
 

 
 

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig 
ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 
 
Kommune: Kerteminde Kommune  
 
Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 5.400.000 kr. 
 
Tilskud bedre bemanding i ældreplejen 2019: 2.604.000 kr. 
 

Tabel 1 Budget for 2019 til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding 
fordelt på områder  
 Kr. 
En værdig ældrepleje fordelt på områder:  
Livskvalitet 3.221.000 
Selvbestemmelse 1.220.000 
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 939.000 
Mad og ernæring 0 
En værdig død 0 
Pårørende (obs ny) - 
Andet (…)  
Administration mv. en værdig ældrepleje 20.000 
Udmøntning i alt en værdig ældrepleje 5.400.000 
En bedre bemanding fordelt på områder: 
Bedre bemanding i hjemmeplejen 814.000 
Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og 
friplejeboliger 

1.725.000 

Administration mv. bedre bemanding (inkl. revision) 65.000 
Udmøntning i alt en bedre bemanding  2.604.000 

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som 
kommunen modtager til henholdsvis en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i 
ældreplejen i 2019. Specificer i parentesen hvis posten ’Andet’ benyttes under 
midlerne til en værdig ældrepleje. 
 
BOKS 1 Hvorledes understøtter den valgte udmøntning kommunens 
værdighedspolitik og en bedre bemanding i ældreplejen i 2019 
Hvorledes understøtter den valgte udmøntning kommunens værdighedspolitik 
i 2019 
 
Livskvalitet 
Livskvalitet anskues, som en overordnet ramme, der også understøtter 
værdighedspolitikkens indsatser vedr. mad og ernæring samt værdig død. 
Således omfatter indsatsen på plejecentre og rehabiliteringsindsatsen også 
indsatser i forhold til mad og ernæring og en værdig død uden at der er afsat 
særskilte rammebeløb hertil. Sundhed og Rehabilitering har i flere år strategisk 
satset på rehabilitering med henblik på, gennem et helhedsorienteret og 
aktiverende sigte, at fremme borgernes egne ressourcer og leve et selvstændigt 
og uafhængigt liv med størst mulig livskvalitet længst mulig jf. både 
Ældrekommissionens og Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger. 
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Plejecentre  
Kerteminde Kommune har prioriteret varme hænder på kommunens plejecentre 
højest, da en stor del af kommunens svageste ældre bor på plejecenter. Fordeles 
som rammebeløb til hvert enkelt plejecenter, som herefter selv udmønter 
indsatsen i samarbejde med beboere, medarbejdere og pårørende. Der er 
igangsat arbejde med udvikling af bruger- og pårørende inddragelse med henblik 
på at understøtte en bredere involvering i at skabe det gode live på plejecentrene. 
(Se desuden beskrivelse af indsatserne vedr. mad og ernæring og en værdig død)  
 
Rehabiliteringsindsats  
Fortsættelse og videreudvikling af indsatsen med rehabilitering på plejecentre og 
i hjemmepleje, som blev indledt med ældrepuljen i 2014. Indsatsen understøtter 
borgernes egne ressourcer og mulighed for at have indflydelse på eget liv. (Se 
desuden beskrivelse af indsatserne vedr. mad og ernæring og en værdig død). 
Fra 2019 integreres indsatsen direkte i hjemmeplejen, på genoptræningsområdet 
og rehabiliteringscenteret, hvor medarbejdere understøtter den 
hverdagsrehabiliterende indsats.  
 
Styrket kontinensindsats  
Fortsættelse og videreudvikling af kontinensindsatsen på plejecentre og i 
hjemmeplejen, som blev indledt med ældrepuljen i 2014. Tilbud om individuel 
faglig udredning ved kontinensproblemstillinger. Individuel sagsbehandling og 
bevilling af ansøgninger vedr. kontinensprodukter samt løbende opfølgning af 
behov. Der anvendes bl.a. velfærdsteknologiske bleer (Identifi) med henblik på 
at skabe øget livskvalitet for den enkelte borger.  
 
