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Beslutning: Værdighedspolitik for Furesø Kommunes ældrepleje 2018-2021
Sagsnr. i ESDH:

18/2201

Beslutningskompetence:

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Beslutningstema:
Udvalget skal over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at Værdighedspolitik for Furesø
Kommunes ældrepleje 2018-2021 godkendes.
Sagsfremstilling:
Inden udgangen af 2018 skal kommunalbestyrelsen vedtage en værdighedspolitik for kommunens
ældrepleje, gældende for den aktuelle kommunale valgperiode. Værdighedspolitikken er den
overordnede politiske ramme for hele ældreplejen, Værdighedspolitikken skal som minimum
beskrive, hvordan Furesø Kommunes ældrepleje kan understøtte følgende fokusområder i forhold til
plejen og omsorgen af den ældre borger:


Livskvalitet



Selvbestemmelse



Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen



Mad og ernæring



En værdig død



Pårørende.

Medlemmerne af udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har været inddraget i
arbejdet med udarbejdelse af en ny, revideret værdighedspolitik via en styringsdialog, to
tematiserede dialoger med borgere og fagpersoner om henholdsvis en værdig død og støtte til
pårørende. Endelig har udvalget deltaget i en opsamlende workshop med borgere, fagpersoner og
interessenter. Allerede opsamlede input i forbindelse med udarbejdelse af Demensstrategien for
Furesø Kommune er desuden inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af den nye, revideret
værdighedspolitik. Borgerinddragelsen har medvirket til, at der er kommet ny viden om behov og
ønsker til en værdig ældrepleje og afdækket eksisterende tilbud, som ikke har været udbredt. Et
udkomme er derfor også behovet for at få annonceret/udbredt kendskabet til eksisterende tilbud
både i kommunalt regi og foreningsregi.
I lyset af Furesø Kommunes politiske arbejdsprogram for 2018-2021, er der i værdighedspolitikken
et gennemgående tema Stærke Fællesskaber. Temaet går på tværs af de 6 ovenstående
fokusområder og skal sikre, at Furesø Kommune i et styrket samarbejde med de frivillige, arbejder
med punkt 2.3 i det politiske arbejdsprogram, ”Fællesskab og livsglæde for alle seniorer”, der
afrapporteres på førstkommende udvalgsmøde i 2019.
Fokusområderne danner rammen for pkt. 2.1 En god og tryg ældrepleje i det politiske
arbejdsprogram. Afrapportering på arbejdsprogrammet punkt om En god og tryg ældrepleje
vedlægges som bilag. De lovgivningsmæssige fokusområder understøtter på fin vis de politiske
mål:
Selvbestemmelse og livskvalitet
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Bedre og flere aktiviteter på plejecentre og et øget fokus på indsatser tilpasset både demente
og ikke-demente borgere.



Skabe mere demensvenlige rammer på Lillevang.



Brug af velfærdsteknologi – med respekt for den enkelte borger.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen samt en værdig død


Bedre koordinering af borgerforløb på tværs af visitationen, hjemmesygepleje,
rehabiliteringen og hjemmepleje.



Opkvalificering af medarbejderne og sikring af den rette bemanding og de rigtige
kompetencer.



Samling af hjemmepleje/hjemmesygeplejen.



Bedre koordinering med praktiserende læger på plejecentre (plejehjemslæger).



Særlig opmærksomhed i forhold til borgere med anden etnisk baggrund.

Mad og ernæring


God kvalitet i ældremaden – herunder mulighed for større valgfrihed og brug af lokale
leverandører.

Pårørende


Inddragelse af brugere/pårørende i udvikling af pleje og omsorg og etablering af udvalg med
repræsentation af pårørende på de enkelte plejecentre.

Udkast til ny, revideret værdighedspolitik vedlægges som bilag.
Økonomiske konsekvenser:
Furesø Kommunes andel af midlerne til en mere værdig ældrepleje udgør 8.268 mio. kr. i 2019.
Borgerinddragelse:
Som udgangspunkt for borgerinddragelsesprocessen er Furesømodel for Borgerinddragelse anvendt,
hvor følgende tre forudsætninger skal imødekommes:


Tidlig inddragelse



Alle borgere skal have mulighed for at blive inddraget



Rettidig information og kommunikation.

Borgerinddragelsen har inkluderet såvel, brugere, pårørende, medarbejdere og interessenter,
herunder Seniorråd, Handicapråd og Ældresagen for at sikre en bred borgerrepræsentation. Metoder
til borgerinddragelse, som blev benyttet, var bl.a. interviews, fokusgruppedialog,
workshop/styringsdialog, og spørgeskema.
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Forvaltningen har desuden inddraget opsamlede data fra fx borgerinddragelsen omkring årsskiftet i
forbindelse med udarbejdelse af Demensstrategien for Furesø Kommune.
Forvaltningen har samlet de mange forslag og tilkendegivelser fra borgerne i et katalog, som der
løbende arbejdes videre med.
Der er afholdt møde med Seniorrådet om værdighedspolitikken den 14. november 2018. Seniorrådet
var meget positive over for politikken og den proces, der har været. Rådet bemærkninger er så vidt
muligt indarbejdet i værdighedspolitikken.
Seniorråd og Handicapråd har høringsret.
Lovgrundlag:
L105 – Lov om ændring af lov om social service af 23. februar 2016 (værdighedspolitikker for
ældreplejen).
Bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018 om værdighedspolitikker for ældreplejen.
Bekendtgørelsen er senest revideret i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2018, hvor de
pårørende er indskrevet som selvstændigt tema.
Det videre forløb:
Efter godkendelse lægges værdighedspolitikken på kommunens hjemmeside og indsendes til
Sundheds- og Ældreministeriet.
Der følges op på værdighedspolitikken via løbende borgerinddragelse (audits, borgerrejser,
interview, spørgeskemaer mv.), så vi sikrer, at værdighedspolitikken har den ventede effekt og er
med til at øge kvaliteten i En god og tryg ældrepleje og Fællesskab og livsglæde for alle seniorer
for brugere og pårørende.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at:
Udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Værdighedspolitik for Furesø
kommunes ældrepleje 2018-2021 godkendes.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 04-12-2018:
Anbefales.
Bilag:
11885094

Åben Bilag 1 afrapportering på arbejdsprogrammet - en god og
tryg ældrepleje.pdf.PDF

(142232/18) (H)

21885088

Åben Værdighedspolitik 2018-2021.docx

(142230/18) (H)

