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HØRINGSSVAR VÆRDIGHEDSMILLIARDEN 2019

Til
Ældre-og Aktivitetstsudvalget
Viborg Kommune
Handicaprådet har på sit møde d. 4. september 2018 drøftet det fremsendte
budgetforslag for anvendelse af midlerne fra Værdighedsmilliarden 2019
Vi har følgende kommentarer til de enkelte delområder:
1. GPS-trackere: Der er afsat midler til de tilknyttede mobilabonnementer,
men er der tilstrækkeligt stort antal af GPS-trackere til at dække
behovet både for beboere på plejecentre, men især for et stigende antal
hjemmeboende borgere med demens.
2. Mad og ernæring: Beskrivelsen af opgaverne giver en oversigt over
indsatsen, men ikke over effekten og om der er behov for yderligere
indsats.
Er der muligheder for yderligere indsats og støtte til borgere i eget
hjem til både vejledning og hjælp med tilberedning.
Vil der tages udgangspunkt i visitation efter den årlige ernæringsvurdering og gælder dette tilbud alle ældre.
3. En værdig død. Et fint beskrevet initiativ.
4. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Dette er et særdeles
vigtigt og aktuelt arbejdsområde, da Psykiatrien er et meget komplekst
område, so bør prioriteres højt.
Bedre forhold for pårørende til demente og pårørende til
hjerneskadede. Det er dette tiltag som ”udvidelsen” af seniorpolitikken
lægger op til. Netop hensyn til og samarbejde til pårørende til disse
meget sårbare grupper er yderst vigtigt.
5. Livskvalitet. Ledsageordning 67+
Denne ordning er et særdeles godt tilbud til mange af vore ældre og
sårbare borgere, som ikke har et netværk med mulighed for at støtte
dem i aktiviteter i dagtimerne.
Klippekortordningen: Denne ordning er jo et tilbud som har været
meget positivt omtalt. Der er givet muligheder for egne valg og det har
givet frihed til borgere som ellers ville have været mere isolerede.

Generel opnormering af hjemmeplejen:
Denne ordning viser særdeles tydeligt hvor pressede vores
medarbejdere i hjemmeplejen har været, både af akut-ændring af
planlagt arbejdsdag og øget pres pga tid til dokumentation.

Konklusion:
Alle disse tiltag beskrives som gode og særdeles nødvendige for at give vores
borgere med behov for hjælp, pleje og støtte en værdig hverdag.
Derfor medgiver vi vores anbefaling.
Vi vil samtidig opfordre til at disse opgaver ”dokumenteres så godt” og med
stor vægt på nødvendighed, at de vil indgå i den samlede budgetplanlægning
for næste mange år.
På handicaprådets vegne
Ulla Serup Thomsen

11/19/2015

