Værdighedsmidler - Status for 2019
Projekter til 2019 ansøgningen (8.064.000 kr.)+ overførsel (6.004.319 kr.)
NR.

Forslag til indsats

Beskrivelse

Anslået udgift i 2019

Forundersøgelse af hvad der skal til for at etablere mad fra
bunden i enhederne, samt etablering og drift. Produktion af
mad i enhederne på plejecentrene, betyder at der skal
tilføres en anden faglighed i enhederne f.eks. i form af en
kostfaglig medarbejder. (Opstart 2016)
Etablering af et rehabiliterende døgntilbud, bygget på den
2 Rehabiliterende
erfaring, der er fra projektet "Rehabiliteringshuset
døgntilbud.
Vesthimmerland". Der afsættes afsættes lønmidler til
ansættelse af 3 fysio- og ergoterapeuter. (Opstart 2016)
3 Sundhedsfagligkoordi Borgere der henvises til et rehabiliterende døgntilbud har
ofte flere sundhedsmæssige udfordringer. Det er derfor
nator med fokus på
vigtigt at døgntilbuddet har mulighed for at imødegå disse
rehabilitering.
udfordringer. Samtidigt er der fokus på et tættere
samarbejde i forhold til hjemme- og sygeplejen og
visitationen, hvor koordinator funktionen er vigtig. (Opstart
2016)
Udskiftning af det nuværende nøglebokssystem ude i
4 Elektronisk
Hjemme- og sygeplejen med et elektronisk nøglesystem.
nøglesystem.
Det kan være med til at: Øge sikkerheden og trygheden hos
borger, bl.a. fordi nøglebokse er synlige, og indikere at her
bor en borger, der modtager praktisk hjælp eller pleje. Samt
optimere den tid medarbejderne bruger på (kørsel,
registrering og administration). (Opstart 2016/2018)

Projekter underværdighedsmidler 2019

1 Produktion af mad i
enhederne på
plejecentrene.

02-05-2019

5 Trådløs
temperaturovervågni
ng og egenkontrol af
fødevarer.

6 Demensfagperson

7 Fokus på
rehabilitering

8 Motion til
demensramte

9 Kompetenceudvikling
demens

100.000

Overført
fra 2016

Prioritering i
forhold til Budget
2020 (Estimeret
beløb)

100.000

1.400.000
430.000

430.000
200.000

200.000
300.000

2. årigt projektansættelse med henblik på en
ernæringsindsats til hjemmeboende ældre. Ansættelse af en
medarbejder med kostfaglig baggrund f.eks. bach. Ernæring
og sundhed eller diætist til i et samarbejde med hjemme- og
sygeplejen at have fokus på sufficient ernæring specielt for
de småtspisende og ernæringstruede borgere der er
hjemmeboende.

400.000

fase ved hjælp af en bestemt form for konditionstræning 3
gange om ugen. Således vil træning til denne målgruppe
kunne øge fysisk og psykisk velbefindende og mindske:
depression, irritabilitet, uro, rastløshed, aggression og apati,
samt døgnrytmeforstyrrelse.
Ud over at forbedre den demensramte livskvalitet har
projektet også til formål, at den demensramte fungerer
bedst muligt i eget hjem og sammen med pårørende.
Projektet har endvidere til formål at aflaste pårørende.Der er
taget udgangspunkt i det danske forskningsprojekt ADEX fra
maj 2015. Resultatet heraf viser at 1 times moderat-hård
træning, 3 gange om ugen kan bremse udviklingen af
Alzheimer i en tidlig fase. (Opstart 2016)

Overført fra
2017

1.400.000

Udbredelse af ThermIT’s og Anticimex´s trådløse temperatur
overvågning til alle plejecentre i Vesthimmerlands Kommune.
På nuværende tidspunkt er anlægget installeret på
Plejecenter Højgården og plejecenter Bøgely med positive
resultater. Afledte effekter er: Optimering af arbejdsgangene
og tidsbesparelser Forbedret fødevaresikkerhed ved at
reducere fejl og sikre hurtig indgriben ved
temperaturstigninger. Bedre psykisk arbejdsmiljø, hvor
personalet ikke skal huske at måle temperaturer og
frigørelse af personale ressourcer til mere pleje. (Opstart
Ansættelse
af en demensfaglig person i et 2-årig projekt.
2016)
Med det formål at sikre at demensindsatsen i
Vesthimmerland har fokus på nye viden og udvikling og at
dette indarbejdes i den faglighed, der bringes i spil i arbejdet
med demens. Den demensfaglige person skal også hjælpe
med at løfte opgaver i driften. (Opstart 2017)

