
 

 

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere 

værdig ældrepleje i 2018 

 

 

Kommune: Svendborg Kommune 

 

Tilskud 2018: 12.504.000 kr.  

 

Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder  

 Kr. 

Samlet beløb  12.504.000  

Livskvalitet 10.382.255 (Personaleressourcer) 

102.258 (Daghøjskole demens) 

255.645 (Demenstræning) 

357.903 (Tilskud til træning i bassin) 

I ALT: 11.098.061 

Selvbestemmelse  

Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng i plejen 

869.193 (Kompetenceudvikling) 

511.290 (Plejecenterlæger) 

I ALT: 1.380.483 

Mad og ernæring  

En værdig død  

Andet (…)  

Revision af værdighedspolitik, 

dialog og administration mv. 

25.457 (Revision) 

Udmøntning i alt 12.504.000 

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 

 

(Oversigt over og kort beskrivelse af de konkrete initiativer, der 

understøtter værdighedspolitikken. Initiativbeskrivelserne skal 

struktureres efter områderne i tabel 1. Desuden skal det 

kortfattet beskrives, hvordan der arbejdes med 

værdighedspolitikken i 2018. Det skal i den forbindelse 

bemærkes, at det er et krav i Bekendtgørelse om 

værdighedspolitikker for ældreplejen, at der skal vedtages en 

værdighedspolitik i det første år i den kommunale valgperiode)  

 

 

Værdighedspolitikken i Svendborg Kommune  

Ældreområdet i Svendborg Kommunes vision er livskvalitet for 

alle ældre borgere i Svendborg Kommune. 

 

Ældreområdet arbejder generelt set ud fra det værdigrundlag, der 

er beskrevet i værdighedspolitikken. Værdighedspolitikken 

fungerer som retningsgivende politik, der skal tydeliggøre over 
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for personale, borgere og pårørende, hvordan ældreområdet 

prioriterer og hvad man kan forvente som borger. 

 

Livskvalitet og selvbestemmelse 

Svendborg Kommune vil understøtte, at alle borgere kan leve et 

liv med de interesser og vaner, som er eller har været en del af 

den tidligere tilværelse. 

 

Den primære indsats for at understøtte livskvalitet og 

selvbestemmelse er flere personaleressourcer til borgere, der bor 

på plejecenter eller modtager hjemmehjælp. 

 

Midler til personaleressourcer skal være med til at understøtte: 

 Tryghed, nærvær og omsorg for ældre borgere 

 Tilbud om sociale aktiviteter  

 Forbedret livskvalitet og støtte for de svageste og mest udsatte borgere 

 

Midlerne skal ligeledes anvendes til at øge demente borgeres livskvalitet og 

selvbestemmelse ved fokus på mentale og fysiske aktiviteter: 

 Velvære, oplevelser og aktiviteter for demente borgere ved 

demenstræning og demenshøjskoler  

Som det fremgår af værdighedspolitikken har ældreområdet i 

Svendborg Kommune et stort fokus det aktive ældreliv, da det 

har stor betydning for den enkeltes livskvalitet og mulighed for 

at bevare færdigheder. For at understøtte muligheder for et aktivt 

ældreliv anvendes bl.a. midler til: 

 Tilbud om gymnastik/fysisk aktivitet  

 Støtte til træning i varmtvandsbassin 

 

 

Midlerne er fordelt således:  
6.547.580 

kr. 

Personaleressourcer til 

Grundnormering 

plejecentre 

 

1.073.709 

kr. 

Personaleressourcer til 

Borgere med særlige behov på 

Plejecentre 

 

1.738.386 

kr. 

Personaleressourcer til 

Ekstra nathold i 

hjemmeplejen 

 

1.022.580 kr. Personaleressourcer til 

Hjemmeplejen 

 

102.258 kr. Daghøjskole demens 

Heraf: 

51.129 kr. lønudgifter  

51.129 kr. transport 
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255.645 kr. Demenstræning 

Heraf: 

153.387 kr. lønudgifter 

102.258 kr. transport 

 

357.903 kr. Tilskud til træning i bassin 

Honorering af eksterne 

fysioterapeuter, der yder 

behandling af borgere 

 

 

 
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 

For at sikre en høj faglig kvalitet er kompetenceudvikling af medarbejdere, som 

det også fremgår af værdighedspolitikken, højt prioriteret på ældreområdet. 

 

Vi har fokus på, hvordan den faglige viden er med til at 

forebygge sygdomsforløb og indlæggelser. Det at undgå 

indlæggelser har stor betydning for den enkelte borgers 

velbefindende og forebyggende indsatser er med til at styrke 

borgerens livskvalitet, velvære og sundhed. 

Som en del af den landsdækkende satspulje for 2016 er der afsat midler til en 

gradvis indfasning af fast tilknyttede læger på plejecentre. Satspuljemidlerne 

skal bruges til honorering af lægerne i forhold til generel rådgivning, vejledning 

og håndtering af medicin til borger og personale, mens den kliniske behandling 

fortsat finansieres af sygesikringen 

I Svendborg Kommune er det politisk prioriteret, at der skal afsættes yderligere 

midler til en systematisk implementering af plejecenterlæger på kommunens 17 

kommunale plejecentre og 2 selvejende plejecentre.  

For en succesfuld implementering er der prioriteret midler til opstart af den nye 

form for samarbejde mellem plejecentre og praktiserende læger. De ansøgte 

midler fra værdighedspuljen giver mulighed for at øge volumen af afsatte timer 

den enkelte praktiserende læge kan være på plejecenteret. 

 

Midlerne er fordelt således: 

 

102.258 kr. Tænd livsgnisten ”spark of Life 

102.258 kr. Tidlig opsporing 

 

664.677 kr. Forskningsprojekt: ”Demensbyens 

betydning for borgere med 

demens” 

511.290 kr. Plejecenterlæger  
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Dialog og administration 

Der er afsat 25.457 kr. til revision. 

 

 

 

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter 

 Kr.  

Samlet beløb  12.504.000 

Lønudgifter (mere 

personale mhp. flere varme 

hænder) 

10.382.255 (lønudgifter til 

personale på plejecentre og i 

hjemmeplejen) 

51.129 (lønudgifter til personale, 

daghøjskole demens) 

153.387 (lønudgifter til 

terapeuter, demenstræning)  

I alt 10.586.771 

Kompetenceudvikling af 

personale 

869.193 (Kompetenceudvikling) 

511.290 (Plejecenterlæger) 

I alt 1.380.483 

Anskaffelser  

Andet (…) 357.903(Honorering af 

fysioterapeuter, træning i bassin) 

51.129 (Transport + undervisning 

daghøjskole demens) 

102.258 (Transport 

demenstræning) 

I alt 511.290 

Revision af 

værdighedspolitik, dialog 

og administration mv. 

25.457 (Revision) 

Udmøntning i alt 12.504.000                           

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 

 

 

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) 

x 

 

 


