Ældrepolitikken 2019- 2022 – Halvårlige status 2021
Indsatsområde: Mennesket først – tryghed for den enkelte
Mål i ældrepolitikken
Indsatser
At sikre en tryg hverdag for den
Styrke samarbejdet med
enkelte – hvor vi i tæt samarbejde Amager Hospital om Fælles
med den praktiserende læge og
Medicinsk Ambulatorium,
hospital sikrer et
samt relevante indsatser i
sammenhængende forløb, hvis
sundhedsaftale IV.
man som borger bliver ramt af
sygdom eller svækkelse
At afholde årlige møder mellem de Der afholdes møde i regi af
praktiserende læger, Dragør
Kommunalt Lægeligt Udvalg,
Kommune og frivillige i Dragør
hvor et tema er møde med
med henblik på at øge kendskab til repræsentanter for
initiativer
foreningslivet ift.
erfaringsudveksling.
At støtte, aflaste og inddrage
Der udarbejdes en pjece og
pårørende
en underside til Dragør
Kommunes hjemmeside, hvor
der angives mulige tilbud til
pårørende. I Dragør og uden
for Dragør.
Etablering af en
At reducere behovet for vikarer i
fastholdelsespulje, Budget
ældreplejen.
2020-23

Tidsplan
2021 og
frem.

Status/indsats for 2021
Der har været ekstraordinær dialog omkring håndtering af borgere
med covid-19 smitte i 1. halvår af 2021. Der er fortsat tæt dialog på
området. Dragør og Tårnby Kommuner har indgået aftale med
Amager Hvidovre Hospital om behandlingsansvarlig læge til
borgere visiteret til MTO i 72 timer efter udskrivelse.

2021

Mulighederne for mødeafvikling drøftes på førstkommende møde i
Kommunalt Lægeligt Udvalg i 2. halvår 2021.

Afsluttet/i Pjecen er udarbejdet og tilbud til pårørende kan ses på Dragør
drift
Kommunes hjemmeside.
https://www.dragoer.dk/borger/sundhed-og-omsorg/hjaelp-tilpaaroerende/
Afholdt

Der har for midlerne i fastholdelsespuljen været afholdt
arrangement med fagligt oplæg for personalet på Enggården og i
Hjemmeplejen ved psykolog Dorthe Birkmose ud fra hende bog
”Når gode mennesker handler ondt”. Bogen handler om
handleadfærd når mennesker arbejder under pres.
Der udarbejdes en pjece og et Afsluttet/I Pjecen er udarbejdet og trykt i fysisk form. Pjecen bliver givet til
velkomstbrev til nye elever,
drift
alle nye elever.
hvor der orienteres om Dragør
Kommune, herunder
kommunen som arbejdsplads.
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Indsatsområde: Mennesket først – tryghed for den enkelte
Tværgående kulturprojekt
omhandlende
”Borgersikkerhed og kvalitet”
I MUS samtaler med
medarbejderne i
hjemmeplejen og på
Enggården er der fokus på
justering af arbejdstid med
henblik på fastholdelse af
medarbejdere.
Indsatsområde: Det aktive og sociale ældreliv
Mål i ældrepolitikken
Indsatser
At flere borgere over 65 år er
I 2021 søges så vidt muligt at
fysisk aktive
prioritere ansøgninger til
Leisa Neel legat, Peter Bøge
At der arbejdes for og
Andersen fond, § 18 midler
samarbejdes om tilbud der skal
til initiativer, der søger at
imødegå ensomhed.
imødegå ensomhed og
initiativer, der fremmer en
sund livsstil blandt ældre.

Afsluttet/
I drift

2021 og
frem.

Tidsplan
2021 og
frem

Projektet er afsluttet. Der vil fremadrettet blive arbejdet med
forbedringsmodellen i tre lokale læringsteams. Arbejdet er med til
at sikre patientsikker behandling og pleje af høj kvalitet til
borgerne.
I hjemmeplejen er justeringer af arbejdstid drøftet med
medarbejderne. Der har ikke været ønsker om at gå op i tid, men så
vidt muligt søges der lavet aftaler med den enkelte medarbejder
ift. arbejdstid under hensyntagen til organisationen. På Enggården
har der ligeledes været en proces, hvor de medarbejdere der har
haft ønske om at gå op i tid, gået op i tid.

Status/indsats for 2021
Ift. § 18 midlerne vil der blive annonceret på hjemmesiden og i
Dragør Nyt, at initiativer der søger at imødegå ensomhed eller der
fremmer en sund livsstil blandt ældre vil blive prioriteret i
uddelingen af midlerne i 2021. Der er en opmærksomhed på, at
initiativer for midlerne skal kunne afvikles med hensyn til
gældende restriktioner for Covid-19.
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Indsatsområde: Det aktive og sociale ældreliv
At der arbejdes for og
I forløbsprogrammerne
samarbejdes om tilbud der skal
målrettet 5 specifikke
fremme en sund livsstil i forhold
diagnosegrupper er der
til kost, rygning, alkohol og
fokus på livstilsfaktorer.
motion, de fire faktorer i KRAM
modellen.

