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Lidt om baggrunden 

Værdig 
ældrepleje

Livskvalitet

Selvbestemmelse

Kvalitet, tværfaglighed 
og sammenhæng i 

plejen 

Ensomhed 

Mad og ernæring 

En værdig død 

• I initiativet Videnscenter og rejsehold for værdig ældrepleje i satspuljeaftalen 
2018-21, er der afsat 60 millioner kr. i 2018-21 til at etablere et nationalt 
videnscenter for værdig ældrepleje 

• Formål: Understøtte kommuner og private plejeenheders arbejde

• Fokus på de 7 fokusområder i kommunernes værdighedspolitikker

Pårørende



Organisering 

8 rejseholdskonsulenter

Sara Louise Rose Friis



• Understøtte værdighed – skabe forandringer ude i 
praksis – fordrer tæt samarbejde med praksis.

• Facilitere og hjælpe på vej gennem værktøjer, metoder, 
praksisnær og omsætteligt viden og praksisnær læring 

• Fundament på to ben: Viden og behov - alle relevante 
aktiviteter trykprøves og kvalificeres løbende  

Fundament og ”DNA” videnscentrets arbejde 

Videnscentrets arbejde

Nyeste 
viden, 

erfaringer, 
og best
practice

Løbende 
behovs-

afdækning



Værdighed er noget, vi taler om 

− Her så vi filmen om værdighed. I kan finde den på vores hjemmeside

− https://www.sst.dk/da/Opgaver/Videnscenter-for-vaerdig-aeldrepleje

https://www.sst.dk/da/Opgaver/Videnscenter-for-vaerdig-aeldrepleje


Side 6

Hvad arbejder vi med? 



• Inkludere borgeren og borgerens ønsker 
(selvbestemmelse <->rammer, standarder mv)

• Kompetencer – særligt relationelle kompetencer og 
kompetencer til kulturforandring, implementering og 
forankring.  

• Viden og konkrete praksisnære metoder og redskaber 
som kan anvendes i hverdagen.

• Fælles fokus og sammenhæng. Forskellige metoder, 
strategier, fagligheder og rammer der spænder ben. 
Mangler fælles sprog. 

• Sammenhæng i ledelseskæden, 

• Pårørendesamarbejde

Hvad udfordrer arbejdet med 
værdighed?

Udvalgte citater:

”Selvom vi siger til hinanden – og mener det – at den 
enkeltes hverdagsliv og selvbestemmelse skal være 
udgangspunktet, så bliver det hurtigt et spørgsmål 
om ”at få løst opgaverne man har på listen”. Der er 
travlt. Men det er også en kultur – ikke kun tidsnød.”

”Vores faglighed og de forskellige fagligheder vi 
repræsenterer spænder nogle gange ben for os. 
Kunsten er jo, hvis vi kan starte med at lægge vores 
”ekspertviden” på hylden og sammen kigger på, hvad 
borgeren har behov for. Det er vigtigt med 
fagligheden, men det bør først og fremmest tage 
afsæt i borgeren og borgerens liv– og det er svært og 
her mangler vi måske lidt en fælles tilgang.”
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Værdighed i 
ældreplejen 

– hvordan hjælpes vi 
ad med at gøre det 
endnu bedre?



Eksempler på 
gode 
løsninger
− Brobyggere i 

hjemmeplejen
− Bedre sammenhænge og 

mere gennemgående 
hjælpere

− Personcentreret omsorg i 
konkret praksis

− Beboerdemokrati i flest 
mulige beslutninger

− Opsøgende 
aktivitetsmedarbejdere

Vi samler på gode 
eksempler og bringer dem 
videre.

Skriv til os!
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Udvalgte aktiviteter fra Videnscentret

Rejsehold

Praksisnære rejseholdsforløb 
med fokus på relationelle 

kompetencer

Læringsforløb om værdig 
ældrepleje med fokus på 
organisation, ledelse og 

samarbejde 

Kompetenceudvikling
og 

Rådgivning

Temadage

Praksisnært Kursusforløb

Diplommodul for ledere

Konferencer

Workshops

Faglige oplæg

Rådgivningsaktiviteter



Gratis workshops og fagligt oplæg om værdighed 

1. Workshop om værdighed; perspektiver, 
værdighedspolitik og praksis

2. Workshop om praksisnære metoder i arbejdet med 
værdighed

3. Fagligt inspirationsoplæg om værdighed i 
ældreplejen

Afholdes lokalt
Målrettes jeres formål
Bidrager til refleksion, læring, metoder,
samtaler og konkretisering af 
værdighedspolitikker
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Værdighedspolitik – og hvad gør vi så?

Fra politik til faglig, daglig praksis. Der er brug for fokus.



• Hvornår er man en ”dygtig kollega” eller ”god 
medarbejder”? En dygtig leder?

• Hvad belønnes? Og hvilken betydning får det?

• Hvad vægter tungest? Konsekvensen af det…..?

Brug figuren til fælles drøftelser

Udfordringen er tit at fastholde blikket på mennesket 
og ikke på ”listen” – uanset hvor på vægten opgaven 
ligger

Hvordan er vægtningen hos 
jer?



Oplevelsen af værdighed er individuel 

– og værdighed i ældreplejen skabes i 
faglige fællesskaber og organisatoriske 
rammer med udgangspunkt i de enkelte 
borgere.

Vi bidrager alle til oplevelsen af
værdighed

27.11.2019
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Følg Videnscentrets arbejde, aktiviteter og tilbud
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www.vaerdighed.sst.dk

Vaerdighed@sst.dk

www.facebook.com/vaerdighed/

www.linkedin.com/company/vaerdighed/

#vaerdighed

mailto:Vaerdighed@sst.dk
http://www.linkedin.com/company/vaerdighed/



