
 

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere 

værdig ældrepleje i 2016 

 

 

Kommune: Albertslund Kommune  

 

Tilskud: 4.032.000  

 

Link til værdighedspolitik: 

http://albertslund.dk/nyheder/2016/vaerdighedspolitik-

vedtaget/ 
 

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder  

 Kr. 

Samlet beløb  4.032.000 

Livskvalitet 1.777.000 

Selvbestemmelse 246.750 

Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng i plejen 

1.554.500 

Mad og ernæring 100.000 

En værdig død 353.750 

Andet  

Udarbejdelse af værdighedspolitik, 

dialog og administration mv. 

 

Udmøntning i alt 4.032.000 

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det 

beløb, som kommunen modtager. 

 

BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning 

kommunens værdighedspolitik 
Albertslund Kommunes vision i værdighedspolitikken er, at borgerne skal leve godt og 

længe – også i den tredje alder. Ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så de 

fortsat kan leve det liv, de ønsker med størst mulig selvbestemmelse. Udmøntningen af 

Albertslund Kommunes værdighedspolitik sætter endnu mere fokus på forebyggelse, og 

styrkelse af borgernes, livsmod, livskvalitet og selvhjulpen hed. 

 

Nedenstående er eksempler på hvordan Albertslund Kommune vil arbejde med 

værdighedspolitikken.   

 

1. For at forebygge indlæggelser udarbejdes akutpakker. En akutpakke omhandler, at der 

kan bevilges ydelser alt efter borgerens behov eksempelvis i formålet om at forebygge 

en indlæggelse. Dette kunne være et antal hjemmebesøg pr. dag eller decideret 

døgnbemanding. Akutpakkerne visiteres af Albertslund Kommunes myndighedsenhed, 

mens den faglige koordination sikres af kommunens sygeplejen.  

 

Den kommunale sygepleje skal primært koordinere akutpakkerne, men vil oftest blive 

udført af hjælpere. Aktiviteten understøtter Albertslund Kommunes værdighedspolitik 

hvad angår livskvalitet. De borgere som er i risiko for at blive hospitalsindlagt, vil 

kunne passes i eget hjem af den kommunale hjemmepleje.  
        

2. For at medarbejderne har de rette kompetencer til akutpakkerne, skal der gennemføres 

et kompetenceudviklingsprogram til sygeplejersker, assistenter, hjælpere i 

hjemmeplejen og plejeboligområdet. Formålet er at yde den rette hjælp tilpasset den 

http://albertslund.dk/nyheder/2016/vaerdighedspolitik-vedtaget/
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enkeltes borgers behov.  

 

Kompetenceudvikling er nødvendigt såfremt Albertslund Kommune skal etablere 

akutpakker og tage de første skridt henimod at kunne varetage de funktioner, der er 

nødvendige for et egentligt akutteam.   

 

På plejeboligområdet tilknyttes en fast plejehjemslæge. Indsatserne skal underbygge 

temaerne kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen og en værdig død.  

 

3. For at fastholde og/eller forbedre borgernes funktionsniveau, skal der indkøbes 

træningsmaskiner til åbent dagscenter. Formålet er, at brugerne af åbent dagcenter kan 

træne, når de alligevel er i åbent dagscenter. Træningen vil forbedre borgerens 

funktionsniveau, og indsatserne underbygger temaerne selvbestemmelse og 

livskvalitet.  

 

Albertslund Kommune vil samtidig tilbyde medlemmer af patientforeninger mulighed 

for at træne, når de er afsluttet i deres forløbsprogram. Formålet er, at de fastholder 

deres funktionsniveau, og indsatserne underbygger temaerne selvbestemmelse og 

livskvalitet.  

 

4. For at forebygge hospitalsindlæggelser og minimere smitterisiko indkøbes 

Desinfektionsmaskiner, der dræber alle sygdomsfremkaldende mikroorganismer, 

bakterier som MRSA, ESBL og VRE, skimmelsvampe og vira som eksempelvis 

NORO-virus.  

 

Formål. At sikre et sundere indeklima og forebygge risiko i smitte. Begrænse smitte i 

institutioner, plejehjem, hjælpemiddeldepoter.  

 

Betydning for borger. Bliver hjulpet til et renere miljø, der kan påvirke borgeren i 

positiv retning mod at blive rask. Eller undgå genindlæggelse og få hurtigere virkning 

af medicinen uden forstyrrelser af urent miljø.  

 

5. For at forebygge ensomhed har Albertslund Kommune afsat midler til aktiviteter 

målrettet de mest ensomme ældre. Indsatsen understøtter blandt andet temaet 

livskvalitet.   

 

Albertslud Kommune vil opsøge og tiltrække de mest ensomme ældre i forhold til 

deres deltagelse i fællesskaber og aktiviteter.   

 

6. For at understøtte temaet omkring mad og ernæring vil Albertslund Kommune tilbyde 

madkurser til enlige borgere. Kurserne udvikles og afholdes af kommunens egne 

diætister. Diætisterne skal også uddanne ernæringsambassadører blandt plejepersonalet 

i kommunens plejecentre i ernæringsrigtig ældrekost, indbydende kost og den gode 

måltidssituation.  

 

7. Albertslund kommune vil desuden fortsat arbejde med at udvikle kommunens 

Rehabiliteringstilbud – 4 ekstra rehabiliteringspladser – der skal være med at 

underbygge temaerne kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen samt 

livskvalitet.   

 

Værdighedspolitikken – og de årlige redegørelser - skal bidrage til, at Albertslund 

Kommune hele tiden inddrager ældre borgere og deres pårørende i dialogen om, hvad 

kvalitet er for den enkelte. Borgere er forskellige, har forskellige værdier og lever 

forskellige liv. Derfor er kvalitet og værdighed også et spørgsmål om den enkeltes behov 

og ønsker – og om hvordan Albertslund Kommune kan mødekomme disse. Albertslund 

Kommunes prioritering af midlerne afspejler dette.  
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Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter 

 Kr.  

Samlet beløb  4.032.000 

Lønudgifter (mere personale mhp. 

flere varme hænder) 

2.977.000 

Kompetenceudvikling af personale 415.000 

Anskaffelser 640.000 

Andet  

Udarbejdelse af værdighedspolitik, 

dialog og administration mv. 

 

Udmøntning i alt 4.032.000                             

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det 

beløb, som kommunen modtager. 

 

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 

 


