
Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere 
værdig ældrepleje i 2017

Kommune: Ballerup

Tilskud: 9.396.000

Link til værdighedspolitik: 
https://ballerup.dk/files/vaerdighedspolitik-udprint.pdf

Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder 
Kr.

Samlet beløb 9.396.000
Livskvalitet 5.013.366
Selvbestemmelse 650.000
Kvalitet, tværfaglighed og 
sammenhæng i plejen

1.144.000

Mad og ernæring 2.226.870
En værdig død 303.764
Andet (…)
Dialog og administration mv. 58.000
Udmøntning i alt 9.396.000
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 2017

Ballerup Kommunens værdighedspolitik blev godkendt at 
kommunalbestyrelsen i juni 2016. I forlængelse af godkendelsen 
blev der igangsat en række indsats for 2016-tilskuddet, som skulle 
understøtte implementeringen af værdighedspolitikken. Ballerup 
Kommune har på nuværende tidspunkt opstartet alle planlagte 
indsatser, hvor de fleste videreføres i 2017. 

I efteråret 2016 har Ballerup Bibliotek og Ældresagen taget 
initiativ til et åbent debatmøde, hvor politiske og administrative 
repræsentanter fra Ballerup Kommune havde mulighed for at 
orientere om de forskellige indsatser under værdighedspolitikken 
samt debatterer kommunens prioriteringer. Dette var et vigtigt 
initiativ i forhold til at udbrede kendskab og viden om 
værdighedspolitikken. 
   
I 2017 udmøntes midlerne til en række indsatser, som tilsammen 
understøtter alle fem temaer i værdighedspolitikken:

 Livskvalitet
 Selvbestemmelse
 Sammenhæng og samarbejde i plejen
 Mad og det gode måltid



2

 En værdig død

Livskvalitet

Ansætte faste aktivitetsmedarbejdere på alle plejecentrene. 
I 2016 er der blevet ansat aktivitetsmedarbejdere på alle 
plejecentrene. I 2017 skal aktivitetsmedarbejderne fortsætte med at 
skabe nærvær og samvær for beboer på plejecentrene gennem 
meningsfulde aktiviteter, der tager afsæt i beboernes behov og 
ønsker. Desuden skal aktivitetsmedarbejderne have fokus på at 
forebygge og reducere ensomhed blandt hjemmeboende borgere – 
fx via rekruttering til plejecentrenes cafeer.  

Ansættelse af frivillighedskonsulent
Frivillighedskonsulenten blev ansat i 2016 og har ansvar for at 
igangsætte og koordinere indsatser i samarbejde med de frivillige i 
Ballerup Kommune.  Dette kan være at etablere IT-cafeer på 
plejecentrene, etablering af spisevenner for ensomme ældre, aftale 
med lokale musikforeninger om øvedage på plejecentrene samt 
aftaler med de lokale spejderforeninger om at lave bål i 
sansehaverne.

Pulje til at igangsætte aktiviteter på plejecentrene
Puljen videreføres fra 2016 og bruges til at igangsætte aktiviteter 
på plejecentrene, som understøtter den enkelte ældre i at fastholde 
en interesse i naturen, musik og kunst eller lignende.

Etablering af Skønhedssalon på plejecentre
Der blev etableret skønhedssaloner på alle kommunens plejecentre 
i 2016, hvor beboerne kan få ordnet hår, negle, etc. Indsatsen 
videreføres i 2017.

Implementering af intelligent ble
Indsatsen blev igangsat i 2016 og skal videreføres i 2017. Ballerup Kommune har 
ansat en inkontinenssygeplejerske, som skal stå for implementeringen af intelligent 
ble på plejecentre og i hjemmeplejen. Implementeringen af den intelligente ble skal 
sikre en bedre udredning af borgernes inkontinensproblemer og derigennem 
medføre rette ble til rette borger, færre skift samt tidsbesparelse i forbindelse med 
udredning af inkontinensproblemer.

Indsats mod ensomhed
Der igangsættes konkrete aktiviteter, der skal medvirke til at opspore ensomme 
borgere samt til at styrke borgernes relationer og øge tilknytningen til fællesskaber, 
så ensomhed bliver forebygget og afhjulpet, og borgeren udvikler sine ressourcer. 
Aktiviteterne kan bl.a. omfatte opsporing af ensomme via almen praksis, 
viceværter og hjemmeplejen, registrering af ensomme, besøg til ensomme om 
søndagen af frivillige eller aktivitetsmedarbejdere, aktiviteter i lokalområdet samt 
kampagne i Ballerup Bladet målrettet pårørende.

Peer to peer ordning for kronisk syge borgere
I 2017 etablerer Ballerup Kommune en peer to peer ordning for 
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ældre, kronisk syge borgere. Ideen er, at en person, som er kommet 
et stykke vej og mestrer sin sygdom, er mentor for en anden – 
peer´en – som har brug for støtte til at blive i stand til at mestre 
egen sygdom. Det vil sige, at peer’en får mulighed for at snakke 
med én eller flere i samme situation og til at få hjælp til at finde 
måder at mestre egen sygdom på. 

