Forslag til anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017
Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til anvendelsen af de afsatte midler til en mere værdig ældrepleje for 2017.
Forslagene til anvendelsen af midlerne tager udgangspunk i Rødovre Kommunes ældrepolitik og værdighedspolitik. I udarbejdelsen af forslagene er der
videreført indsatser fra 2016, og udarbejdet forslag til nye initiativer i 2017. Forslag 1-3 er indsatser videreført fra 2016, mens forslag 4-5 er nye
initiativer. Forslag 4 er en indsats for at styrke kvaliteten og den tværfaglige rehabiliteringsindsats til hjemmeboende borgere. Indsatsen styrkes ved at
etablere en specialgruppe i hjemmeplejen. Indsatsen understøtter visionen i værdighedspolitikken og forudsætningen for at nå visionen er, at enhver
tager vare på deres eget liv og selv skaber den tilværelse som man ønsker. Er man kun delvis i stand til at mestre det, får man hjælp og støtte fra
kommunen efter de rammer, der er udstukket af Kommunalbestyrelsen. Forslag 5 understøtter inddragelse af de frivillige i indsatsen på ældreområdet,
og medinddragelse af civilsamfundet, som en del af indsatsen i ”Sammen om Rødovre”.
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Indsats

Formål

Tema

På det særlige demenstilbud, med 12 beboere på
plejehjemmet Engskrænten, er der i 2016 ansat
ekstra personale. Der er tilført personale
ressourcer til dag- og aftenvagten, samt en pulje til
en ekstra nattevagt, hvis der er behov for dette.
Der er i 2016 ansat en diætist i hjemmeplejen.
Diætisten har til udgangen af oktober 2016 haft
kontakt til 140 borgere. Indsatserne er
ernæringsscreeninger, kostvejledninger og en særlig
ernæringsindsats til borgere, der får
sondeernæring.

Antallet af 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.
Mad og ernæring er et vigtigt fokusområde. Det har
betydning for borgernes udfoldelsesmuligheder i
hverdagen. Formålet med den særlige
ernæringsindsats er at forebygge utilsigtet vægttab og
iværksætte individuelle ernæringsindsatser. Indsatsen
skal forebygge indlæggelser på grund af
ernæringsbetingede årsager.
På plejehjemmene oplever personale ofte, at der er
mange aktiviteter i gang i tidsrummet fra kl. 16 til kl.
20, og at det kan være svært at skabe rammerne for
det gode aftenmåltid. Med de ekstra
personaleressourcer i aftenvagten, vil kvaliteten af
aftenmåltidet blive bedre. Samtidig vil enkelte
beboeres særlige behov bedre kunne imødekommes.

Livskvalitet

Der er i 2016 ansat ekstra personale i aftenvagten
på de fire plejehjem. De ekstra
personaleressourcer anvendes i tidsrummet fra kl.
16 til kl. 20. Det vil med de afsatte midler være
muligt at ansætte i alt 22 medarbejdere.

Afsatte
midler 2017
1.100.000 kr.

Mad og Ernæring

350.000 kr.

Livskvalitet
Mad og ernæring

3.474.000 kr.
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For at styrke den tværfaglige og sammenhængende
rehabiliteringsindsats for hjemmeboende borgere
etableres der en specialgruppe i hjemmeplejen.
Gruppen skal i samarbejde med træningscenteret
varetage hverdagsrehabilitering (den sammenhængende træningsindsats) og tilbud efter serviceloven,
hvor borgerne skal tilbydes en indsats, hvis der er
et rehabiliteringspotentiale. Målgruppen for indsatsen er borgere, der søger om hjemmehjælp for
første gang, og borgere med behov for yderligere
hjælp.

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 eller ved at reducere behovet for hjælp. Det er
vigtigt, at borgeren medinddrages og er motiveret
for indsatsen. I indsatsen indgår også en vurdering af,
om hjælpemidler kan indgå som en del af løsningen.
Indsatsen ydes i en tidsbegrænset periode på op til
12 uger.

Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet,
tværfaglighed og
sammenhæng i
indsatsen

Formålet med anskaffelsen af yderligere tre rickshaw
cykler er at give flere ældre mulighed for at få en
cykeltur og dermed ”frisk luft”, socialt samvær og en
forøget livskvalitet

Livskvalitet

2.198.000 kr.

For at sikre en faglig kvalificeret indsats ansættes
der en fysioterapeut, en ergoterapeut og en sygeplejerske. I gruppen vil der blive tilknyttet et antal
social- og sundhedsmedarbejdere, der finasieres
over den afsatte ramme til hjemmehjælp.
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For at sikre en hurtig visitation og iværksættelse af
indsatsen samt andre understøttende initiativer tilføres afdelingen for visitation- og sundhedsfremme
midler.
Indkøb af tre rickshaw cykler.
Der er i dag fem cykler på de fire plejehjem og to i
Kærene, hvor frivillige fra Kærene
tilbyder cykelture til de ældre borgere.
Forvaltningen vil indgå samarbejde med Rødovre
Frivilligcenter om at få flere frivillige tilknyttet
ordningen. Der vil i 2017 blive fulgt op på brugen af
cyklerne.

102.000 kr.