2021 og
frem

Arbejdet med forløbsprogrammer er vi forpligtet til gennem
sundhedsaftalen. Det er et tværsektorielt samarbejde, der skal
sikre at borgeren får et glidende og sammenhængende forløb
mellem hospital, egen læge og kommune. Programmerne
indeholder samtale, fysisk træning, undervisning,
diætistvejledning og rygestopvejledning. Der er i januar 2021 ansat
en diætist 9 t/uge der varetager kostvejledningen i forbindelse
med forløbsprogrammer, rygestopvejledning samt en lille del af
den indledende samtale. Tilbuddene afvikles fortsat der hvor det
er muligt inden for de gældende covid-19 restriktioner. I 2022
opnormeres området igen hvilket betyder at vi kan varetage de
opgaver der tidligere blev sat i bero. Med sundhedsaftalen er det
kommet nye opgaver til, hvilke betyder diagnosegruppen udvides
og borgergrundlaget stiger samt behovet for de fagspecifikke
kompetencer. Der kigges på mulighederne for samarbejde med
Tårnby Kommune inden for kræftområdet, for at kunne leve op til
ydelser i forløbsprogrammet.
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Indsatsområde: Det aktive og sociale ældreliv
At der arbejdes for og
I de forebyggende
samarbejdes om den frivillige
hjemmebesøg arbejdes der
indsats.
ift. at orientere og motivere
til et aktivt og socialt
ældreliv, herunder forebygge
ensomhed

Indsatsområde: Rammerne for et godt og værdigt ældreliv
Mål i ældrepolitikken
Indsatser
At understøtte og samarbejde om
et bredt udbud af boformer for
ældre, herunder være med til at
understøtte og vejlede omkring
etablering af
seniorbofællesskaber.

2021 og
frem

De forebyggende hjemmebesøg har været pauseret pga. covid-19,
men er nu genoptaget. Der er aftalt et fællesarrangement med
aktivitetshuset ift. 75 årige, der kan vælge mellem et fælles møde
eller individuelt forebyggende hjemmebesøg. Der er endnu ikke
planlagt et fællesarrangement i 2021.

Tidsplan

Status/indsats for 2021

2021

Aktiviteter herfor er udskudt grundet Covid-19. Der vil blive
arbejdet videre med området så snart forholdene tillader dette.

At Dragør Kommune arbejder for
sikring af tidssvarende
plejeboliger
At afsøge og afprøve forskellige
typer af velfærdsteknologi – til
gavn for den enkelte borgers
hverdag og selvhjulpenhed og til
gavn for medarbejderne i
plejesektoren

Der etableres en udstilling
om velfærdsteknologiske
hjælpemidler i
Aktivitetshuset
Wiedergården.
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Indsatsområde: Rammerne for et godt og værdigt ældreliv
At arbejde hen mod brug af
Deltagelse pilotprojekt i det
telemedicin i hjemmet for f.eks
landsdækkende TeleKOLborgere med svær KOL.
projekt med efterfølgende
implementering i
sygeplejeklinikken

Indsatsområde: Livet med demens
Mål i ældrepolitikken
Dragør Kommune skal være en
demensvenlig kommune – med
fokus på at bidrage til at
fastholde mennesker med
demenssygdom og de pårørende
i et liv, der bygger på det allerede
levede liv/Løbende at tilbyde
kompetenceudvikling til
medarbejdere inden for
demensområdet

At etablere tilbud om åben
rådgivning til borgere med
demenssygdom og pårørende.

2021

Pilotprojektet er udskudt. Der afventes løsning på tekniske
problemstillinger. Når projektet bliver startet op igen, vil
hjemmeplejen deltage. Projektet vil komme til at betyde, at
borgere med KOL kan måle deres værdier i eget hjem og
videresende data til sygeplejeklinikken, som derfra monitorerer
udviklingen i sygdomstilstanden. Dette har til formål at forebygge
indlæggelser samt øge fleksibilitet og tryghed i hverdagen. Når der
er indhentet erfaringer med KOL, er det planen at udvide
målgruppen til hjertepatienter (projekt TeleHjerter).

Indsatser
Der afholdes kurser blandt
medarbejdere i ”ABC
Demens”, ”Ernæring og
måltider ved demens” og
”skolebænk for demens”

Tidsplan
Afsluttet

Status/indsats for 2021
Undervisning: fra VidensCenter for Demens, Ernæring og måltider
samt Forebyggelse af adfærdsproblemer er afholdt ultimo 2019 og
primo 2020. Kurset Skolebænk for Demens er ligeledes afholdt.
ABC-demens, instruktion og vejledning i brugen af app fra
Videnscenter for Demens tilbydes ad hoc. De fleste medarbejdere i
Dragør har gennemført kurset. Derudover har der været intern
undervisning til plejepersonale, rengøringspersonale,
køkkenpersonale samt servicepersonale i hjemmeplejen og på
Enggården i demens. Undervisningen har dog været pauseret pga.
Covid-19.

Der afholdes pårørende
kurser

Afsluttet/i
drift

Pårørende kurser: For voksne børn og ægtefæller er igangsat og
har været afholdt. Der planlægges ny undervisning og
støttegruppe til pårørende.

Der etableres fast åben
rådgivning på Wiedergården
en gang om måneden

Sat i bero

Den åbne rådgivning har fungeret i 5 måneder, men er sat i bero
fra februar 2020 pga. manglende efterspørgsel og fremmøde.
Rådgivningen har været annonceret i DragørNyt, hjemmesiden og
på Enggården.
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Indsatsområde: Livet med demens
Der arbejdes med indretning
af afdeling for personer med
demenssygdom på
Enggården.

2021 og
frem

Der er opsat stødabsorberende skærme og etableret et stille/hvilerum. Der er tapetseret med billeder af Dragør By på gangene
i afdelingen med henblik på at skabe ro og genkendelighed.
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