
Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere 
værdig ældrepleje i 2016 
 
 
Kommune: Bornholms Regionskommune 
 
Tilskud: 10.200.000 kr.  
 
Link til værdighedspolitik: https://www.brk.dk/Indflydelse-
Politik/Politikker/Documents/Bornholms%20Regionskommune%20%20%c3
%86ldrepolitik%20-%20en%20v%c3%a6rdig%20%c3%a6ldrepleje.pdf  
 
Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder  
 Kr. 
Samlet beløb  10.200.000 
Livskvalitet 1.309.026 
Selvbestemmelse 152.176 
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i 
plejen 

8.204.390 
 

Mad og ernæring 218.995 
 

En værdig død 244.413 
 

Andet 0 
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog 
og administration mv. 

71.000 

Udmøntning i alt 10.200.000 
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det 
beløb, som kommunen modtager. 
 
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning 
kommunens værdighedspolitik 
 
Bornholms Regionskommunes fokus på at værdighed er, at vi skal se og møde de 
ældre, som de forskellige mennesker de er.  Mennesker med forskellige ønsker til 
og behov for støtte, for retten til selv at bestemme og for ønsket om at klare sig 
selv. 
 
Bornholms Regionskommunes har derfor i udmøntning af midlerne til en mere 
værdig ældrepleje i 2016 særligt fokus på at udvikle og understøtte 
forandringsprocesser i forbindelse med udvikling af ’en rehabiliterede 
organisation’ indenfor ældre og sundhedsområdet. I den rehabiliterende 
organisation arbejdes målrettet med at den ældre borger kan genvinde muligheden 
for at være aktiv og for at klare sine daglige gøremål selv.  Udgangspunktet for 
arbejdet er borgerens mål – hvad er det, borgeren drømmer om igen at kunne?   
Omlægningerne til Den Rehabiliterende Organisation er gennemgribende for hele 
Ældre- og Sundhedsområdet, udfordrer den daglige opgaveløsning og stiller store 
krav til medarbejderes og lederes evne til omstilling.  Et element i udmøntningen af 
midlerne til en værdig ældrepleje er således, at give de involverede medarbejdere 
bedre tid til oparbejdelse af kompetencer samtidig med at de daglige opgaver 
varetages tilfredsstillende (jf. KB den 28.4).  Indsatsnr. 16 jf. nedenstående.  
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Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 vil endvidere blive 
anvendt til at etablere ’tværfaglige rehabiliteringsmøder’ indenfor Hjemmeplejen 
og på plejecentre.  På det ’tværfaglige rehabiliteringsmøde’ koordineres de faglige 
indsatser – altid med afsæt i borgerens mål. Formålet med det tværfaglige 
rehabiliteringsmøde er at alle relevante faggrupper bidrager til at støtte borgeren i 
at indfri sit rehabiliteringsmål og sætte de indsatser i værk, der skal til for at 
borgeren når sit rehabiliteringsmål.  Indsatsnr. 1 og 2 jf. nedenstående.  
 
Også personalenormeringen i kommunes døgnrehabiliteringscenter udvides aften 
og weekends for at kunne understøtte borgerens rehabiliteringsmål under deres 
ophold der.  Indsatsnr. 5 og 15  jf. nedenstående. 
 
Når den ældre borger tilbydes et rehabiliteringsforløb på kommunens 
døgnrehabilitering efter et hospitalsophold har de ofte oplevet et vægttab, har 
nedsat appetit og behov for individuel tilpasset kost. I udmøntningen afsættes 
derfor midler til i højere grad at imødekomme borgerens ønsker/behov for en 
individuel tilpasset kost under et døgnrehabiliteringsophold efter 
hospitalsbehandling. Indsatsnr. 7 jf. nedenstående. 
 
Styrkelsen af personalenormeringen i kommunes døgnrehabiliteringscenter vil 
samtidig give mere tid til omsorg til terminale borgere, så den døendes ønsker kan 
imødekommes. Indsatsnr. 6 jf. nedenstående. 
 
Også personalet på plejecentrene gives mere omsorgstid i forbindelse med 
dødsfald.  Indsatsnr. 9 jf. nedenstående. 
 
