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NOTAT: Ældrepolitisk handleplan

11. november 2015

Roskilde Kommunes ældrepolitik blev vedtaget af Byrådet 25. november 2015. I forlængelse af ældrepolitikken
udarbejdes en handleplan, der indeholder de indsatser, der iværksættes for at opfylde politikkens konkrete mål.
Ældrepolitikkens vision og målsætninger
Den politiske vision i ældrepolitikken er: Den ældre borger i Roskilde Kommune, som bliver visiteret til ydelser
indenfor hjemmeplejen eller til en plejebolig, skal opleve en respektfuld og værdig pleje af høj kvalitet.
Vi ønsker, at de ældre borgere i Roskilde skal opleve, at der er sammenhæng i de ydelser, de modtager, og at de
modtager hjælp til selvhjælp så de længst muligt bliver i stand til at tage vare om egen livssituation.
Visionen følges op af følgende politiske målsætninger:
 Borgere modtager hjælp til selvhjælp, når de er visiteret til ydelser, og at medarbejderne har fokus på
rehabiliterende (aktiv) hjælp frem for kompenserende (passiv) hjælp
 Borgere, der bor i plejebolig eller modtager hjælp i eget hjem udtrykker tryghed og tilfredshed med de ydelser
de får leveret
 Brugere af hjemmeplejen oplever kontinuitet, værdighed og respekt, når de modtager hjælp fra hjemmeplejen
 Der er adgang til god, brugbar og forståelig information om de ydelser, der leveres af hjemmeplejen, og om de
kriterier, der ligger til grund for, om man er berettiget til hjælp
 Borgeren oplever, at der er genkendelighed mellem de ydelser, der er visiteret til og de ydelser der leveres
 De lokale sociale fællesskaber styrkes med henblik på at forebygge ensomhed og social isolation hos ældre
borgere
 Ældre borgere i Roskilde Kommune får mulighed for at leve et mere aktivt hverdagsliv, både fysisk, mentalt og
socialt
Fra vision til virkelighed
Visionen og de politiske målsætninger danner grundlag for de indsatser, som skal iværksættes. I arbejdet med at
realisere visionen er der vedtaget tre politiske mål. Målene er det politiske styringsværktøj, der er med til at
vurdere, om ældrepolitikken gør en forskel.
Politisk mål
Målet er: at alle borgere på både
plejecentre og i hjemmeplejen
ved udgangen af 2016 har en
tværfaglig rehabiliteringsplan
med individuelle mål.
Målemetoden er: at der ultimo 2016

Indsatser der understøtter
målene i politikken
Rehabiliteringsplaner med
individuelle mål
Alle medarbejdere i hjemmeplejen,
på plejecentrene og i
Myndighedsservice
kompetenceudvikles i arbejdsgange

Status
Rehabiliteringsplaner
Sundheds- og Omsorgsudvalget
forelægges en status for antallet af
rehabiliteringsplaner i Roskilde
Kommune ultimo 2016.
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gennemføres en samlet måling på
antal rehabiliteringsplaner.

Målet er: at alle borgere med
demens og deres pårørende
oplever, at de har fuld adgang til
Roskilde Kommunes
specialviden indenfor
demensområdet, og at de
modtager en værdig, respektfuld
og tillidsvækkende indsats
baseret på forløbsprogrammet for
demens.
Målemetoden er: at der
gennemføres en undersøgelse
ultimo 2016 af, hvordan borgere
med demens og deres pårørende
anvender adgangen til Roskilde
Kommunes specialviden indenfor
demens.

Målet er: at Roskilde Kommune
bliver modelkommune i forhold til
tværsektorielle løsninger med det
formål, at borgeren i videst muligt
omfang kan plejes og behandles i

for rehabilitering jf.
finanspuljemidlerne. Dette
inkluderer særlig træning og
uddannelse af nøglemedarbejdere,
som kan understøtte
implementeringen i praksis.
Forløbsprogrammet for demens
Roskilde Kommune samarbejder
med Region Sjælland og almen
praksis i regionen omkring
forløbsprogrammer for demens.
Forløbsprogrammet er i 2015 blevet
revideret, særligt med fokus på
borgerens forløb frem for de enkelte
aktører.
Desuden har forløbsprogrammet
fokus på styrket tværsektoriel
kommunikation omkring en fælles
plan (borgerens plan).
I programmet er desuden
indarbejdet en række
udviklingsindsatser, bl.a med fokus
på samarbejde om indlæggelse og
udskrivning af patienter med
demens og anden sygdom (delir),
samt samarbejdet omkring tidlig
opsporing af demens.
Roskilde Kommunes
specialviden indenfor demens
Medarbejdere på sundheds- og
omsorgsområdet
kompetenceudvikles indenfor
demens jf. finanspuljemidlerne.
De styrkede kompetencer betyder et
øget fokus på tværsektorielle
indsatser og samarbejde samt
udarbejdelsen af handleplaner for
borgere med demens jf.
forløbsprogrammet for demens.
Sundheds- og omsorgscentre
Ultimo 2015 etableres tre sundhedsog omsorgscentre, der leverer
indsatser vedr. sygepleje,
forebyggelse og sundhedsfremme.

Forløbsprogrammet for demens
Sundheds- og Omsorgsudvalget
forelægges ultimo 2016 en status
for implementeringen af det
reviderede forløbsprogram for
demens.
Roskilde Kommunes
specialviden indenfor demens
Der gennemføres desuden en
undersøgelse af borgere og
pårørendes oplevelse af adgang til
Roskilde Kommunes specialviden
indenfor demens. Sundheds- og
Omsorgsudvalget forelægges
undersøgelsens resultater primo
2017.

Sundheds- og omsorgscentre
Sundheds- og omsorgsudvalget
forelægges en status på konkrete
indsatser, der udføres i sundhedsog omsorgscentrene samt en
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eget hjem, når det er muligt og i
kommunale sundheds- og
omsorgscentre, eller et af
kommunens midlertidige tilbud,
hvor det er muligt.
Målemetoden er: at ultimo 2016
dokumenteres på omfanget og
indholdet i løsningerne.

Roskilde Kommune som
modelkommune
Roskilde Kommune samarbejde
med Roskilde Sygehus og almen
praksis i Roskilde omkring
modelkommuneprojektet ”En værdig
død”.
Projektet har til formål at sikre, at
alle borgere i Roskilde Kommune
med livstruende sygdom og deres
nærmeste pårørende, særligt ældre
borgere og borgere med anden
sygdom end kræft, som ønsker at
dø i eget hjem, får mulighed for
dette.

opgørelse af hvor mange borgere,
der er tilknyttet sundheds- og
omsorgscentrene. Status
forelægges ultimo 2016.
Modelkommuneprojektet: En
værdig død i eget hjem
Projektet igangsættes ultimo 2015
og afsluttes med udgangen af 2018.
Sundheds- og Omsorgsudvalget
forelægges midtvejsstatus for
projektet forår 2017.

