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126.        Revision af værdighedspolitik 

Resumé 

Som en del af finansloven for 2016 blev kommunerne bedt om at udarbejde en værdig-
hedspolitik. Dette med et ønske om, at styrke kommunernes arbejde med en mere vær-
dig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne og en markant 
tilførsel af midler til ældreområdet.  
  
Struer Kommune udarbejdede i foråret 2016 en værdighedspolitik for kommunens æld-
repleje. Dette gennem en proces med inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere, 
borgere samt ældrerådet, handicaprådet samt andre frivillige organisationer. Som en del 
af værdighedspolitikken er kommunerne forpligtet til, som minimum, at beskrive, hvor-
dan kommunens ældrepleje vil understøtte følgende områder i forhold til plejen og om-
sorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfag-
lighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død. Derudover 
har Struer Kommune suppleret med følgende tre punkter: 1) boligstrategi 2) inddragelse 
af netværk og frivillige 3) pleje og praktisk hjælp 

  
Partierne bag finanslovsaftalen for 2018 blev enige om at styrke kommunernes indsatser 
overfor pårørende til svækkede ældre. Formålet med initiativet er, at understøtte kom-
munernes forpligtigelse til at sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle 
eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne. På den baggrund indføres en forpligtelse for kommunerne til i værdighedspolitikken 
for ældreplejen at beskrive, hvorledes kommunen understøtter de pårørende til svække-
de ældre. Som følge heraf skal emnet ”pårørende” fremover indgår som et af de områ-
der, som kommunerne som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken. Struer Kom-
mune tilføjede i foråret 2018, et punkt vedrørende 'pårørende' til den eksisterende vær-
dighedspolitik. 
  
Udvalget er løbende orienteret om løbende redegørelser sendt til Sundheds- og Ældre-
ministeriet i forhold til anvendelse af midler. 
  

Administrationen indstiller, 

at det besluttes, hvilken proces der ønskes for revision af Struer Kommunes værdig-
hedspolitik 

Sagsfremstilling 

Ifølge Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, skal kommunerne inden 
for det første år i den kommunale valgperiode, det vil sige i løbet af 2018, vedtage en 
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værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Kommunalbestyrelsen skal sørge for 
at inddrage kommunens ældreråd samt øvrige relevante parter i udarbejdelsen af vær-
dighedspolitikken.  
  
Til vedtagelse af værdighedspolitik i Struer Kommune for indeværende valgperiode, fore-
slås følgende proces. 
  
Det foreslås at den nuværende værdighedspolitik forlænges, så den er gældende til og 
med 2019. Det nuværende version er en langsigtet politik, som er udarbejdet i 2016 og 
fokusområderne er fortsat meget relevante. Som ovenfornævnt, skal ældrerådet og an-
dre relevante parter inddrages i udarbejdelse af værdighedspolitikken. Dette blev gjort 
ved udarbejdelsen i 2016, hvorfor det findes tilstrækkelig at sende en eventuelt revision 
i høring hos involverede parter. 
  
Struer Kommunes sundhedspolitik er gældende i perioden 2016-2019. Det vil sige, at 
denne skal revideres i løbet af 2019. Det kunne give værdi og sammenhæng at tænke 
kommunens sundhedspolitik og værdighedspolitik sammen til en og samme politik. Det 
er afklaret med Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til, hvorvidt dette kan godken-
des af ministeriet. Der er intet i vejen for, at kommunen udarbejder en sundheds- og 
værdighedspolitik, så længe at de obligatoriske emner indgår i politikken - 1) Livskvali-
tet,  2) Selvbestemmelse, 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) Mad 
og ernæring, 5) En værdig død, 6) Pårørende. 
  
På den baggrund foreslås det, at der i løbet af foråret 2019 påbegyndes en proces, i for-
hold til at sammentænke kommunens værdighedspolitik og sundhedspolitik, til en og 
samme politik. Dette med inddragelse af samme relevante parter, som var med til udar-
bejdelsen i 2016. 
  
  
Alternativt, skal der udarbejdes en revideret udgave af nuværende værdighedspolitik 
som skal være gældende for den resterende valgperiode. 

Beslutning 

Godkendt forslag til procesplan. 

Bilag 

• Værdighedspolitik 2016 - 4.pdf 
• Værdighedspolitik 2016 - Pårørende indstik 
• Sundhedspolitik 2016 - 2019_web.pdf 

  
 