For at understøtte respekten for borgerens ret til at bestemme selv, udmøntes også 
midler til introduktionssamtaler indenfor hjemmeplejen, således at personalet i 
hjemmeplejen får tid til og kan mødes med alle nye borgere (og deres pårørende) 
for sammen med borgere at tilrette hjælpen med afsæt i borgerens ønske, dagligdag 
og medinddrage borgeren i daglige gøremål.  Indsatsnr. 3 jf. nedenstående. 
 
Plejecenterområdet tilføres midler til indkøb af 2 minibusser, der kan bidrage til et 
aktivt liv for beboerne, men mulighed for at komme på udflugter mv.  Indsatsnr. 14 
jf. nedenstående. Og der afsættes ligeledes midler til at der kan bevilges kørsel til 
borgere på midlertidigt ophold og aflastning. Indsatsnr. 13 jf. nedenstående. 
 
En borgerambassadør indenfor Ældre og Sundhed vil også blive prioriteret i 
udmøntning kommunens værdighedspolitik. Borgerambassadøren skal dels kunne 
yde den ældre borger hjælp og vejledning om kommunen på ældre og 
sundhedsområdet, men også sikre, at området ’lærer’ af klager fra borgere og 
pårørende. Indsatsnr.4 jf. nedenstående. 
 
I 2016 udmøntes et mindre del af midlerne også til at give personalet både i 
hjemmeplejen og på plejecentre mere ”tid til dialog” om borgers situation/ønsker 
og behov for forklaringer. Og tid til medinddragelse i daglige gøremål og/eller 
omsorgstid efter borgerens eget ønske.  Indsatsnr. 10, 11 og 12 jf. nedenstående. I 
2017 forventes en større andel af midlerne til en mere værdig ældrepleje udmøntet 
på dette område.   
Nedenstående ses en samlet oversigter over indsatser i 
2016 - herunder relationen til fagområder:     
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Indsats Indsatsen retter sig 
mod:  Indsatsnr Budget 2016 

Tværfaglige rehabiliteringsmøder 
i Hjemmeplejen 

Kvalitet, tværfaglighed 
og sammenhæng  1 1.325.802 

Tværfaglige rehabiliteringsmøder 
på Plejecentre 

Kvalitet, tværfaglighed 
og sammenhæng 2 206.700 

Introduktionssamtaler til nye 
borgere i hjemmeplejen Selvbestemmelse  3 152.176 

Borgerambassadør  Kvalitet, tværfaglighed 
og sammenhæng 4 131.250 

Sønderbo - mere personale til en 
rehabiliterende indsats 

Kvalitet, tværfaglighed 
og sammenhæng 5 138.827 

Sønderbo - mere tid til omsorg til 
terminale borgere En værdig død  6 69.413 

Sønderbo - kost og rehabilitering  Mad og ernæring 7 87.500 

Mere omsorgstid i forbindelse 
med dødsfald på Plejecentre  En værdig død 9 175.000 

Dialogtid mellem borger og 
personale i hjemmeplejen 
(Borgere, der får personlig pleje) 

Livskvalitet  10 179.775 

Mere omsorgstid/dialogtid i 
mødet mellem beboer/personalet 
på plejecentre  

Livskvalitet  11 33.231 

Mere tid til beboere på 
plejecentre, der har brug for 
hjælp med spisning 

Mad og ernæring 12 131.495 

Kørsel til aflastning og midlertidig 
ophold  Livskvalitet  13 106.020 

Minibusser til Plejecentre Livskvalitet  14 990.000 

Bedre rammer Sønderbo Kvalitet, tværfaglighed 
og sammenhæng 15 401.811 

Omlægninger til "Den 
rehabiliterende organisation"  

Kvalitet, tværfaglighed 
og sammenhæng 16 6.000.000 

Udarbejdelse af værdighedspolitik 
m.v.     18 71.000 

I alt      10.200.000 

        
 
 
 
Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter 
 Kr. 
Samlet beløb  10.200.000 
Lønudgifter (mere personale mhp. flere 
varme hænder) 

7.439.919 
 

Kompetenceudvikling af personale 753.750 
Anskaffelser 1.491.811 
Andet (Vedr. konsulentbistand i forbindelse med 
indsatsnr. 7 og 16 samt befordring til borgere på 
midlertidigt ophold under indsatsnr. 14)  

443.520 

Udarbejdelse af værdighedspolitik, 
dialog og administration mv. 

71.000 

Udmøntning i alt 10.200.000 
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det 
beløb, som kommunen modtager. 
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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 
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