
Udmøntning af midler til en værdig 
ældrepleje 2018-2021

Kommunerne skal for hvert år frem mod 2019 redegøre for, hvordan 
midlerne fra værdighedsmilliarden udmøntes. Udmøntningskataloget blev 
fremlagt og godkendt sammen med værdighedspolitikken på 
kommunalbestyrelsesmøde d. 21. juni 2016.

Redegørelsen skal vise, hvordan den forudsatte udmøntning understøtter 
kommunens værdighedspolitik i forhold til livskvalitet, selvbestemmelse, 
kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en 
værdig død.

I 2019 modtager Hvidovre Kommune et tilskud på i alt 8,88 mio. kr. Fra 
2020 vil midlerne blive udbetalt sammen med bloktilskuddet efter en 
objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.

Dette notat redegør for anvendelsen af puljemidlerne for 2018 og 2019, 
som blev godkendt på kommunalbestyrelsesmøde d. 21. juni 2016. Og 
forslag til anvendelse af bloktilskudsmidlerne for perioden i 2020 og 2021.

Livskvalitet
Demografireduktion

I budget 2020 vil konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling 
som vanligt blive indarbejdet. Der forventes en stigning i særligt gruppen af 
80+-årige. Til delvis imødegåelse af denne udgiftsstigning på ældreområdet 
blev der i forbindelse med budgetaftalen for 2016 indregnet en 
udgiftsreduktion på 1,5 mio. kr. årligt startende med 1,5 mio. kr. i 2016, 3 
mio. kr. i 2017 og stigende i de efterfølgende år. Besparelsen var forudsat 
udmøntet via serviceomlægninger - her kunne bl.a. foreslås Ældreliv 
Hvidovre og aktiviteter på plejecentrene. Med værdighedsmidlerne vil det 
være muligt at fastholde disse tilbud til ældre.

Demografireduktionen indgår med 3 mio. kr. fra 2018.

Aktiviteter på plejecentrene

Aktiviteter giver anledning til samvær. På kommunens plejecentre øges 
mulighederne for at afholde aktiviteter med mere for borgerne. Aktiviteterne 
planlægges og afvikles med afsæt i borgernes ønsker og behov.

Aktiviteter på kommunens plejecentre indgår med 0,76 mio. kr. i 2018 og 
2019

Styrket indsats til nydiagnosticerede og yngre demente

At få konstateret demens er ofte ensbetydende med, at både borgeren og 
familien skal forberede sig på, at hverdagen ændres. De ønsker, man har 
haft til ældrelivet og hverdagens rutiner, skal justeres, men det er også 
vigtigt stadig selv at kunne bestemme over egen hverdag. Derfor sikres 
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implementering af Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 samt 
tilbud til nydiagnosticerede demente og yngre demente.

Tilbuddet indgår med 0,5 mio. kr. fra 2018.

”Vandreholdet” – demensindsats, hjemmeboende borgere

Borgere med demens og deres pårørende kan opleve mange udfordringer, 
når hverdagen ændres som følge af demenssygdommen. For de borgere, 
hvor de pårørende og borgeren bliver boende sammen, bliver det ofte 
tiltagende mere ressourcekrævende for den pårørende, at støtte og pleje 
den demensramte, og sygdommen har i mange tilfælde stor betydning for 
den pårørendes muligheder i hverdagen.  Med tilbuddet får de demente 
gennem tilbuddet ”Vandre i naturen” mulighed for samvær med andre 
demente og for at komme ud i naturen og få gode oplevelser og 
bevægelse. Samtidig bliver de pårørende aflastet og får en tid alene til 
egne aktiviteter.

Tilbuddet indgår med 0,7 mio. kr. fra 2018.

Pulje til særlig omsorg (hjemmehjælp)

På hjemmehjælpsområdet er der afsat en pulje til særlig omsorg. Puljen 
giver mulighed for, at der til borgere, som har et særligt behov eller står i en 
særlig kompliceret livssituation kan visiteres til fx et ekstra besøg fra 
hjemmehjælpen med henblik på at øge borgerens tryghed og livskvalitet.

Tilbuddet indgår med 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019

Ældreliv Hvidovre

Ældreliv Hvidovre er en kursusrække, som klæder borgerne på til at sætte 
sig i spidsen for deres eget ældreliv. Med temaer som arveret og pension, 
tryghed i og udenfor hjemmet, sundhed og trivsel og netværk og 
fællesskaber, har kurset siden opstarten i efteråret 2015 kørt med fulde 
hold hver gang. Deltagerne melder tilbage, at de går fra kurset med god og 
nyttig viden, som de kan bruge i hverdagen. Desuden indgår temaaftenen 
”Velkommen til nye pensionister” og temadage for ældre om emner der 
optager målgruppen.

