
 

 

 

 

 

Hvorledes understøtter den valgte udmøntning kommunens 

værdighedspolitik 

Livskvalitet: 

Borgere i plejeboliger har ofte et faldende funktionsniveau og lider ofte af  

demens, og har dermed behov for mere omsorg og nærhed fra personalet. 

Der har de seneste år ikke været mulighed for at øge tiden til den enkelte 

tilsvarende, hvorfor det kan opleves af borgere og pårørende, at 

boligafsnittene er affolkede. Udvidelse af grundvisiteringen på henholdsvis 

1,5 time pr. uge til de sværest demente og 35 minutter pr. uge til ordinære 

plejeboliger vil give en større oplevelse af nærhed fra personalet og dermed 

øget tryghed. 

 

Næstved Kommune har forskellige aktiviteter for ældre og ensomme, som 

styres af frivillige. Ansættelse af flere aktivitetsmedarbejdere skal sikre, at 

der bliver sat flere frivillige aktiviteter i værk.  

 

Teamlederne har gennem de seneste år gennemgået diplomuddannelse i 

ledelse. Med den øgede borgerkompleksitet opleves det nu, at der er behov 

for en øget faglig viden på området, hvorfor alle teamledere skal deltage i 

diplomkursus svarende til 5 ects point målrettet borgerperspektivet. 

 

Mange borgere får komplekse sår og der er kontinuerligt brug for opdatering 

af viden på dette område i forhold til udviklingen. Det ønskes, at 12 

sygeplejersker gennemgår uddannelse på diplomniveau for at sikre en høj 

faglighed og viden om sår. 

 

I løbet af kalenderåret tilbydes alle borger i hjemmeplejen 2 timers ekstra 

rengøring i hjemmet. 

 

Selvbestemmelse: 

Indførsel af velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgernes hverdag øger 

selvbestemmelsen, idet de ikke skal indrette deres hverdag efter 

hjemmeplejen, men kan være selvhjulpne, med den personlige tilfredshed 

dette giver den enkelte. Én visitator skal 20 timer pr. uge beskæftige sig med 

borgere, der har mulighed for, ved anvendelse af mindre hjælpemidler, at 

være selvhjulpne. Der oprettes depot til mindre hjælpemidler i forbindelse 

med Myndighedsafdelingen, så visitatorerne nemt kan tage disse med ud til 

borgerne i forbindelse med samtaler. 

 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen: 

Aktivitetscenter for Demente på Plejecenter Bakkegården har hidtil været 

lukket 6 uger pr. år i forbindelse med personalets afholdelse af ferie. Der 

ønskes åbent hele året, da det skaber usikkerhed for de demente med pause i 

de daglige rutiner og de nært pårørende bliver yderligere belastet i de uger, 
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hvor den demente ikke kan benytte sit dagtilbud 

 

Mad og ernæring: 

Der er evidens for at borgere, der er velernæret trives bedre og kan opnå 

højre funktionsniveau og livskvalitet. Mange borgere i plejebolig er 

småtspisende og opnår derfor ikke et kalorieindtag, som sikrer dem kræfter 

til at klare dagligdagen bedst muligt. Alle medarbejderne i Leve-bo 

plejeboligerne skal uddannes yderligere inden for dette område, med fokus 

på gruppen af småtspisende borgere, for at optimere borgernes 

ernæringsstatus. Kursus gennemføres i AMU regi. For at sikre 

implementering i hverdagen etableres bodyordning, hvor kolleger hjælper 

hinanden med at sikre, at den nye viden forankres i hverdagen. 

 

En værdig død: 

Flere borgere vælger at dø i eget hjem frem for på sygehuset. For at give 

borgerne, den mest optimale pleje og støtte uddannes kontaktmedarbejderne 

i blandt andet den svære samtale med døende og deres pårørende omkring 

en værdig død. Uddannelsesdelen fokuseres som formidling og 

understøttelse af den palliative pleje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


