
 

Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en 
mere værdig ældrepleje i 2016 
 
 
Kommune: Silkeborg Kommune 
 
Tilskud: 15.300.000 kr.  
 
Link til værdighedspolitik: 
http://silkeborgkommune.dk/~/media/Om%20kommunen/Polit
ikker%20planer%20og%20strategier/Politikker/Værdighedsp
olitik.pdf  
 

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder  
 Kr. 

Samlet beløb  15.300.000 
Livskvalitet 9.162.500 

Selvbestemmelse 3.487.500 

Kvalitet, tværfaglighed og 
sammenhæng i plejen 

650.000 

Mad og ernæring 350.000 

En værdig død 1.650.000 

Andet 0 

Udarbejdelse af værdighedspolitik, 
dialog og administration mv. 

0 

Udmøntning i alt 15.300.000 
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det 
beløb, som kommunen modtager. 
 

BOKS 1.  
 
Hvorledes den valgte udmøntning understøtter 
kommunens værdighedspolitik 
 
Opgørelsen i tabel 1 viser, at størstedelen af midlerne er prioriteret til at 
bidrage til en bedre livskvalitet blandt de borgere, der får indsatser fra 
kommunens ældrepleje. Dernæst er øget selvbestemmelse prioriteret, 
efterfulgt af indsatsen for at kunne bidrage til en værdig død. 
 
Udmøntningsplan 
Der er vedtaget en udmøntningsplan, hvor midlerne anvendes ud fra 
nedenstående tabel. Tabellen viser, at godt halvdelen af midlerne vil gå 
til beboerne på kommunens plejecentre; først og fremmest til at styrke 
det gode hverdagsliv, indsatsen for beboere med demens samt den 
palliative indsats. 
 
Knap en tredjedel at midlerne anvendes til borgere i eget hjem, hvor 
langt størstedelen skal anvendes til at opretholde serviceniveauet fra 
2015, som blev reduceret med budget 2016, på personlig pleje og 
praktisk hjælp. De øvrige midler skal dels anvendes til at udvide 
indsatsen for at opspore, forebygge og afhjælpe ensomhed dels indføre 
systematiske ernæringsscreeninger. 
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Knap en tolvtedel af midlerne skal styrke den tværfaglige rehabilitering 
og den palliative indsats på kommunens pladser til midlertidigt 
døgnophold. En mindre del af midlerne skal anvendes til indkøb og 
håndtering af flere hjælpemidler, så borgere i mestringsforløb / 
rehabiliteringsforløb kan styrkes i at blive selvhjulpne. Endelig skal den 
tværfaglige koordinering og arbejdet med én fælles plan for borgeren 
styrkes for borgere med behov for sygpleje efter hospitalsophold. 
 

 
 
Af tabel 2 fremgår det, at 80 % af midlerne vil blive anvendt til at 
ansætte flere medarbejdere.  
 
Konkrete eksempler på indsatser 
 
Borgere på plejecentre, herunder borgere med demens 
Der afsættes i alt 8,25 mio. kr. til borgerne på plejecentrene, hvoraf 
størstedelen anvendes direkte til ansættelse af flere medarbejder. 
Hensigten er at styrke det gode hverdagsliv og give mulighed for at 
understøtte madlavningen i bo-enhederne, herunder muligheden for 
at lave varm mad om aftenen. Der afsættes forlods en pulje på 
100.000 kr. til igangsætning af aktiviteter med frivillige, hvor der 
opstår afledte omkostninger som følge deraf. 
 
Der afsættes ligeledes midler til at ansætte en konsulent til at 
implementere resultaterne af arbejdet med Det Gode Hverdagsliv og 
til kompetenceudvikling af medarbejderne. Kompetenceudviklingen vil 
omhandle arbejdet med demente beboere samt palliation og en 
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værdig død. 
 
Endelig afsættes der 750.000 kr. til demensvenlige udearealer og 
300.000 kr. til en demens-pakke med særlige rekvisitter som 
eksempelvis kugledyner og færdigetablering af Snoezelrum. De 
resterende 300.000 kr. anvendes til medlemskab af projekt ”Cykling 
uden alder” samt indkøb af rickshaws.  
 
Borgere i eget hjem 
Der afsættes blandt andet 250.000 kr. til at udvide en igangværende 
indsats med at opspore, forebygge og afhjælpe ensomhed samt 
50.000 kr. til kompetenceudvikling af medarbejderne. Der anvendes 
desuden 250.000 kr. til at ansætte en kostfaglig tovholder, der blandt 
andet får ansvaret for at implementere systematisk 
ernæringsscreening, og 100.000 kr. til kompetenceudvikling indenfor 
området. 
 
Borgere med behov for et midlertidigt døgnophold 
Der afsættes 1,125 mio. kr. til ansættelse af flere medarbejdere med 
henblik på at kunne yde en mere intensiv tværfaglig rehabilitering 
over en større del at døgnet og til at styrke den palliative indsats. Der 
afsættes desuden 125.000 kr. til kompetenceudvikling indenfor 
områderne. 
 
Arbejdet med værdighedspolitikken 
Silkeborg Kommunes værdighedspolitik er udformet, så den er 
overordnet for Det Gode Hverdagsliv, som er en politik, der efter en lang 
og inddragende proces, er ved at blive udarbejdet for plejecentrene.  
Der vil blive udarbejdet strategiplaner for de forskellige områder i 
værdighedspolitikken, og den vil derigennem blive retningsgivende for 
det strategiske, taktiske og operationelle arbejde i Sundheds- og 
Omsorgsafdelingen.  
 
Om og hvordan udmøntningen indgår i kommunens 
kvalitetsstandarder 
Udmøntningen vil ikke umiddelbart give anledning til at 
ændre kommunens kvalitetsstandarder. 
 

 

Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter 
 Kr.  

Samlet beløb  15.300.000 
Lønudgifter (mere personale mhp. 
flere varme hænder) 

12.175.000 

Kompetenceudvikling af personale 975.000 

Anskaffelser 2.050.000 

Andet 100.000 

Udarbejdelse af værdighedspolitik, 
dialog og administration mv. 

0 

Udmøntning i alt 15.300.000                            
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 

 