Tilbuddet indgår med 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. fra 2019

Selvbestemmelse
En moderne ældrepleje – investering i velfærdsteknologi

På forskellig vis har velfærdsteknologi vist sig at være et middel til at øge 
livskvaliteten for mennesker med behov for støtte eller omsorg samt aflaste 
og give større fleksibilitet i hverdagen for borgere, pårørende og 
kommunens medarbejdere. Det betyder samtidigt, at fagligheden i 
kommunen udvikles, og at der skabes et ressourcemæssigt råderum, der 
kan prioriteres til andre former for velfærd. Der afsættes midler til 
investering og afprøvning af velfærdsteknologi på plejecentre og i 
hjemmeplejen.

En moderne ældrepleje indgår med 0,2 mio. kr. fra 2020.
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Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Højere livskvalitet og mere selvbestemmelse i ældreplejen - 
kompetenceløft

Der afsættes i perioden 2016-2018 midler til at gennemføre et omfattende 
kompetenceløft på tværs af ældreområdet. Kompetenceløftet skal styrke 
medarbejdernes kompetencer indenfor områderne: tværfaglig koordination 
og dialog, dokumentation (FSIII), rehabilitering, smart velfærd 
(velfærdsteknologi) og ældre medicinske patienter. Kompetenceløftet vil 
omfatte medarbejdere i hjemmeplejen, plejecentre, hjemmesygeplejen, 
visitationen og genoptræningen.

Kompetenceudviklingen indgår med 2,2 mio. kr. i 2016, 3,45 mio. kr. i 2017 
og 0,25 mio. kr. i 2018.

Kom trygt hjem 

En række borgere er usikre og utrygge, når de skal hjem fra hospitalet og i 
gang med hverdagens rutiner, nogle har samtidig et sparsomt netværk eller 
sygdommen gør, at de ikke kan deltage i samværet med venner og familie.  
Kom trygt hjem forløbet giver mulighed for at følge særligt sårbare borgere i 
længere tid og støtte dem i at finde sig til rette i hjemmet og hverdagens 
rutiner igen.

Tilbuddet indgår med 0,96 mio. kr. fra 2020

Det tværfaglige team

Akutte somatiske genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser, akutte 
indlæggelser for KOL- og diabetespatienter er alle indikatorer der 
monitoreres under de nationale mål for sundhedsvæsenet.

Hvidovre Kommune har en placering, der ligger under landsgennemsnittet 
på alle indikatorerne.

Det tværfaglige team understøtter sygeplejen og hjemmeplejens indsats 
hos borgere ved at være med til at sikre:

 at medarbejderne er rustet til at opspore forebyggelige indlæggelser
 at der er en tydelig kommunikationsvej, når medarbejderne 

konstaterer en forringelse af borgernes helbred

Indsatsen indgår med 1,28 mio. kr. fra 2020.

Mad og ernæring
Ernæringsindsats til småtspisende ældre

Mad og måltider rummer et stort potentiale i forhold til at skabe livskvalitet, 
fastholde eller genvinde helbredet og klare dagligdags gøremål. Derfor er 
der etableret en indsats med fokus på at ældre, der har svært ved at få 
spist tilstrækkelig mad eller som har oplevet et utilsigtet vægttab får 
(gen)etableret gode spisevaner, så de kan genvinde kræfterne.

Indsatsen indgår med 0,8 mio. kr. fra 2020.
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Andet

Der afsættes 24 t. kr. i 2019 og 100 t.kr. i 2020 og 2021 til revision og 
administration af projekterne.

Samlet overblik over projekter for puljemidler i 2018 og 2019 og forslag til 
anvendelse af bloktilskudsmidlerne i 2020 og 2021.

Beløb i 1.000 kr. (fra 2019 i 2019 priser) 2018 2019 2020 2021
Livskvalitet
Demografireduktion 3.000 3.000 3.000 3.000
Aktiviteter på plejecentrene 760 760
Styrket indsats til nydiagnosticerede og yngre demente 500 500 500 500

"Vandreholdet" - demensindsats, hjemmeboende borgere 711 711 711 711
Pulje til særlig omsorg (hjemmehjælp) 500 500
Ældreliv Hvidovre 1.045 1.295 1.295 1.295
Selvbestemmelse

En smartere ældrepleje - investering i velfærdsteknologi 224 224
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Højere livskvalitet og mere selvbestemmelse i 
ældreplejen - kompetenceløft 250
Kom trygt hjem 960 960
Tværfagligt team 1.280 1.280 1.280 1.280
Mad og ernæring
Ernæringsindsats småtspisende ældre 810 810 810 810
Andet
Revision og administration af projekterne 24 100 100
I alt forslag til aktiviteter 8.856 8.880 8.880 8.880

Anvendelse af midlerne i 2018 og 2019 fremgår af udmøntningen for 2016 
til 2019 jf. værdighedspolitikken gældende for perioden 2016 og 2017.