Indsatsen skal medvirke til at :
- Forebygge indlæggelse/genindlæggelse
- Borgere med venøse og arterielle sår vil opnå hurtigere
sårheling
- Borgerne genvinder hurtigere kræfter og kan herved i
højere
bruge sine
ressourcer
i sin habilitering.
(Opstart
1 - års grad
folængelse
af projektet
"Motion
til Demensramte"
har
2017)
til formål at bremse udviklingen af demenssygdom i en tidlig

Overført
fra 2018

300.000
434.000

434.000

400.000
200.000

200.000
1.500.000
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1.500.000

Projekt

10 Velfærdsteknologisk
fagperson

Ansættelse af medarbejder med med erfaring indenfor
velfærdsteknologi og hjælpemidler. Medarbejderens funktion
bliver at afdække, afprøve og støtte implementeringen af
relevante velfærdsteknologier og hjælpemidler.
Medarbejderen skal kunne fungere både som projektleder på
implementeringen (eventuelt i samarbejde med
ledelsessekretariatet), samt understøtte driften.

500.000

Ansættelse af sundhedsfaglige medarbejdere til at
understøtte kontinuitet og sammenhængende forløb for
borgere, der udskrives fra Rehabiliteringshuset/døgntilbud til
eget hjem. Formålet er at styrke overgangen fra
døgntilbuddet og fastholdelse eller yderligere at udvikle, den
opnåede effekt af den rehabiliterende indsats.
Ansættelse af sundhedsfaglige medarbejdere i kommunens x
12 Styrkelse af
hverdagsrehabiliterin 4 hjemmeplejedistrikter til at løfte opgaven i forhold til
"hverdagsrehabilitering" mv. Formålet er at styrke indsatsen
g i hjemme- og
for borgere i eget hjem i forhold til at fastholdelse og
sygeplejen
udvikling af egne kompetencer via en fokuseret
rehabiliterende indsats.
13 Sygeplejefaglig
Ansættelse af sygeplejefaglig medarbejder til understøttelser
medarbejder til intern af intern forløbskoordination i forhold til borgere visiteret til
sygepleje/sundhedslovsydelser. Formålet er blandt andet at
forløbskoordination
understøtte målsætningen om øget brug af klinikker til
leverancen af sundhedslovsydelser (til borgere i eget hjem).

500.000

11 Rehabiliteringsmedar
bejder til til overgang
fra
rehabiliteringshuset

Projekter for overførte midler

14 Styrkelse af
aftenvagten

Som understøttelse af den allerede eksisterende bemanding,
skal projektet styrke vagtberedskabet i eftermiddags/aftenvagten.
Alt efter de konkrete behov, vil den øgede bemanding bestå
af relevante fagpersoner (Social/sundhedsassistenter/hjælpere, sygeplejersker).

500.000

500.000
1.600.000

1.600.000
500.000

500.000
3.724.319

239.619

3.067.700

417.000

4.000.000
15 Elektronisk
nøglesystem.
16 Diabetessygeplejersk
e 18 mnd. Projekt.

17 Bedre brug af
hjælpemidler.

18 Videomøder.

I alt for projekter i 2019

02-05-2019

Som understøttelse af den allerede eksisterende bemanding,
skal projektet styrke vagtberedskabet i eftermiddags/aftenvagten.
Alt efter de konkrete behov, vil den øgede bemanding bestå
af relevante fagpersoner (Social/sundhedsassistenter/hjælpere, sygeplejersker).
Der er i bevillingsenheden og i hjemmeplejen et ønske om
afprøve hurtig og gratis udlevering af små hjælpemidler –
med henblik på at sikre en højere grad af selvhjulpenhed hos
hjemmeboende borgere.
Vesthimmerland er kendetegnet ved at være en kommune,
hvor transport fylder en stor del af medarbejdernes
dagligdag. Det er især gældende for medarbejdere i
Bevillingsenheden, hvor der er mange samarbejdspartnere i
og udenfor kommunen. Ønsket er, at købe et antal licenser
til Cisco Jabba og teste om det kan være et værktøj, der kan
afløse fysisk fremmøde og derved mindske transport tid.

1.500.000

1.500.000

450.000

450.000

250.000

250.000

80.000

80.000

-

450.000

250.000

25.000
14.068.319
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239.619

5.347.700

417.000

12.789.000

Værdighedsmidler i 2019 - administrativ prioritering til Budget 2020
NR.

