
 

 

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere 

værdig ældrepleje i 2018 

 

 

Kommune: Bornholms Regionskommune 

 

Tilskud 2018: 10.632.000 kr.  

 

 

Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder  

 Kr. 

Samlet beløb  10.632.000 

Livskvalitet 3.435.098 

Selvbestemmelse 313.870 

Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng i plejen 4.277.268 

Mad og ernæring 1.987.433 

En værdig død 593.331 

Andet (…) 0 

Revision af værdighedspolitik, dialog 

og administration mv. 25.000 

Udmøntning i alt 10.632.000 

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det 

beløb, som kommunen modtager. Specificer i parentesen hvis 

posten ’Andet’ benyttes 

 

BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning 

kommunens værdighedspolitik i 2018 

 

Bornholms Regionskommune har fokus på at værdighed er, at vi skal se og møde 

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 i udmøntning af midlerne i 2018 i stort omfang 

prioriteret at videreføre allerede igangsatte indsatser, herunder:  

 

 Ressourcer til personalet indenfor Hjemmeplejen og på Plejecentre til mere 

”tid til dialog” om borgers situation/ønsker, herunder tid til at medinddrage 

borgeren i daglige gøremål eller omsorgstid efter borgerens eget ønske. 

Ordningerne omfatter alle borgere, der modtager personlig pleje fra 

Hjemmeplejen samt alle beboere på øens Plejecentre.  Indsatsnr. 10 og11 

jf. nedenstående. 

 

 Flere personaleressourcer til afvikling af ’tværfaglige 

rehabiliteringsmøder’ indenfor Hjemmeplejen og på plejecentre.  På de 

’tværfaglige rehabiliteringsmøder’ koordineres de faglige indsatser – altid 

med afsæt i borgerens mål. Formålet med et tværfagligt 

rehabiliteringsmøde er, at alle relevante faggrupper bidrager til at støtte 
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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. 

 Øget personalenormering i kommunes døgnrehabiliteringscenter med mere 

personale aften og weekends for at understøtte borgerens 

rehabiliteringsmål under deres ophold der.  Indsatser. 5 jf. nedenstående. 

 Styrkelsen af personalenormeringen i kommunes døgnrehabiliteringscenter 

giver samtidig mere tid til omsorg til terminale borgere, så den døendes 

ønsker kan imødekommes. Også personalet på plejecentrene gives mere 

omsorgstid i forbindelse med dødsfald.  Indsatsnr. 6 og 9 jf. nedenstående. 

 Midler til i højere grad at kunne imødekomme borgerens ønsker/behov for 

en individuel tilpasset kost under et døgnrehabiliteringsophold. 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. Indsatsnr. 7 jf. 

nedenstående. 

 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 borgeren at tilrettelægge hjælpen 

med afsæt i borgerens ønske, dagligdag og medinddrage borgeren i daglige 

gøremål. Indsatsnr. 3 jf. nedenstående. 

 Kørselsordning til befordring af borgere til/fra et aflastnings- eller 

midlertidig ophold. Indsatsnr. 13 jf. nedenstående. 

 Borgerambassadør til at 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. 

 Ressourcer til at målrette og øge indsatsen indenfor forebyggende 

hjemmebesøg til ældre gennem ansættelse af yderligere én seniorgiver til 

området. Indsatsnr. 8 jf. nedenstående. 

I 2018 afsættes endvidere midler til kvalitetsudvikling indenfor Ældre og Sundhed 

med henblik på fortsat udvikling af kvalitet og koordination indenfor den 

”Rehabiliterende organisation”.  Indsatsnr. 19 jf. nedenstående. 

Nedenstående ses en samlet oversigter over indsatser i 2018 - herunder relationen 

til fagområder: 

 
Indsats Indsatsen retter sig mod:  Indsatsnr. Budget 2018 

Tværfaglige rehabiliteringsmøder i 

Hjemmeplejen 

Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng  
1 1.693.679 

Tværfaglige rehabiliteringsmøder på 

Plejecentre 

Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng 
2 953.753 

Introduktionssamtaler til nye borgere i 
hjemmeplejen 

Selvbestemmelse  3 313.870 
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Borgerambassadør  
Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng 
4 540.000 

Sønderbo - mere personale til en 

rehabiliterende indsats 

Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng 
5 573.536 

Sønderbo - mere tid til omsorg til terminale 
borgere 

En værdig død  6 286.768 

Sønderbo - kost og rehabilitering  Mad og ernæring 7 361.422 

Forebyggende hjemmebesøg  Livskvalitet  8 507.250 

Mere omsorgstid i forbindelse med 

dødsfald på Plejecentre  
En værdig død 9 306.563 

Dialogtid mellem borger og personale i 

hjemmeplejen (Borgere, der får personlig 
pleje) 

Livskvalitet  10 2.223.243 

Mere omsorgstid/dialogtid i mødet mellem 

beboer/personalet på plejecentre  
Livskvalitet  11 415.945 

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

Mad og ernæring 12 1.626.011 

Kørsel til aflastning og midlertidig ophold  Livskvalitet  13 288.660 

Kvalitetudvikling i den Rehabiliterende 

organisation  

Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng  
19 516.300 

Revision m.v.     18 25.000 

I alt      10.632.000 
 

 

 

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter 

 Kr.  

Samlet beløb  10.632.000 

Lønudgifter (mere personale mhp. 

flere varme hænder) 
10.169.340 

Kompetenceudvikling af personale 0 

Anskaffelser 0 

Andet (Befordringsudgifter, 

fødevarer) 
437.660 

Revision af værdighedspolitik, dialog 

og administration mv. 
25.000 

Udmøntning i alt 10.632.000 

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det 

beløb, som kommunen modtager. Specificer i parentesen 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 2018 (Sæt kryds) 

x 

 

 


