
         Rask Mølle den 21 januar 2016 

 

 

 

Til Udvalget for social omsorg 

PKØ og Byrådet 

i Hedensted Kommune 

 

 

Høringssvar vedr. forslag til Værdighedspolitik samt ansøgning til ministeriet 

Vi takker for muligheden til at afgive høringssvar i forbindelse med  det foreslåede udkast. 

 

Det fremlagte forslag betragter vi i seniorrådet mere som beskrivelse af indsatser end som en 

egentlig værdighedspolitik. 

For at udarbejde en politik målrettet en bestemt gruppe af borgere, savner vi i seniorrådet et udsagn 

fra denne gruppe om, hvad der giver dem værdighed i hverdagen, eller rettere sagt, hvad der kan 

gøres for at højne denne. Så vi vil foreslå en borgerdialog  med henblik på en relevant 

tilbagemelding. 

Vi har tidligere fra seniorrådet fremsendt 10 forslag til drøftelse af værdighed, hvoraf nogle allerede 

er berørt i kommunens seniorpolitik. 

 

Vore kommentarer til høringsudkastet vil derfor være som følger: 

At et menneske har værdighed betyder, at mennesket selv bestemmer over sit liv, har 

indflydelse på dagligdagen og behandles med respekt. 

 

Ensomme ældre – Der er en del af indsatsen omkring aktiviteter baseret på den frivillige indsats, det 

er et usikkert grundlag, hvor der også vil være behov for en aktivitetsmedarbejder som inspirator. 

De opsummerede tiltag lyder virkelig som en bedring af nuværende status til gavn for vore svage 

borgere. 

Anvendelsen af de ansøgte midler der vil vi fra seniorrådet følge løbende, efterhånden som de 

udmøntes. 

 

Også midlerne til kompetenceløft og velfærdsforanstaltninger – såsom skylle/tørre toiletter ser vi 

som et positivt tiltag. for de borgere, hvor det er relevant. 

Vi mener at det er vigtigt at alle medarbejdere er bekendte med TOBS skemaet og anvender dette til  

gavn for borgeren og sikring af handling i tide ved ændringer i borgerens tilstand, med henblik på 

forebyggelse af unødige indlæggelser på sygehuset. 

 

Omkring måltider som stjernestund står der i notatet -  

Vi ønsker at komme skridtet nærmere til at skabe de bedste betingelser for beboere under måltidet, 

og sikre, at den frisklavede og veltillavede mad bliver spist. Hvilke tiltag tænkes der på her? 

 

Ansættelse af en demenskoordinator er en nødvendighed for at samle trådene omkring den demente  

og denne netværk, ligeså støtte til de pårørende i form af en demensaflaster. 

Af det fremsendte notat fremgår det at Hjemmeaflasteren skal kunne – Hvad skal denne kunne???  

 

Omkring ansættelse af en værdighedskonsulent – er denne i notatet benævnt konsulent, men i 

budgetoplægget i forhold til ansøgningen står der koordinator. Vi mener koordinator/tovholder er 

det, der bliver behov for, for sikring af kvaliteten i udmøntning af de forelåede tiltag. 

 

Værdighed i plejen ser vi fra seniorrådet som flg. : 

At man i videst muligt omfang lever med udgangspunkt i sit tidligere liv 



At man har indflydelse på sin daglige tilværelse 

At man modtager kvalificeret træning og pleje 

At man får mulighed for selvvalgt social kontakt 

At man virkelig oplever måltiderne som en stjernestund 

At man får en værdig afslutning på livet – så ingen skal dø alene. 

 

P.v.a. seniorrådet i Hedensted Kommune 

Lillian Andersen 
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