Selvbestemmelse 
Genoptræningsindsats  
Fortsættelse og videreudvikling af genoptræningsindsatsen, som blev indledt 
med ældrepuljen 2014. Konsolidering af genoptræningsindsatsen med henblik 
på, at genoptræning kan etableres umiddelbart ved behov. Dermed sikres bedre 
genoptræningsforløb for borgerne, større mulighed for, at borgerne fastholder 
eller forbedrer deres funktionsniveau og, i videst muligt omfang, fremover kan 
være selvhjulpne. Hurtig adgang til genoptræning mindsker risikoen for 
følgevirkninger. 
 
Fysioterapi på Rehabiliteringscenter  
Styrkelse af Rehabiliteringscenterets arbejde med at forbedre indsatsen, så 
borgerne opnår øget effekt af indsatsen og evt. hurtigere forløb. Et nye 
rehabiliteringscenter med i alt 28 pladser og fokus på helende arkitektur blev 
ibrugtaget marts 2018.  I 2018 var fokus på at lære de nye fysiske rammer at 
kende og i 2019 konsolideres træningsindsatsen mhp. at optimere anvendelsen af 
de fysiske rammer og inkorporere træningen endnu mere i dagligdagen for 
borgere med ophold på rehabiliteringscenteret.  
 
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 
Forløbskoordination på hjerneskadeområdet  
Fortsættelse og videreudvikling af indsatsen, som blev indledt med ældrepuljen 
2015. Koordinering og rådgivning for borgere med hjerneskade og pårørende 
med henblik på at sikre større livskvalitet, fastholde borgernes funktionsniveau 
og modvirke social isolation.  
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Sagsbehandlende terapeuter, hjælpemidler  
Styrket indsats ift. sagsbehandling på hjælpemiddelområdet for at understøtte 
hurtigere sagsbehandlingstid og løbende tilpasning og opfølgning på behov for 
hjælpemidler.  
 
Mad og ernæring 
Varetages under indsatser vedrørende livskvalitet. Konsolidering af indsatsen på 
plejecentre og hjemmepleje, hvor Servicestyrelsens koncept God mad – godt liv 
anvendes. Der udføres løbende ernæringsscreening af borgere på plejecentre. 
Der produceres daglig varm mad fra centralkøkken til både plejecentre og 
borgere i hjemmeplejen og der er etableret lokale kostråd og kostpatrulje til 
løbende kvalitetsforbedring af maden. Mad til borgere i hjemmeplejen leveres af 
chauffører, som udover daglig dialog med borgerne også bistår med servering og 
observation.  
 
En værdig død 
Varetages under indsatser vedrørende livskvalitet. Styrket fokus på indsatsen i 
forhold til løbende forventningsafstemning og dialog om livets afslutning samt 
forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og palliativ indsats til borgere i 
den terminale fase. Der er etableret samarbejde med vågetjeneste, som 
medvirker til at skabe tryghed og aflastning. Ligeledes er etableret 
ledsagerordning for borgere på plejecentre til læge og sygehus i samarbejde med 
Frivilligcenter. 
 
Pårørende 
Der etableres pårørendevejledning integreret i den kommunale sygepleje. I 2019 
vil der i samarbejde med Seniorråd og Ældresagens lokalafdelinger blive 
udarbejdet informationsmateriale med information og vejledning om tilbud 
målrettet både ældre og pårørende. Den kommunale sygepleje arbejder på tværs 
af de kommunale indsatser på ældreområdet, herunder hjemmepleje, plejecentre 
samt sundhed og forebyggelse. 
 
Andet 
 
Hvordan der arbejdes med værdighedspolitikken generelt set i 2019 
I Kerteminde Kommune er omdrejningspunktet for værdighedspolitikken, at alle 
borgere skal have mulighed for et selvstændigt og meningsfuldt liv. 
Værdighedspolitikken er tæt forbundet med Kerteminde Kommunes 
grundlæggende værdier, Sundhedspolitik og Voksenpolitik. Opfølgning foregår 
ved status til Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget og løbende i afdelingen ift. 
at evaluere anvendelse og effekt af midler. Kerteminde Kommunes arbejder på, 
at borgerne oplever en sammenhængende indsats med en målrettet 
rehabiliterende tilgang, som understøtter borgernes egne ressourcer og mulighed 
for at have indflydelse 2 på eget liv. Udmøntning af værdighedspolitikken har 
fokus på at medvirke til, at skabe de bedste rammer for et selvstændigt liv og at 
hjælp og støtte altid udføres med respekt for forskellighed og den enkelte 
borgers livsstil og ønsker. 
 