Indsats

Beskrivelse

Indsats nr. 1 og 2 (og 9) skal ses i sammenhæng. Dels med hinanden og dels i
forhold til det samlede budget for driften af Rehabiliteringshuset Vesthimmerland.
Rehabiliteringshuset har et samlet budget på ca. 9,8 mio.kr., hvoraf
understøttelsen fra værdighedsmidlerne udgør 2,33 mio.kr. (nr. 1, 2 og 9).
Målgruppen er borgere enten fra eget hjem eller som led i en udskrivelse fra
2 Sundhedsfagligkoordin sygehus, hvor der er behov for intensiv rehabiliterende indsat. Såfremt tilbuddet
nedlægges vil der være en vis afsmittende effekt (behov for tilbagekøb), idet dele
ator med fokus på
af opgaven vil skulle varetages i regi af visitation til midlertidig plads og/eller
rehabilitering. (P&S)
behov for øget støtte i eget hjem. Rehabiliteringshuset er et kan-tilbud.

Budget 2020
(Estimeret beløb)

Prioritering A

Prioritering B

Prioritering C

1 Rehabiliterende
døgntilbud. (P&S)

3 Elektronisk
nøglesystem. (F&B)

4 Trådløs
temperaturovervågning
og egenkontrol af
fødevarer. (P&S)

1.400.000

1.400.000

430.000

430.000

200.000

200.000

Driftsudgifter i forbindelse med overgang til et elektronisk nøglesystem, med det
formål at øge sikkerheden og trygheden hos borger, bl.a. da de gamle
nøglebokse er synlige, og indikere at her bor en svagere/sårbar borger. Hertil er
der en effektivisering ift. til den tid medarbejderne bruger på (kørsel, registrering
og administration). Der er afsat midler til løbende driftsomkostninger.
Der er indført trådløse temperatur overvågning af køleskaber og frysere på alle
plejecentre i Vesthimmerlands Kommune. De positive effekter er: Optimering af
arbejdsgangene, tidsbesparelser, forbedret fødevaresikkerhed ved at reducere fejl
og sikre hurtig indgriben ved temperaturstigninger og bedre psykisk arbejdsmiljø,
hvor personalet ikke skal huske at måle temperaturer og frigørelse af personale
ressourcer til mere pleje. Der afsat midler til løbende driftsomkostninger ift.
licenser.
300.000

5 Demensfagperson.
(P&S)

300.000

Demens teamet er tilført en demensfagperson. Formålet er at sikre at
demensindsatsen i Vesthimmerland har fokus på ny viden, udvikling og at dette
indarbejdes i den faglighed, der bringes i spil i arbejdet med demens. Stilling har
særligt ansvar for VHKs arbejde med implementeringen af "Den nationale
Demenshandlingsplan" (regeringsinitivativ).
434.000

434.000

6 Fokus på rehabilitering. Ansættelse af en medarbejder med kostfaglig baggrund til, i et samarbejde med
hjemme- og sygeplejen, at have fokus på sufficient ernæring specielt for de
(P&S)
småtspisende og ernæringstruede borgere. Der er pt. ikke andre ansatte med
særlig viden/fokus på ernæring og dennes indvirkning på blandt andet
- Forebygge indlæggelse/genindlæggelse
- Borgere med venøse og arterielle sår vil opnå hurtigere sårheling
- Borgerne genvinder hurtigere kræfter og kan herved i højere grad bruge sine
ressourcer i sin habilitering.
400.000

400.000

7 Motion til
demensramte. (F&B)

Projektet "På pulsen" har til formål at bremse udviklingen af demenssygdom i en
tidlig fase ved hjælp af en bestemt form for konditionstræning 3 gange om ugen.
Forskning har vist at træning til denne målgruppe kan øge fysisk og psykisk
velbefindende og mindske: depression, irritabilitet, uro, rastløshed, aggression og
apati, samt døgnrytmeforstyrrelse. Ud over at forbedre den demensramte
livskvalitet har projektet også til formål, at den demensramte fungerer bedst
muligt i eget hjem og sammen med pårørende, samt aflaste pårørende.Der er
taget udgangspunkt i det danske forskningsprojekt ADEX fra maj 2015. Resultatet
heraf viser at 1 times moderat-hård træning, 3 gange om ugen kan bremse
udviklingen af Alzheimer i en tidlig fase. Der er afsat midler til løn og udstyr til
forsat drift af tilbuddet. (Opstart 2016)
200.000

8 Velfærdsteknologisk
fagperson. (P&S)

Prioritering af medarbejder med erfaring indenfor velfærdsteknologi og
hjælpemidler. Medarbejderens funktion bliver at afdække, afprøve og støtte
implementeringen af relevante velfærdsteknologier og hjælpemidler.
Medarbejderen skal kunne fungere både som projektleder på implementeringen
(eventuelt i samarbejde med ledelsessekretariatet), samt understøtte driften.
(Opstartet 2019). Det er vurdringen af kompetencer indenfor dette felt, vil være
essentielle i forhold til fremadrettet at være i stand til at udvikle og understøtte
effektiviseringstiltag bredt i organisationen.

