
 

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere 

værdig ældrepleje i 2016 

 

 

Kommune: Svendborg 

 

Tilskud: 12.084.000 

 

Link til værdighedspolitik: www.svendborg.dk/værdighedspolitik 

 

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder  

 

Samlet beløb  Kr.12.084.000 

Livskvalitet Kr. 8.309.000 (Personaleressourcer)  

Kr. 100.000 (Daghøjskole demens) 

Kr. 500.000 (Demenshaver) 

Kr. 150.000 (Demenstræning) 

Kr. 250.000 (Tilskud til træning i bassin) 

Samlet kr.: 9.309.000 

Selvbestemmelse Kr. 100.000 (Træningsredskaber) 

Kr. 700.000 (Velfærdsteknologi)  

Samlet kr. 800.000 

Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng i plejen 

Kr. 1.350.000 (Kompetenceudvikling)  

Kr. 250.000 (Plejecenterlæger) 

Kr. 125.000 (Projektleder Demensby) 

Kr. 150.000 (elcykler til hjemmeplejen)  

Samlet kr. 1.875.000 

Mad og ernæring Kr. 100.000 (Indretning køkken) 

En værdig død 0 

Andet  

Udarbejdelse af 

værdighedspolitik, dialog og 

administration mv. 

0 

Udmøntning i alt Kr.12.084.000 

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det 

beløb, som kommunen modtager. 

 

BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning 

kommunens værdighedspolitik 

 

(herunder med eksempler på indsatser, der viser dette, samt 

kortfattet om, hvordan der arbejdes med værdighedspolitikken 

generelt set) 

 

Ældreområdet i Svendborg Kommunes vision er livskvalitet for 

alle ældre borgere i Svendborg Kommune. 

 

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. 

http://www.svendborg.dk/værdighedspolitik
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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: 

 Velvære, oplevelser og aktiviteter for demente borgere ved etablering af 

demenshaver og demenshøjskoler  

Velfærdsteknologi: 

Der afsættes midler til indkøb og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger, der 

øger borgerens mulighed for selvstændighed og selvbestemmelse. 

 

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  

 Træningsredskaber til aktivitetscentre  

 Støtte til træning i varmtvandsbassin 

 Demenstræning. Tilbud til demente borgere, da fysisk 

træning understøtter bedre livskvalitet. 

 

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. 

 

Svendborg kommune har gode erfaringer med anvendelse af elcykler i 

hjemmeplejen. Brugen af elcykler giver større fleksibilitet og overskud hos 

personalet. De kommer lettere og hurtigere rundt til borgerne og har større 

mulighed for at hjælpe hinanden. Det optimerer samarbejdet omkring borgeren og 

bevirker, at tiden hos borgeren bruges bedst muligt til gavn for hjemmeplejens 

borgere.  

 

Derfor anvendes midler fra værdighedsmilliarden bl.a. til 

 Projekt, hvor en læge tilknyttes plejecentre for at sikre optimal sundhed for 

beboere på plejecentre samt faglig sparring mellem personale og læge. 
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 Opkvalificering af medarbejdere vha. e-learning 

 Fokus på forebyggelse og tidlig opsporing 

 Forskningsprojekt: ”Demensbyens betydning for borgere 

med demens”, der skal sikre fortsat kvalitet og udvikling i 

plejen af og tilbud til demente borgere, så erfaringer kan 

udbredes til hele demensområdet i Svendborg Kommune. 

 Projektleder for Bryghuset Svendborg Demensby. 

Projektlederen skal bl.a. sikre at Bryghuset Svendborg 

Demensby får udnyttet de potentialer, der er i en demensby 

til gavn for beboerne i byen. Herunder sikre en tryg 

opbygning, etablering og udvikling af Demensbyen.  

 Elcykler til personalet i hjemmeplejen 

 

Mad og ernæring 

For at understøtte intentionen om at skabe de bedste rammer for 

det fælles måltid er der afsat midler til en ombygning af køkken på 

Demensplejecentret Vindeby Pilevej. En opdeling af 

bofællesskabet Pilelunden i to afdelinger vil tilgodese den stigende 

tyngde blandt afdelingens demente beboere og give større ro, 

tryghed og livskvalitet for beboerne. 

 

En værdig død 

I Svendborg Kommune har vi i øjeblikket en tre årig indsats, hvor 

der er afsat midler til at styrke og udvikle den palliative pleje og 

omsorg i Svendborg Kommune. Indsatsen er finansieret af midler 

fra satspuljen ’En værdig død’. Vi har derfor valgt ikke at tilføre 

yderligere midler til dette område i 2016. 

 

Øvrige bemærkninger 

Idet der i 2016 kun er halvårseffekt på ansættelse af medarbejdere 

og projekter, har der i 2016 været mulighed for at prioritere flere 

engangsindsatser og investeringer. 

  

 

Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter 

  

Samlet beløb  Kr. 12.084.000 

Lønudgifter (mere 

personale mhp. flere 

varme hænder) 

Kr. 8.309.000 (Personaleressourcer)  

125.000 (Projektleder)  

250.000 (Bassintræning)  

50.000 (Daghøjskole demens)  

100.000 (Demenstræning)  

I ALT kr. 8.834.000 

Kompetenceudvikling 

af personale 

300.000 (Spark of Life)  

425.000 (Tidlig opsporing)  

300.000 (E- learning)  

325.000 (Forskning i effekt for demente)  

250.000 (plejecenterlæger)  
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I alt kr. 1.600.000 

Anskaffelser 100.000 (Træningsredskaber)  

700.000 (Velfærdsteknologi)  

500.000 (Demenshaver)  

100.000 (Indretning køkken)  

150.000 (Elcykler til hjemmeplejen)  

I alt kr. 1.550.000  

Andet 50.000 (Transport + undervisning daghøjskole)  

50.000 (Transport demente til træning)  

I alt kr. 100.000 

Udarbejdelse af 

værdighedspolitik, 

dialog og 

administration mv. 

0 

Udmøntning i alt Kr. 12.084.000                   

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) 

x 

 


