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PLEJE, OMSORG OG VÆRDIGHED

VISION

ØNSKET EFFEKT

Vordingborg Kommunes pleje- og
omsorgsområde summer af aktivitet, så
den aldrende borger har mulighed for at
leve en sund, tryg og aktiv tilværelse.

Rådgivning og vejledning til den ”raske
ældre” om det sunde liv samt tilbud om
aktiviteter, der stimulerer såvel den
mentale som den fysiske sundhed, samt
modvirker social isolation.

Et liv, der danner et godt fundament for
færrest mulige begrænsninger og derved
størst mulig frihed og værdighed.

POLITISKE MÅLSÆTNINGER
 At ældre med få eller ingen behov for
pleje og omsorg har mulighed for at
være aktive borgere med et socialt og
sundt liv.
 At ældre med behov for rehabilitering
og socialt netværk bevarer et godt og
værdigt liv uden afhængighed af andre.
 At alle borgere med behov for
sygepleje, pleje og omsorg modtager
behandling og hjælp, blandt andet med
tilbud om mad og ernæring til
forskellige målgrupper, ved langsomt
fremadskridende sygdom, og ved
helbredstruende eller livstruende
sygdom modtager lindring, støtte og
nærhed på en værdig måde.
 At borgerne modtager en
helhedsorienteret, venlig og fagligt
kompetent hjælp.
 At pårørende involveres i det omfang
borgeren ønsker det inden for de
muligheder lovgivning på området
rummer.

Effekt:
 At andelen af 64+ årige, der ikke har
behov for hjemmehjælp eller alene
deltager i forebyggende indsats og
aktiviteter, stiger år for år.
 At andelen af de 75+ årige, der
deltager i forebyggende indsats målt i
uge 11 og ved årets udgang stiger år
for år.
 At tilfredshedsundersøgelser viser en
borgertilfredshed på 90 % set i forhold
til den forebyggende indsats.
En rehabiliterende indsats skal
understøtte det værdige liv ved, at den
enkelte med funktionsbegrænsninger
med kompenserende hjælpemidler,
støtteforanstaltninger, aktivitet og træning
kan takle sit daglige liv bedst muligt, og
på trods af opstået sygdom i et vist
omfang kan genvinde tidligere
funktionsevne.
Effekt:
 At niveauet for bevilling af varig
personlig pleje og praktisk hjælp
jævnfør servicelovens § 83 fastholdes
på 2015-niveau og herefter fastholder
en lavere procentvis stigningstakt pr. år
set i forhold til den faktiske
demografiske udvikling.
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 At niveauet for bevilling af midlertidig
personlig pleje og praktisk hjælp
jævnfør servicelovens § 83 a
fastholdes på 2015-niveau og herefter
fastholder en lavere procentvis
stigningstakt pr. år set i forhold til den
faktiske demografiske udvikling.

En behandlende og lindrende indsats
skal hjælpe den alvorligt syge og
plejekrævende borger, som har erhvervet
midlertidigt eller varigt funktionstab til, på
trods af afhængighed af andre, at få en
værdig tilværelse eller en værdig
afslutning på livet.
Borgeren skal opleve en tryg overgang
fra støtte og pleje hen mod behandling.
De nærmeste pårørende til svært syge
skal opleve tydelig vejledning og
rådgivning om støttemuligheder, og
eventuelt indgå konkrete aftaler om støtte
eller hjælp i form af afløsning i hjemmet
eller andre muligheder for hjælp.
Den palliative borger og de pårørende
skal opleve en palliativ pleje og omsorg af
høj kvalitet.

 At det ved audit på 30 journaler én
gang årligt fremgår, at der med 90 % af
borgerne med nærmeste pårørende er
indgået konkrete aftaler om
pårørendesamarbejdet.
Fx indflytningssamtaler ved indflytning i
plejebolig, forventningssamtaler ved
rehabiliterende og genoptræningsindsats og andre samtaler, hvor
forventningsafstemning og konkrete
aftaler finder sted med leverandør af
pleje og sygepleje.

Tværsektorielt og tværfagligt
samarbejde og Sundhedsstyrelsens krav
til opgavevaretagelse danner grundlag for
den nødvendige indsats. Der sikres tiltag i
forhold til rekruttering, fastholdelse og
kompetenceløft samt deltagelse i netværk
mv.
Effekt:
 At niveauet for genindlæggelser,
defineret som forebyggelige
indlæggelser, fastholder det
nuværende lave 2015-niveau eller
reduceres yderligere.

Effekt:
 At det gennemsnitlige niveau for
levering af ydelser efter sundhedsloven
på Frit Valgs-området fastholdes på
2015-niveau med i gennemsnit 0,5
timer pr. uge pr. borger.

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018
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