Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig
ældrepleje i 2016

Kommune: Aarhus Kommune
Tilskud: 43.980.000 kr.
Link til værdighedspolitik:
http://www.aarhus.dk/da/politik/Politikker-og-planer/Familieboern-aeldre/Vaerdighedspolitik.aspx

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder
Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
Andet
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt

Kr.
43.980.000
19.840.000
6.040.000
16.800.000
1.300.000
43.980.000

BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik
Værdighedspolitikken fortæller historien om, hvad et værdigt liv kan være for
ældre borgere i Aarhus Kommune, og hvordan et værdigt liv kan opnås og
fastholdes.
Arbejdet med at styrke værdigheden for ældre borgere står allerede centralt i
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs strategi, de fem ledetråde.
Værdighedspolitikken tager afsæt i de tre borgerrettede ledetråde:
 Vi er sammen (vi er sammen med borgeren)
 Jeg bestemmer selv (al magt til borgeren)
 Hjælp mig, så jeg kan klare mig selv (vi holder borgeren væk)
Den besluttede udmøntning understøtter værdighedspolitikken
ved at implementere en lang indsatser, der understøtter et
værdigt liv for ældre i Aarhus Kommune. Indsatserne går på
tværs af de tre borgerrettede ledetråde og de fem elementer, som
ministeriet har opstillet.
Alle 5 elementer er tilstede i selve værdighedspolitikken, men
med den besluttede udmøntning afsættes ikke yderlig midler til
elementet mad og ernæring, da dette element tideligere er blevet
særskilt prioriteret i Aarhus Kommune.

Udmøntningen indfører bl.a. klippekort til alle beboere i
plejebolig, ekstra personale i plejeboliger samt at
serviceniveauet for rengøring øges fra rengøring hver 3. til
rengøring hver 2. uge.
Desuden udmøntes midler til at skabe større hjemlighed og
minimere institutionspræget i plejeboliger og dagcentertilbud.
Derudover udmøntes bl.a. midler til ensomhedsindsatser,
demensindsatser og en særlig indsats i forhold til øget
livskvalitet og en værdig død via eksistentielle samtaler.
Indsatserne understøtter øget selvbestemmelse, øget livskvalitet
og en værdig død.
Endvidere udmøntes midler til øget tværfaglighed og kvalitet i
form af mere sygepleje og terapeutbistand i hjemmeplejen samt
kompetenceudvikling af personalet bl.a. i forhold til
sammenhængende borgerforløb. Ligesom der afsættes midler til
at forbedre overgange mellem sygehus og kommune.
Aarhus Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede
værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje
m.v., som ydes efter lov om social service til personer over
folkepensionsalderen, jf. § 1a i lov om social pension.
Værdighedspolitikken erstatter den tidligere Omsorgspolitik fra
2009.
Værdighedspolitikken udmøntes med værdighedsmidlerne og i
et byrådsvedtaget serviceniveau, når byrådet årligt vedtager
kvalitetsstandarderne for pleje, praktisk hjælp m.m.
Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter
Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp.
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
Andet
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt

Kr.
43.980.000
37.830.000
500.000
5.650.000
43.980.000

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)
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