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Værdighedspolitik for ældreplejen
Bestyrelsens forslag til overordnede værdier og
prioriteringer
v/Bent Aa. Rasmussen eller Erik Stagsted

DANSKE ÆLDRERÅD TEMADAG 2016

JUN

Hvordan fik vi en lov om værdighed i
ældreplejen?
ÆLDREKOMMISSIONENS 5
VÆRDIER FOR PLEJEHJEMSLIVET:

SERVICELOVEN § 81 A: OM
VÆRDIGHED I ÆLDREPLEJEN:

1. Indflydelse på eget liv
2. Respekt for forskellighed
3. Medmenneskeligheden i
fokus
4. Gode oplevelser hver dag
5. En værdig afslutning på
livet.

1. Livskvalitet

Februar 2012

2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed,
sammenhæng i plejen

4. Mad og ernæring
5. En værdig død
December 2015
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Hvilke forslag har DSR til værdighedspolitikker?
VÆRDIGHEDSALLIANCEN (FOA, DANSK SYGEPLEJERÅD OG ÆLDRE
SAGEN) HAR FORMULERET 10 BUD PÅ EN MERE VÆRDIG ÆLDREPLEJE:

Støtte til at kunne fungere i
hverdagen og få relevant hjælp, når
der er behov for det

En bolig, der passer til den
enkeltes behov – også ved
funktionstab

Forebyggelse af sygdom samt
kontinuitet og faglighed i omsorg,
Mulighed for at være velsoigneret pleje og behandling
og klædt, som man ønsker
Mulighed for at bevare egen
Varieret og ernæringsrigtig mad i døgnrytme
rammer, der giver lyst til at spise
Tilbud om eksistentielle samtaler
Lindrende behandling og en
og samvær med andre
værdig død
Respekt, rummelighed og mulighed
for udvikling
Mulighed for at komme ud
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Hvilke forslag til værdighedspolitikker er
KL enig i?
POSITIV OVERFOR LOVFORSLAG:
Mad og ernæring

NEGATIV OVERFOR LOVFORSLAG:
Rehabilitering bør også være en
indsats for værdighed

En værdig død
Tværfaglighed og sammenhæng
Midler kan bruges til uddannelse

Ikke penge nok til at ældre kan
bevare egen døgnrytme

En mere enkel administrativ
proces end ældremilliarden

Forudsætter at kvalitetsstandarder
fastsættes uafhængigt af
værdighedspolitikken

Kommunen kan selv målrette
indsatsen, hvor behovet anses for
størst

Efterlyser hvilke andre områder
end de 5 nævnte, der kan være
tale om.
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Eksempel på tidsplaner for kommuners
værdighedspolitik
Sønderborg
16,3 mio. kr.

Esbjerg
20,1 mio. kr.

Frederiksberg
16,8 mio. kr.

Planen er, at den endelige
værdighedspolitik bliver
godkendt i byrådet d. 29.
juni, efter inddragelse af
borgere, ældreråd,
handicapråd m.fl. Derfor
har politikerne heller ikke
besluttet, hvad pengene
skal bruges til.

Kommunen forventer, at
op imod 1.200 vil deltage
i et borgermøde i næste
uge om en ny
værdighedspolitik, og at
mindst 600 vil deltage i
borgerpanel. De skal
sammen med ældreråd
og andre parter komme
med input til politikerne.

Først til april regner
kommunen med at
have vedtaget en ny
værdighedspolitik som
en slags tillæg til den
nuværende
ældrepolitik, herunder
hvordan pengene skal
anvendes.
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Bestyrelsens forslag til
værdighedspolitikker 1
Livskvalitet:
Individuel pleje og omsorg, der
tager udgangspunkt i den enkeltes
ønsker, vaner og livshistorie.
God bolig med smukke omgivelser
(ude og inde). Med velfærdsteknologi tilpasset den enkeltes
ønsker og evner.
Mad og ernæring:

Selvbestemmelse:
At være uafhængig af andre, at
have selvrespekt, livsmod og vilje
og at have kompetencer til at
varetage egne interesser så vidt,
det er muligt – under hensyn til
omsorgspligten.

God kost og gode spisesituationer
tilpasset den enkeltes ønske og
behov.
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Bestyrelsens forslag til
værdighedspolitikker 2
En værdig død:
Ved afslutningen af livet, må ingen lades alene, mod sin vilje.
Kvalitet:
Ligeværdighed og respekt i mødet med hinanden: i plejeopgaven, i
det nære møde, i samtalen.
Tværfaglighed:
Høj grad af faglighed, både blandt ledere og medarbejdere.
Sammenhæng i plejen:
Det er i det praktiske arbejde, at effekten af værdighedspolitikken
skal kunne opleves.
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DANSKE ÆLDRERÅDs temadag, vinter 2016

Eksempler på omsorgs- og plejeopgaver – der
understøtter værdighedspolitikken 1
Livskvalitet for ældre med
plejebehov:

Være velsoigneret og ren i tøjet
Spise og drikke varieret efter
eget ønske

Har sin egen døgnrytme
Får støtte til at fortsætte socialt
liv
Får støtte til at forlade boligen
Selvbestemmelse:
Fleksibel anvendelse af tiden –
efter aftale med borgeren.

Mad og ernæring:

Mere indbydende mad
Den ældre får den
ernæringsmæssige og
varierede mad, som man
ønsker
En værdig død:
En værdig afslutning på livet
ved en styrket palliativ indsats.

Eksempler på omsorgs- og plejeopgaver – der
understøtter værdighedspolitikken 2
Kvalitet, Tværfaglighed og
sammenhæng:

Svage ældre, bl.a.
plejehjemsbeboerne, får hver
Tværfagligheden skal gælde
dag hjælp og støtte til:
mellem samtlige
personalegrupper, der arbejder spiseprocessen, vask og
rengøring, toiletbesøg, rettidigt
indenfor pleje- og
omsorgsområdet. Det skal også bleskift, personlig hygiejne,
påklædning, tid til socialt
gælde mellem kommunen, de
samvær og positive
praktiserende læger,
hverdagsoplevelser.
rehabiliterings-afdelinger og
hospitaler etc.

Konkrete eksempler fra kommuners
værdighedspolitik
København
58 mio. kr.

Aarhus
44 mio. kr.

Randers
17,7 mio. kr.

30 mio. kr. skal bruges på
flere hænder i
eftermiddags– og
aftentimerne på plejecentre.
Resten går bl.a. til bedre
pleje af demente, større
fokus på den enkeltes
plejebehov og mere
indbydende mad. Et udkast
til en værdighedspolitik er i
øjeblikket til høring.
Værdighedspolitikken er
baseret på værdierne fra
kommunens ældrepolitik .

Der skal ansættes flere
hænder i plejeboligerne til
bl.a. at ledsage ældre, sikre
bedre sygepleje og mere
hjælp i morgen– og
formiddagstimerne. Der er
også afsat penge til mere
rengøring, ældre
handicappede og bedre
rehabilitering. En ny
værdighedspolitik forventes
formelt at blive vedtaget af
byrådet 24. februar.

Flere hænder i bl.a. Aften–
og nattevagter,
kompetenceudvikling af
faggrupper, øget
koordinering, øget
selvbestemmelse og øget
rehabilitering. Det er nogle
af hovedoverskrifterne til
en ny værdighedspolitik,
som lige nu er i høring hos
ældreråd, medarbejdere og
ledergruppen.

