
 

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere 
værdig ældrepleje i 2017 
 
 
Kommune: Rødovre Kommune 
 
Tilskud: 7.224.000 
 
Link til værdighedspolitik: 
https://www.rk.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/topmenu/Politikker/V
aerdighedspolitik-oktober-2016.pdf  
 
 
Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder  
 Kr. 
Samlet beløb  7.224.000 
Livskvalitet 6.874.000 
Selvbestemmelse  
Kvalitet, tværfaglighed og 
sammenhæng i plejen 

 

Mad og ernæring 350.000 
En værdig død  
Andet (…)  
Dialog og administration mv.  
Udmøntning i alt 7.224.000 
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 
 
Politikken styrker fokus på værdighed gennem et generelt løft af 
indsatserne, men også ved igangsættelse af nye initiativer. 
Initiativerne har fokus på de faglige indsatsområder i 
værdighedspolitikken. 
 
Der udarbejdes fra 2017 en årlig handleplan på indsatser fra 
værdighedspolitikken og Rødovre Kommunes ældrepolitik. Denne 
handleplan følges op med en årlig status på indsatserne. 
 
Livskvalitet: 
Antallet af demente borgere, der har behov for et særligt skærmet 
plejeboligtilbud, er stigende. Denne gruppe borgere har behov for 
en individuel tilrettelagt indsats og støtte, som giver borgeren mest 
mulig tryghed, selvstændighed og livskvalitet. For at kunne 
tilgodese den enkelte borgers behov for en tryg og en 
individuel tilpasset dagligdag, tilføres der ekstra 
personaleressourcer til 12 plejeboliger i det særlige 
demenstilbud. Indsatsen er en videreførelse fra 2016. 
 

https://www.rk.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/topmenu/Politikker/Vaerdighedspolitik-oktober-2016.pdf
https://www.rk.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/topmenu/Politikker/Vaerdighedspolitik-oktober-2016.pdf
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På plejehjemmene oplever personalet ofte, at der er mange aktiviteter i gang i 
tidsrummet mellem kl. 16 og kl. 20, og at det indimellem er svært at skabe 
rammerne for det gode aftenmåltid. Der er derfor afsat midler til ansættelse af 
ekstra personale i aftenvagten på alle fire plejehjem med det formål, at kvaliteten af 
”det gode måltid” om aftenen forbedres, og samtidig tilgodeses den enkelte beboers 
ønsker til døgnrytme. Indsatsen videreføres fra 2016. 
 
Indkøb af tre rickshaw cykler.  
Formålet med anskaffelsen af ekstra tre rickshaw cykler er, at give flere ældre 
muglighed for en cykeltur og dermed frisk luft, socialt samvær og en forøget 
livskvalitet.  Indsatsen sker i samarbejde med Rødovre Frivilligcenter. 
 
Etablering af et tværfagligt rehabiliteringsteam i hjemmeplejen. 
 
Formålet er at fremme den enkelte borgeres mulighed for at klare sig selv, lette den 
daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved at blive uafhængig af hjælp. 
Indsatsen understøtter også værdighedspolitikkens målsætninger for borgerenes 
oplevelse af selvbestemmelse og kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i 
indsatsen.  
For at styrke den tværfaglige og sammenhængende rehabiliteringsindsats for 
hjemmeboende borgere, etableres der en specialgruppe i hjemmeplejen.  
Der ansættes en fysioterapeut, en ergoterapeut og en sygeplejerske. I gruppen 
tilknyttes et antal social- og sundhedsmedarbejdere, der finasieres på den 
budgetlagte ramme for hjemmehjælp. 
For at sikre en hurtig visitation og iværksættelse af indsatsen tilføres der midler til 
visitationsafdelingen. 
 
Mad og ernæring:   
Mad og ernæring er et vigtigt fokusområde. Det har betydning for borgernes 
udfoldelsesmuligheder i hverdagen. 
Der er ansat en klinisk diætist i hjemmeplejen til ernæringsscreening af 
hjemmeboende ældre borgere. Målet er at forebygge utilsigtet vægttab og 
iværksætte individuelle ernæringsindsatser. Indsatsen skal forebygge indlæggelser 
på grund af ernæringsbetingede årsager. 
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Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter 
 Kr.  
Samlet beløb  7.224.000 
Lønudgifter (mere personale mhp. 
flere varme hænder) 

7.122.000 

Kompetenceudvikling af personale  
Anskaffelser 102.000 
Andet (…)  
Dialog og administration mv.  
Udmøntning i alt 7.224.000                             
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 
 
 
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 

 
 


