
Danske Ældreråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til bekendtgørelse om 
værdighedspolitikker for ældreplejen. 
 
Op mod 750.000 danskere er pårørende til et menneske, som står dem nært, som de hjælper på den ene 
eller anden måde. De fleste pårørende hjælper med glæde, men for mange er det en stor opgave, 
som – selv om den måske er meningsfyldt– kan være krævende og opslidende. Balancen mellem at være 
pårørende eller pludselig stå i rollen som praktisk og faglig hjælp til et svækket menneske, kan ofte være 
hårfin. Derfor mener Danske Ældreråd, at det er vigtigt, at gøre en indsats i kommunerne, for at definere og 
afgrænse rollen som pårørende.  
 
Ved at skrive pårørende ind i kommunernes værdighedspolitik er det Danske Ældreråds håb, at få fokus på, 
at ”man som pårørende skal passe på sig selv, mens man passer på andre”, - for i kampens hede kan dette 
være rigtig svært. Danske Ældreråd bifalder, at pårørende nu skal nævnes i den værdighedspolitik, som 
kommunalbestyrelsen skal udarbejde i det første valgår (2018), samt at landets ældreråd skal involveres i 
udarbejdelsen.  Danske Ældreråd bifalder således at kommunens ældrepleje nu understøtter 6 områder i 
forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre. 
 
Et bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd ønsker, at der tages stilling til følgende overvejelser, som 
supplement til vejledning og bekendtgørelse: 
 
Danske Ældreråd er bekendt med, at udmøntningen af bekendtgørelsen i landets kommuner indtil videre er 
sket efter to forskellige modeller: 
- det separate, selvstændige dokument om værdighedspolitikken i ældreplejen 
- det reviderede ældrepolitisk respektive sundhedspolitiske dokument (værdighedspolitikken indskrevet 
som en del af kommunens sundhedspolitik, således inkluderende bekendtgørelsens områder). 
 
Danske Ældreråd forstår den foreslåede bekendtgørelse således, at der også fremover vil være muligt for 
kommunerne at vælge, efter hvilken model bekendtgørelsen udmøntes i den enkelte kommune? 

 
Danske Ældreråd for høringsmuligheden. 
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