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Ny ældre- og værdighedspolitik skal give mere
livskvalitet

Ringsted Kommune

Ringsted Kommune har netop vedtaget en ældre- og værdighedspolitik, der
med 11 konkrete initiativer blandt andet skal bekæmpe ensomhed, starte en
madklub og hjælpe borgere uden pårørende.

Kommunikation

En forstærket indsats mod ensomhed, en madklub og bedre mad til borgere, der
ikke selv kan tilberede deres måltider.
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Det er blot tre af de 11 initiativer, som Ringsted Kommune sætter i gang med en
ny ældre- og værdighedspolitik. Med ældre- og værdighedspolitikken har Ringsted
Kommune fået 5,46 millioner kroner fra regeringens såkaldte Værdighedspulje.
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Byrådet i Ringsted Kommune besluttede på sit møde den 21. juni, at pengene i
Ringsted skal bruges til at øge borgeres livskvalitet og selvbestemmelse. Det
fortæller formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget i Ringsted Kommune,
Benny Christensen.
”Jeg glæder mig over, at vi med en række helt nære initiativer, som for eksempel
en madklub for ældre, kan give vores ældre medborgere et bedre liv. Vi har
allerede nu en god og værdig ældrepleje, men med de ekstra midler får vi
mulighed for at gøre det endnu bedre, end vi allerede gør i dag,” siger Benny
Christensen.
Udover madklubben vil Ringsted Kommune anvende pengene fra
Værdighedspuljen til et generelt løft af plejen. Det skal blandt andet ske ved at
styrke en arbejdsform, som understøtter rehabilitering af hjemmeboende borgere
gennem øget mulighed for hverdagsrehabilitering og af beboere på de tre
plejecentre gennem aktiviteter i samarbejde med frivillige.
Beboere på plejecentre, der ikke har pårørende, og som ikke kan færdes alene,
får øget mulighed for følgeskab til eksempelvis sygehus. For borgere i terminale
forløb, der er tilknyttet Hjemmeplejen, øges muligheden for nærvær og fleksibilitet
i plejen.
Desuden skal pleje- og rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet
hjerneskade og den generelle sygepleje styrkes gennem målrettet
kompetenceudvikling af sundhedspersonalet.
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”Vi sætter også gang i et projekt, der skal forebygge sygdom og funktionstab hos
ældre. Ingen ønsker at være afhængig af hjælp, og de fleste vil helst klare
hverdagen selv. Med det forebyggende projekt er det vores håb, at vores ældre
medborgere i længere tid kan være mindst muligt afhængige af for eksempel
hjemmehjælp og fortsætte deres egen hverdag. Det giver en væsentlig bedre
livskvalitet,” siger Benny Christensen.
Find hele ældre- og værdighedspolitikken på www.ringsted.dk.
De 11 konkrete initiativer er:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

200.000 kroner til at øge livskvaliteten for borgere over 65 år, der er
udsatte i forhold til ensomhed.
300.000 kroner til at etablere tilbud om madklub til ældre.
300.000 kroner til kvalitetsudvikling af kost til borgere, der ikke selv kan
tilberede mad.
500.000 kroner til en styrket rehabiliterende og aktiverende indsats for
beboere på plejecentre.
80.000 kroner til ledsagelse af beboere på plejecentre, der ikke har
pårørende, og som ikke kan færdes på egen hånd til eksterne behandlere
(eksempelvis sygehuse).
450.000 kroner til at styrke den rehabiliterende indsats for hjemmeboende
og beboere på plejecentre.
200.000 kroner til øget fleksibilitet og nærvær ved terminal pleje.
1.540.000 kroner til kompetenceudvikling af sundhedspersonale med
henblik på styrket faglig viden om erhvervet hjerneskade samt generelle
sygeplejefaglige kompetencer.
1.120.000 kroner til systematisk forebyggelse af sygdom og funktionstab
hos modtagere af hjemmepleje og beboere på plejecentre.
300.000 kroner til at gennemføre en analyse på træningsområdet.
400.000 kroner til afprøvning af virtuel genoptræning.
70.000 kroner er afsat til dialog, administration og udarbejdelse af
værdighedspolitik.

Find beskrivelsen af de enkelte initiativer på ww.ringsted.dk
Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Benny Christensen, formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget, telefon 40 61
19 00.
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