Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske

Råderum:

Nr.
Udvalg

SUNdr-008

Afdeling/Institution

Pleje- og senorservice

Ønske: X

Sundhedsudvalget

I 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

1.300

1.300

1.300

1.300

Emne
Profitcenter & F3-niveau

Drift af døgnpladser i tilknytning til daghjem for demente
05.30.27

Beskrivelse:
Der har siden 2018 kørt et projekt med tilbud om fleksibel døgn aflastning alle ugens 7 dage til borgere med
demens og deres pårørende.
Der har været etableret 2 pladser i alt, 1 på hver af kommunens 2 demensdaghjem (Plejecenter Kærbo og
Plejecenter Østermarken). Begge demensdaghjem ligger i umiddelbar tilknytning til det respektive plejecenters
demensafsnit. Døgnaflastningen er blevet varetaget i et tæt samarbejde mellem det enkelte daghjem og
demensafsnittet.
Projektet opstod på baggrund af dialog med borgere med demens og deres pårørende om deres ønsker og
behov for meningsfulde aktiviteter og aflastningstilbud, og de har været inddraget løbende i projektperioden
mhp. udvikling og evaluering af tiltagene i projektet.
Projektet er blevet taget godt imod af de pårørende og antallet af borgere, der gør brug af tilbuddet er, trods en
langsom start, nu støt stigende.
Ønsket er at etablere 1 tilbud med 2 døgnpladser (i demensvenlige rammer) på plejecenter Kærbo, i
sammenhæng med de 3 eksisterende afklaringspladser.
Forudsætningen for tilbuddet er, at det kan drives i sammenhæng med centrets øvrige tilbud og derfor kun
kræver supplerende normering på 2 fuldtidsstillinger, for at sikre døgndækning.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og
unge):
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Demenspolitikken har fokus på ”Støtte og rådgivning til borgere med demens og pårørende”, samt ”Bedre
kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering”, hvilket er i overensstemmelse med etableringen af
demensaflastningspladser på Plejecenter Kærbo.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Ingen.
Konsekvenser for service til borgerne:
Borgere med demens får mulighed for at komme i et aflastningstilbud, der har fagligheden til at løfte de
udfordringer en borger kan have med demens og tilbyde dem meningsfulde aktiviteter under opholdet. Derud
over får borgernes pårørende mulighed for at blive aflastet i længere perioder, samt at den demente borger
kan komme ind i en fast aflastningsplan, hvilket giver stor frihed for de pårørende.
Personalemæssige konsekvenser:
Det medfører en opjustering på 2 fuldtidsstillinger.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Lokalmed Kærbo, FællesMED
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

