
Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere 
værdig ældrepleje i 2018

Kommune:  Struer

Tilskud:  4.800.000

Link til værdighedspolitik:

Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder 
Kr.

Samlet beløb 4.800.000 
Livskvalitet 1.463.334
Selvbestemmelse 1.463.334
Kvalitet, tværfaglighed og 
sammenhæng i plejen

1.663.332

Mad og ernæring 200.000
En værdig død
Andet (…)
Revision af vordighedspolitik, dialog 
og administration mv.

10.000

Udmøntning i alt 4.800.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det 
beløb, som kommunen modtager. Specificer hvis posten ’Andet’ 
benyttes

BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning 
kommunens værdighedspolitik i 2018

”Livskvalitet”, ”Selvbestemmelse” og ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i 
plejen” 
Struer Kommune ønsker at anvende værdighedsmidler til:

 understøtte de svageste ældre i et øget aktivitetsniveau på plejecentrene. 

 understøtte borgeren i at opleve en høj grad af selvværd og tryghed.

 understøtte arbejdet med at øge borgernes selvhjulpenhed. 

 at støtten kan tilbydes således, at den får en mere trænende karakter.

Ovenstående forventes imødekommet ved at:
Der ansættes fagpersoner (f.eks. ergoterapeuter eller pædagoger), der kan 
supplere de faggrupper, som der er ansat (sygeplejersker, sosuassistenter og 
sosuhjælpere). Her forventes der skabt en tværfaglighed, der har et særligt fokus 
på hvad der medvirker til, at borgerne bevarer færdigheder og oplever 
meningsfuldhed i de individuelle aktiviteter og tiltag , der iværksættes i samarbejde 
med borgeren. 
Hvordan?
Der udarbejdes COPM (Canadian Occupational Performance Measure), hvor 
borgerne scores i forhold til udførelse af og tilfredshed med de aktiviteter de 
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indgår i. 
Der anvendes ICF (international klassifikation af funktionsevne) i forhold til 
mulighed for at etablere rehabiliteringsforløb.
Der gennemføres indflytningssamtaler og opfølgende samtaler med borgere og 
pårørende med henblik på meningsfuldhed, selvbestemmelse og selvværd for 
borgeren.
”Mad og ernæring” samt ”Kvalitet, kommunikation, tværfaglighed og 
sammenhæng i plejen”

 styrke den tværfaglige indsats omkring borgeren. 

 understøtte borgerens individuelle behov og ønsker i forhold til mad og 
måltider.

 samle indsats omkring borgere der har brug for større sammenhæng i 
plejen og indsatsen mod et mere selvhjulpent liv.

Ovenstående forventes imødekommet ved at:
Der ansættes en klinisk diætist, som bl.a. skal indgå i rehabiliteringsafklaring.
Hvordan?:
Diætisten varetager diætbehandling for ældre, svage borgere og borgere med 
komplekse ernæringsproblematikker.  

Diætisten indgår i et tværfagligt samarbejde, der understøtter kvalitetsløft af mad 
og måltider.

”Kvalitet, kommunikation, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” og ”En 
værdig død”

 Understøtte at der ydes en tidlig indsats med sammenhæng, 
overskuelighed, gennemsigtighed og kvalitet.

 At acceptere den syges værdi som menneske

 At skabe fokus på livskvalitet og tryghed, sikre hjælp til at få afklaret 
ønsker og behov – både for borger og pårørende.

Ovenstående forventes imødekommet ved at:
Opkvalificere sygeplejerskerne i Struer Kommune i palliativ sygepleje.
Hvordan?
I samarbejde med VIA udvikles et uddannelsesprogram med indhold svarende til 
behovet i Struer Kommune.
De deltagende sygeplejersker skal frikøbes til uddannelsen.

Hvordan arbejdes der med værdighedspolitikken generelt.

Ud over ovenstående indsatsområder arbejder Struer Kommune med 
værdighedspolitikken inden for følgende områder:

 Der tilbydes et varieret og for den enkelte relevant aktivitetstilbud som for 
eksempel kan være nye udendørs aktivitetsområder som er indrettet 
specielt med henblik på at kunne tilgodese ældres behov. Eller et tilbud 
om at kunne benytte richaws som føres af elever fra byens gymnasium.
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 Der afholdes indflytningssamtaler med samtlige beboere på kommunens 
plejecentre samt opfølgningssamtale 3 måneder efer indflytning

 Der arbejdes med COPM som redskab
 Der er anskaffet DoseCan´s som skal være med til at understøtte af 

borgeren bevarer sin personlige frihed
 Generelt arbejdes med implementering af det rehabiliterende tankesæt 

bredt blandt medarbejdere i organisationen.
 Der arbejdes med implementering af forebyggelsespakken mad og 

måltider
 3 medarbejdere er uddannede nøglepersoner på palliation.
 Plejepersonalet støtter op om, at borgerne kan få mulighed for at afslutte 

livet hvor de ønsker det.
 For at sikre et varieret og tidssvaren bolgtilbud opføres et nyt 

demensegnet plejecenter til erstatning for 2 mindre utidssvarende 
plejehjem.

 Inddragelse af netværk og frivillige
Struer kommune har udarbejdet en strategi for inddragelse af 
civilsamfundet – ”Sammen lægger vi sporene for fremtiden”.
Derudover har Sundhed og Omsorg arbejdet med en konkret strategi for 
inddragelse af civilsamfundet - "Strategi for borgerinddragelse og 
samskabelse".

 Pleje og praktisk hjælp
Der arbejdes på opkvalificering af personale til at kunne imødekomme 
varetagelse af opgaver som overføres fra regionen.

 Der er netop modtaget tilsagn om opkvalificering af medarbejdere i 
forhold til demensplejen – aktiviteter i forhold til dette iværksættes i 2018.

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Kr. 

Samlet beløb 4.800.000
Lønudgifter (mere personale mhp. 
flere varme hænder)

4.790.000

Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
Andet (…)
Dialog og administration mv. 10.000
Udmøntning i alt                             
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det 
beløb, som kommunen modtager. Specificer 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)
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