Selvbestemmelse

Udvidelse af klippekortsordningen til flere borgere. 
Klippekortsordningen udvides til flere borgere. Det vil betyde, at 
flere ældre får mulighed for at få hjælp til lige præcis det, som er 
vigtigst for dem.

Etablering af ledsagerordning
I 2016 blev der etableret en ledsagerordning i Ballerup Kommune, 
som videreføres i 2017.

Etablering af madklippekort
I 2017 vil der fortsat blive arbejdet på at etablere et ”Madklippekort” i Ballerup 
Kommune. Madklippekortet vil være et nyt madtilbud, der henvender sig til ældre, 
som har behov for hjælp til maden. Madklippekortet vil være et visiteret tilbud på 
linje med kommunens øvrige madservicetilbud. Ideen med ydelsen er at lade 
'pengene følge borgeren' og dermed give borgeren mulighed for at bruge det 
tilskud, som kommunen yder til andre madservicetilbud, til at vælge sin egen 
leverandør i form af en privat restaurant eller take-away-forretning. 

Kvalitet, sammenhæng og samarbejde i plejen

Kompetenceudvikling af medarbejdere
For at skabe mere kvalitet, sammenhæng og samarbejde i plejen igangsættes 
kompetenceudvikling af medarbejderne. I 2017 vil kompetenceudviklingen have 
fokus på at opkvalificere personale i forhold til demens og psykiatri. 

De ældre skal i størst mulig omfang møde de samme kendte 
ansigter
Borgere i Ballerup Kommune med behov for hjemmepleje skal i 
højere grad opleve, at andelen af hjemmeplejebesøg bliver leveret 
af en lille kreds af faste hjælpere. Derfor blev der i 2016 igangsat et 
forbedringsarbejde, hvor de eksisterende arbejdsgange i 
hjemmeplejen forbedres til gavn for borgerne. Denne indsats 
fortsætter i 2017.

Bruger og pårørende undersøgelse i hjemmeplejen og på plejecentrene.
Der gennemføres en bruger- og pårørendeundersøgelse, som skal afdække hvilke 
ønsker og behov beboerne på plejecentrene og brugerne af hjemmeplejen har. 
Desuden skal der indsamles viden om, hvorvidt beboerne og brugerne trives og er 
tilfredse.   
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Mad og det gode måltid

Flere valgmuligheder i forhold til maden samt styrket personalenormering omkring 
måltiderne   
I 2016 blev der ansat 7 nye medarbejdere i Køkken Ballerup, som understøtter at 
køkkenet kan levere flere valgmuligheder til borgerne.  Indsatsen videreføres i 
2017.

En værdig død

Øget sundhedsfaglig støtte i den sidste tid
Midlerne anvendes til at understøtte at livet får en tryg og værdig afslutning. Der 
oprettes en pulje, der kan trækkes på, når der er behov for at yde en ekstra omsorg i 
forbindelse med dødsfald (fx fast vagt) samt kompetenceudvikling af 
nøglepersoner i hjemmeplejen og på plejecentrene i palliation.

 

Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter
Kr. 

Samlet beløb 9.396.000
Lønudgifter (mere personale mhp. 
flere varme hænder)

7.775.072

Kompetenceudvikling af personale 431.928
Anskaffelser 941.000
Andet (…) 190.000
Dialog og administration mv. 58.000
Udmøntning i alt 9.396.000                          
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

Note: Posten ”Anskaffelser” forventes benyttet til indkøb af 
forskellige remedier under følgende indsatser:

- ”Pulje til at igangsætte aktiviteter på plejecentrene” 
(indkøb af materialer og spil)

- ”Etablering af Skønhedssalon på plejecentre” (indkøb af 
pleje- og skønhedsprodukter)

- ”Implementering af intelligent ble” (indkøb af software)
- ”Indsats mod ensomhed” (Lay-out computer med Adobe-

pakken, indmeldelse i Folkebevægelsen mod Ensomhed, 
konferencedeltagelse)

- ”Peer to peer ordning for kronisk syge borgere” (denne 
indsats er under udvikling, men det forventes, at der er 
behov for indkøb af undervisningsmateriale)

- ”Etablering af madklippekort” ( tryk af materialer  
(foldere), ID kort)
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Posten ”Andet” forventes benyttet til følgende indsatser:
- ”Indsats mod ensomhed” (Opfølgningskonference: 

forplejning, PR, Event, Forplejning netværksmøder)
- ”Peer to peer ordning for kronisk syge borgere” ( 

forplejning til mentorer ifb. med kurser, møder og andre 
aktiviteter)

- ”Etablering af madklippekort” (økonomisk tilskud til 
måltid på restaurant eller take-away).

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 2017 (Sæt kryds)

X