 
Hvorledes skabes der en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, 
plejecentre og friplejeboliger i 2019 
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(Beskrivelsen skal struktureres efter områderne fra tabel 1. Det skal herudover 
fremgå, om de planlagte indsatser vedrører nye medarbejdere og/eller en 
opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Endelig skal det 
beskrives, hvorledes private leverandører i hjemmeplejen og på plejehjem, 
plejecentre samt friplejeboliger får del i midlerne) 
 
Bedre bemanding i hjemmeplejen  
Kerteminde Kommune har private leverandører til praktisk hjælp i 
hjemmeplejen. Midlerne fra puljen til bedre bemanding ønskes, jf. hensigten 
med puljen om at skabe mere tryghed og værdighed for ældre borgere, anvendt 
til indsatser vedrørende personlig pleje og aktivitet, hvorfor der ikke for 
nuværende er afsat midler til private leverandører. 
 
Puljen anvendes primært til opnormering af arbejdstiden for eksisterende 
medarbejdere, således at flest muligt, som ønsker flere timer, kan få opfyldt 
deres ønsker, men anvendes også til ansættelse af nye medarbejdere, hvis der 
decentralt er behov herfor. 
 
I hjemmeplejen anvendes den øgede normering primært til at sikre, at der er 
kontinuitet i plejen, således at borgeren i højere grad oplever at det er samme 
medarbejder der kommer i løbet af en vagt.  
Midlerne anvendes til at prioritere øget fleksibilitet f.eks. tidligere morgenpleje, 
således at borgerens individuelle ønsker og behov kan imødekommes i endnu 
højere grad jf. værdighedspolitikken. 
Endelig understøtter midlerne forbedringer i borgersikkerheden bl.a. gennem 
arbejdet med tidlig opsporing, triage og I sikre hænder. Alt sammen indsatser, 
som bidrager til øget tryghed og værdighed for den enkelte borger.   
 
 
Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger  
Kerteminde Kommune har er der ingen private leverandører på plejehjem og 
plejecentre og der er ingen friplejeboliger i kommunen. 
 
Puljen anvendes primært til opnormering af arbejdstiden for eksisterende 
medarbejdere, således at flest muligt, som ønsker flere timer, kan få opfyldt 
deres ønsker, men anvendes også til ansættelse af nye medarbejdere, hvis der 
decentralt er behov herfor. 
 
Som udgangspunkt anvendes midlerne til at sikre bedre bemanding i overgange 
mellem vagtlag, særlig nat/morgen og eftermiddag/aften samt skabe mulighed 
for mere aktivitet. Flere medarbejdere medvirker til at borgernes individuelle 
ønsker og behov kan imødekommes i endnu højere grad jf. 
værdighedspolitikken. 
Endelig understøtter midlerne forbedringer i borgersikkerheden bl.a. gennem 
arbejdet med tidlig opsporing, triage og I sikre hænder. Alt sammen indsatser, 
som bidrager til øget tryghed og værdighed for den enkelte borger.   
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Tabel 2 Budget 2019 til en værdig ældrepleje fordelt på udgifter/indsatser 
 Kr. 
En værdig ældrepleje fordelt på udgifter: 
Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder) 5.380.000 
Kompetenceudvikling af personale 0 
Anskaffelser  0 
Andet (…) 0 
Administration mv. en værdig ældrepleje 20.000 
Udmøntning i alt en værdig ældrepleje 5.400.000                            
En bedre bemanding fordelt på indsatser: 
Nye medarbejdere 420.000 
Opjustering af arbejdstiden for eksisterende 
medarbejdere 

2.119.000 

Administration mv. bedre bemanding (inkl. revision) 65.000 
Udmøntning i alt en bedre bemanding  2.604.000 

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som 
kommunen modtager til henholdsvis en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i 
ældreplejen i 2019. Specificer i parentesen hvis posten ’Andet’ benyttes. Der 
foretages herudover en skønsmæssig fordeling af udgifter til henholdsvis nye 
medarbejdere og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.  
 
BOKS 2 
Bekræftelse redegørelse 
 
Det bekræftes, at tabel 1 og 2 angiver det forventede forbrug af 
værdighedsmidlerne og midlerne til en bedre bemanding i 
ældreplejen i 2019 (Sæt kryds) 

X 

 
 
 