9 Rehabiliteringsmedarbejder til til overgang
fra
rehabiliteringshuset.
(P&S)

I tilknytning til Plejecenter Kærbo, er der ansat en sundhedsfaglig ressource til at
understøtte kontinuitet og sammenhængende forløb for borgere, der udskrives fra
Rehabiliteringshuset Vesthimmerland til eget hjem. Formålet er at styrke
overgangen fra døgntilbuddet og fastholdelse eller forbedre den opnåede effekt af
den rehabiliterende indsats på Rehabiliteringshuset Vesthimmerland. Skal ses i
sammenhæng med bemærkningerne under nr. 1-2.

10 Styrkelse af
hverdagsrehabilite-ring
i hjemme- og
sygeplejen. (P&S)

11 Sygeplejefaglig
medarbejder til intern
forløbskoordination.
(P&S)

Der er udpeget sundhedsfaglige medarbejdere i kommunens x 4
hjemmeplejedistrikter til at løfte opgaven i forhold til "hverdagsrehabilitering" mv.
Formålet er at styrke indsatsen for borgere i eget hjem i forhold til at fastholdelse
og udvikling af egne kompetencer via en fokuseret rehabiliterende indsats.
(Opstartet 2019).
Der er i Hjemme- og sygeplejen ansat en sygeplejefaglig medarbejder til
understøttelser af intern forløbskoordination i forhold til borgere visiteret til
sygepleje/sundhedslovsydelser. Formålet er blandt andet at understøtte
målsætningen om øget brug af klinikker til levering af sundhedslovsydelser (til
borgere i eget hjem).

12 Styrkelse af
aftenvagten. (P&S)

Som understøttelse af den allerede eksisterende bemanding, skal projektet styrke
vagtberedskabet i eftermiddags-/aftenvagten. Alt efter de konkrete behov, vil den
øgede bemanding bestå af relevante fagpersoner (Social/sundhedsassistenter/hjælpere, sygeplejersker). Midlerne er konkret anvendt til understøttelsen af
driften af Akutpladser på Plejecenter Højgaarden.

13 Diabetessygeplejerske
18 mnd. Projekt.
(P&S)

Ansættelse af ressorce indenfor diabetessygepleje med det formål at styrke
indsatsen på diabetes området. Et fokus, som i længere tid er blevet efterspurgt
fra driften og forebyggelse.

200.000

500.000

500.000

500.000

500.000

1.600.000

1.600.000

500.000

500.000

4.000.000

4.000.000

450.000

450.000

14 Bedre brug af
hjælpemidler. (F&B)

15 Videomøder. (F&B)

16 Produktion af mad i
enhederne på
plejecentrene. (P&S)

17 Kompetenceudvik-ling
demens. (P&S)

Der er i bevillingsenheden og i hjemmeplejen et ønske om afprøve hurtig og gratis
udlevering af små hjælpemidler – med henblik på at sikre en højere grad af
selvhjulpenhed hos hjemmeboende borgere. Der er afsat midler til at forsætte
initiativet. (Opstartet 2019). Der er tale om en enkeltstående indsats i 2019.
250.000

250.000

25.000

25.000

100.000

100.000

1.500.000

1.500.000

Vesthimmerland er kendetegnet ved at være en kommune, hvor transport fylder
en stor del af medarbejdernes dagligdag. Det er især gældende for medarbejdere i
Bevillingsenheden, hvor der er mange samarbejdspartnere i og udenfor
kommunen. Målet er at afløse fysisk fremmøde og derved mindske transport tid.
Der er afsat driftsmidler til licenser. (Opstartet 2019)
Der er etableret egenproduktion af mad på alle plejecentre. I 2019 er der sat
100.000 kr. af til at understøtte Plejecenter solvang, som har bygningsmæssige
udfordringer i forhold til de andre plejecentre. De har ikke mulighed for at
forberede en stor del af maden i et centralkøkken. Der er afsat driftsmidler til at
understøtte Plejecenter Solvangs egenproduktion af mad. (Opstartet 2016)
Der er i 2019 afsat 1.5 mio. kr. til kompetence udvikling på demens området i
pleje og seniorservice. Enkeltudgift der ophører i 2019.

I alt for projekter i 2020
kr.

12.789.000 kr.

9.180.000 kr.

1.434.000 kr.

2.175.000

