brøndby Kommune skal være endnu mere
professionel og omsorgsfuld, og behandlingsforløbet skal ske i tæt samarbejde med
borgeren. Formålet skal være selvhjulpenhed - Jo mere selvhjulpen en borger er,
des mere livskvalitet har borgeren.
Indsatsen understøtter indsatsområdet ”Behov for hjælp og pleje” i Brøndby
Kommunes værdighedspolitik.
Konvertering fra ældreboliger til flere plejeboliger
(Understøtter temaerne i Tabel 1”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i
plejen”): Som følge af demografien er der pres på plejeboliger og behov for flere
plejeboliger. En konvertering fra ældreboliger til plejeboliger kræver ekstra
personale.
Borgere med behov for en plejehjemsplads har et særligt behov for hjælp. For at
kunne tilbyde disse borgere den optimale hjælp, har Brøndby Kommune
konverteret ældreboliger til plejeboliger samtidig med der er sket en opnormering
af sundhedsfagligt personale.
Indsatsen understøtter indsatsområdet ”Behov for hjælp og pleje” i Brøndby
Kommunes værdighedspolitik.
Understøttelse af borgernes funktionsniveau og egen omsorg
(Understøtter temaerne i Tabel 1”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i
plejen”): Etablering af tilbud, der understøtter arbejdet med at gøre borgere tilknyttet kommunens rehabiliteringsafdeling - mere selvhjulpne
Hvis borgeren får de rette indsatser på kommunens rehabiliteringsafdeling og
hjemmeplejen, vil det betyde forbedring eller fastholdelse af borgerens
funktionsniveau. Det kan kun lade sig gøre hvis borgerne i rehabiliteringsafdelingen
og hjemmeplejen får tilbudt de rette indsatser. Derfor skal der tilknyttes yderligere
terapeutressourcer.
Indsatsen understøtter indsatsområdet ”Behov for hjælp og omsorg” i Brøndby
Kommunes værdighedspolitik.
Terapeuter på ældrecentrene
(Understøtter temaerne i Tabel 1”livskavalitet” og ”Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen”): Understøtter arbejdet med at gøre centerborgere mere
selvhjulpne og derved øge livskvaliteten.
Brøndby Kommune har fokus på at øge beboernes livskvalitet og selvhjulpenhed på
ældrecentrene. Derfor er der ansat terapeuter, der særligt har fokus på beboernes
funktionsniveau og egenomsorg.
Indsatsen understøtter indsatsområdet ”Behov for hjælp og omsorg” i Brøndby
Kommunes værdighedspolitik.
Styrkelse af palliativ fysioterapi på ældrecentrene
(Understøtter tema i Tabel 1”værdig død”):Understøtter arbejdet med at sikre en
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værdig død for beboerne på kommunens ældrecentre.
Brøndby Kommune sætter i 2019 yderligere fokus på at sikre beboerne på
ældrecentrene en værdig død. Formålet med indsatsen er: at lindre smerte, at lette
åndenød, at mindske funktionstab, at lindre kropslig uro, at lindre ødemer, at lindre
forstoppelse, at lindre angst og uro, at øge kropsforståelse og selvindsigt samt at
afhjælpe kognitive forstyrrelser.
Demensområdet på ældrecentrene
(Understøtter temaerne i Tabel 1”livskvalitet” og ”Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen” samt ”pårørende”): Udvide fokus på arbejdet med demens,
således at specialister arbejder målrettet med borgeres demenssygdom og deres
pårørende.
Borgere med demens har behov for særlig hjælp. Plejen af borgere med demens
skal basere sig på den nyeste viden og leve op til de nationale anbefalinger.
Behandling og pleje skal ske, så også de oplever et værdigt og godt liv. Derfor er
der ansat specialister med særlig viden om demens.
Indsatsen understøtter indsatsområdet ”Behov for hjælp og pleje”) i Brøndby
Kommunes værdighedspolitik.
Midlertidige pladser
(Understøtter temaerne i Tabel 1”Livskvalitet”samt ”mad og ernæring”):
Udvide fokus på ernæring samt personlig pleje og praktisk hjælp på kommunens
midlertidige pladser.
Brøndby Kommune ønsker, at sætte fokus på beboernes livskvalitet og ernæring,
når de er på kommunens midlertidige pladser. Derfor afsættes driftsmidler til
området.
Indsatsen understøtter indsatsområdet ”Behov for hjælp og omsorg” i Brøndby
Kommunes værdighedspolitik.
Hvordan følger Brøndby Kommune op på arbejdet med en værdig ældrepleje.
I Brøndby Kommune har man valgt, at topledergruppen i Ældre & Omsorg følger
op på indholdet af værdighedspolitikken. Derudover bliver der hver måned fulgt op
på forbruget i forhold til budget. Bliver værdighedsmidlerne forbrugt, og bliver de
anvendt efter hensigten.
Hvorledes skabes der en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem,
plejecentre og friplejeboliger i 2019
1. Bedre bemanding i hjemmeplejen
Der er afsat midler til opnormering af 3 fuldtids Social og Sundheds assistenter til
Hjemmeplejen. I Brøndby Kommune udfører Social og Sundhedsassistenter
hovedsagligt lettere hjemmesygepleje, hvor Brøndby Kommune ikke har valgt at, at
der ikke er private leverandører, og derfor få de ikke del af midlerne.
2. Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
Der er afsat midler til opnormering af 3 sygeplejesker, fordelt på kommunens tre
ældrecentre efter antal pladser. De resterende midler bliver brugt på at sætte
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medarbejdere op i tid.
Der findes ingen private leverandører inden for ældrecentre i Brøndby Kommune,
og derfor er der ikke afsat midler af til dette.
Tabel 2 Budget 2019 til en værdig ældrepleje fordelt på udgifter/indsatser
Kr.6.576.000
En værdig ældrepleje fordelt på udgifter:
Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder)
5.786.000
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
Andet (Arrangement for pårørende til demente,
790.000
driftsmidler til de midlertidige pladser og
informationsmøde for borgere der indeværende år
fylder 70 år.)
Administration mv. en værdig ældrepleje
Udmøntning i alt en værdig ældrepleje
6.576.000
En bedre bemanding fordelt på indsatser:
Nye medarbejdere
2.706.000
Opjustering af arbejdstiden for eksisterende
462.000
medarbejdere
Administration mv. bedre bemanding
Udmøntning i alt en bedre bemanding
3.168.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som
kommunen modtager til henholdsvis en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i
ældreplejen i 2019. Specificer i parentesen hvis posten ’Andet’ benyttes. Der
foretages herudover en skønsmæssig fordeling af udgifter til henholdsvis nye
medarbejdere og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.
BOKS 2
Bekræftelse redegørelse
Det bekræftes, at tabel 1 og 2 angiver det forventede forbrug af
værdighedsmidlerne og midlerne til en bedre bemanding i
ældreplejen i 2019 (Sæt kryds)
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