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Høring: Værdighedspolitik for ældreplejen i Slagelse kommune. 

Oplæg til besvarelse af anmodning fra Seniorudvalget/ Forebyggelses- og Seniorudvalget om høringssvar 
indeholdende bud på, hvad Slagelse Ældreråd, som høringsberettiget ønsker ændret/tilføjet i den gældende   
værdighedspolitik. 

Arbejdsgruppens anbefaling er, at 2018-udgaven af kommunens værdighedspolitik formuleres på 
baggrund af dialogmøder mellem Forebyggelses- og Seniorudvalget, Slagelse Ældreråd, 
Handicaprådet og repræsentanter for Bruger-Pårørenderådene. 

Ældrerådets arbejdsgruppe (OPA) har den 9.4.2018 drøftet, hvorledes den vedtagne værdighedspolitik fra 
2016 kan formuleres i en 2018-udgave, så det bliver mere tydeligt, at det at blive ældre aldrig må betyde tab 
af værdighed, selv om man bliver afhængig af andre. Værdighedspolitikken skal medvirke til en sund og 
værdig pleje, så borgere har mulighed for at leve det liv, de ønsker. De nu 6 indsatsområder skal fremstå 
klart.  

OPA-Arbejdsgruppens drøftelse er sket med baggrund i publikationen fra Sundheds- og 
Ældreministeriet: ”Værdighed i Ældreplejen. En hjertesag” og to kommuners værdighedspolitik fra 
2016: Holbæk kommune og Roskilde kommune. De to kommuner har udformet værdighedspolitikken på 
baggrund af dialogmøder mellem politisk udvalg, ældrerådet, handicaprådet, og i Holbæk kommune også 
efter en åben konference om værdighed. Bilag vedhæftet 

Resultatet fra de nævnte kommuner er efter arbejdsgruppens vurdering bl.a.: 

 En værdighedspolitik der bygger på borgerinddragelse og en positiv og frugtbar proces  

 En værdighedspolitik der i sin udformning er meget tilgængelig (læsbar)  

 En værdighedspolitik der skaber overblik på de 5 (og fremover 6) indsatsområder, der er besluttet ved 

lov 

 En værdighedspolitik der indeholder mål for hvert indsatsområde 

Nyt indsatsområde fra 2018: Pårørende (Bedre plads til de pårørende)  

Arbejdsgruppen har ud af mange drøftet følgende opmærksomhedspunkter: Demens og pårørendegrupper 

Der er behov for at de pårørende støttes, gerne før de selv ved, at de har brug for det. Det gælder især dem 
med en hjemmeboende ægtefælle eller forældre, som de tager sig af. Gode tilbud om aflastning og afløsning 
er vigtigt. Hvilke tilbud, der er i kommunen, kan omtales i værdighedspolitikken. 

Et område, Ældrerådet har givet særlig opmærksomhed, er behovet for, at der etableres tilbud om aflastning 
af pårørende til: demente, mennesker med hjerneskade, mennesker med anden alvorlig belastende sygdom. 
Ældrerådet foreslår, at der etableres en klippekortordning, som en fleksibel mulighed for aflastning ud fra 
den enkeltes behov. Muligheden for at få fri til andre aktiviteter end at passe sin svært syge pårørende, vil 
medvirke til at forbedre den raske pårørendes livskvalitet.   

”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” kendskabet til den indsats skal udbredes. 

Arbejdsgruppen OPA anbefaler, som nævnt indledningsvis, at et så vigtigt værktøj, som kommunens 
Værdighedspolitik er, formuleres på baggrund af dialogmøde/r mellem de nævnte interessenter. 

Værdighedspolitikken må forventes at blive en del af en evt. kommende ældrepolitik i Slagelse kommune 
 
OPA arbejdsgruppen: C.H., S.M., S. B.P., Fl.Ev., BJ..                                                      

 

Venlig hilsen 

Tonny Korndrup 
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