Indsatser - Værdighedspuljemidler 2019
Indsats

Beskrivelse

2019

Livskvalitet
Den rette træning til borgere
med gigt

Træning og undervisning efter GLA:D principperne.
Indsatsen ønskes fortsat i 2019. Et GLA:D forløb
med 10-12 borger=25.000kr pr.hold. 6 hold=
150.000kr

200.000

Borgere er individuelle (
kvalitetudvikling af
hjemmeplejen )

Kvalitetudvikling af hjemmeplejen med afsæt i
borgerens ønsker og behov. Afholdelse af
dialogmøder, udvikling af virtuel hjemmepleje.
Indsats ønskes fortsat i 2019 til fortsat udvikling.

850.000

Målrettet kvalitetudvikling af
små demensenheder

Fokus på støtte i nattetimerne. Indsats ønskes
fortsat i 2019

525.000

Sikker færden

Udvidelse af faldforebyggelse funktionen. 200
borger er i gennem årligt med stor succes. Der
arbejdes i tæt samarbejde med plejen og dermed til
akutteam. Indsatsen ønskes fortsættes i 2019.

470.000

Plads til flere borgere der har
behov for døgnrehabilitering

Ønske om fortsat midler til denne indsats.4 ekstra
pladser, heraf 2 til midlertidig ophold efter
udskrivelse fra hospital, 1 til demensaflastning og 1
til aflastning af indlæggelsestruet fra akutteam.

1.800.000

Selvbestemmelse

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Hurtig kompetent sygepleje

Kom godt hjem fra hospital

Kvalitetsudvikling af hjemmesygeplejen ved bl.a.
kompetenceudvikling og brug af PPS. Yderligere
tilførelse af ekstra sygeplejefaglige ressourcer til
akutfunktion
Ekstra ressourcer i visitationen til indsats til at
besøg flere borger på sygshus og koordinere
udskrivelser. Indstas ønskes fortsættes i 2019

1.884.000

525.000

Bleer der passer

Fast lægebetjening på
plejecentrene
Kompleks sygepleje på
plejecentrene

Aflønning af kontinenssygeplejersker samt leje og
indkøb af inkontinens remedier ( bl.a. elektronisk
ble). Indsatsen ønskes videreført i 2019

250.000

Primo 2017 er der etableret fast lægebetjening på
alle fem plejecentre. Opstartsmidler blev tilført via
bloktilskud. Indsatsen ønskes fortsat i 2019.
Behov for ressourcer til sikring af øget kompleks
sygepleje på plejecentren samt dokumentation
heraf. Indsats ønskes forsættes i 2019.

900.000

Indsatsen spisefællesskaber har iværksat
spisefælleskaber på dagcentrene. Indsatsen ønskes
fortsættes i 2019.

100.000

Implementering af en pårørendevejleder. Dette skal
bidrage til at pårørende kan få viden og værktøjer
til at hjælpe bedst muligt og være med til at sikre,
at de pårørende ikke står alene og dermed kan
forblive raske. Ny indsats for 2019

150.000

Revision og projektledelse

110.000

300.000

Mad og ernæring

Spisefællesskaber

En værdig død
% indsater

Pårørende

Pårørendevejleder

I alt

8.064.000

