
Værdighed i ældreplejen 
– hvorfor og hvordan
29. november 2018, Hotel Park, Middelfart

Åbningskonference



Sundhedsstyrelsen indbyder til åbningskonference af  
Videnscenter for værdig ældrepleje. 
Sammen sætter vi fokus på viden, erfaringer og perspektiver anno 2018. Hvorfor 
er værdighed både vigtig og relevant at tale som? Og hvordan kan vi sammen skabe 
endnu mere værdighed ældreplejen? Bliv klogere på værdighed fra set forskellige 
perspektiver, og bliv inspireret af konkrete erfaringer og løsninger, og få nye ideer 
til arbejdet med at udvikle den daglige praksis inden for værdig ældrepleje.

08.30 - 09.00 Morgenmad og check in

09.00 - 09.10 Velkommen og præsentation af det nye Videnscenter for værdig ældrepleje  
v/direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm. Ordstyrer Mads Biering la 
Cour, Enhedschef for ældre og demens i Sundhedsstyrelsen

09.10 - 09.30 Værdighed i ældreplejen v/Ældreminister Thyra Frank

Perspektiver på værdighed 

09.30 - 10.10 Etisk og medmenneskeligt perspektiv på værdighed v/forfatter, debattør og 
hospitalspræst Lotte Blicher Mørk

10.10 – 10.25 Pause med forfriskninger

10.25 - 11.05 Praksisperspektiv på værdighed – et meningsfuldt hverdagsliv v/konsulent, 
foredragsholder og ergoterapeut Mette Søndergaard

11.05 - 11.20 Vigtigheden af borgerinddragelse- det handler om det enkelte menneske  
v/administrerende direktør for Ældre Sagen Bjarne Hastrup

11.20 - 11.45 En borgers perspektiv på værdighed v/forhenværende biskop Kjeld Holm 

11.45 - 12.30 Frokost

Seminarer – inspiration, diskussion og nye ideer til det daglige arbejde

12.30 - 13.20 Seminarrunde 1 – se beskrivelser på følgende side

13.30 - 14.20 Seminarrunde 2 – se beskrivelser på følgende side

14.20 - 14.40 Pause med forfriskninger

Paneldebat – hvorfor taler vi om værdighed og hvad skal vi gøre?

14.40 - 15.25 Paneldebat med bl.a. Torben Klitmøller Hollmann, Formand Sektor social og 
sundhed, FOA, Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune og Dorthe 
Olander, projektudvikler ”Cykling uden alder”

Moderator for debatten direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm

15.25 - 15.40 Afslutning på dagen – og de næste skridt frem v/direktør for Sundhedsstyrelsen 
Søren Brostrøm 

  Værdighed i ældreplejen – hvorfor og hvordan?

Program for konferencen



Seminarer 

Her fokuserer vi på praksis: Det daglige arbejde  
– det der virker, og det der udfordrer. Vi skal diskutere, 
blive klogere i fællesskab og få gode ideer til arbejdet 
i hverdagen. På seminarerne vil der være rum for 
spørgsmål og debat om værdighed i ældreplejen i 
praksis.

Seminar 1: Vi bliver nødt til også at tale  
om risikoen for forråelse

Oplægsholder: Dorthe Birkmose, selvstændig 
psykolog (cand.psych.) og foredragsholder

Både stress og forråelse handler om at blive slidt, men 
forråelse er en særlig moralsk slitage, der typisk er 
forårsaget af afmagt. Forråelse er en udviklingsproces, 
hvor man gradvist bliver mere og mere rå – selv pro-
fessionelle, der ved bedre. Forråelsen kan dukke op 
i forskellige sværhedsgrader, og det kan være svært 
at opdage forråelsen, hvilket gør det vigtigt at være 
opmærksom på faresignalerne i daglig praksis. Så hvad 
er faresignalerne, og hvad kan vi gøre for at imødegå 
forråelsen?

Seminar 2: Det sociale livs betydning  
for livskvalitet i hverdagen

Oplægsholder: Pia Thaarup Larsen og  
Sherena Cadivano, Konsulenthuset ANVIA

Med udgangspunkt i en etnografisk undersøgelse af 
ældres perspektiver på det sociale liv på plejehjemmet, 
indbydes I til oplæg og drøftelse om:

•  Hvordan forstår vi ”socialt liv” – hvordan udspiller 
det sig i hverdagen, hvordan det opleves forskelligt, 
og hvilken betydning det har for de ældre

•  Hvorfor det er vigtigt at fokusere på den sociale pleje  
i forhold til de ældres oplevelse af livskvalitet

•  Hvordan kan man implementere social pleje i den 
allerede eksisterende basale pleje. 

Seminar 3: Den værdige død i ”Min sidste tid”

Oplægsholder: Mejse Holstein, projektleder, 
Svendborg Kommune

Projektet ”Min sidste tid” har til formål at udvikle
redskaber og metoder, der sikrer, at flest mulige 
borgere og pårørende oplever, at rammerne omkring 

borgerens sidste tid og død så vidt muligt er i 
overensstemmelse med borgerens ønsker.  
Seminaret sætter fokus på resultater og erfaringer  
med de 4 indsatsområder: 

•  Fra tidlig afklaring af borgerens behov og ønsker  
til de sidste dage/timer

•   Samarbejde og koordination på tværs af fag og 
sektorer

•  De pårørende & Kompetenceudvikling – forhold  
der henholdsvis har fremmet og hæmmet

•  Organisatoriske og kontekstuelle forudsætninger, 
man bør overveje forud for implementering.

Seminar 4: Pårørende i den værdige 
ældrepleje

Oplægsholder: Oplægsholder: Steen Kabel, 
konsulent, forfatter og underviser

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere i ældreplejen. 
De yder en kæmpe indsats og udgør en stor ressource 
både for deres familiemedlem og for personalet. 
Samtidig kan de pårørende selv være i en krævende 
situation, være sårbare og have brug for hjælp og støtte. 
Hvordan kan man vi bedst mulig inddrage, samarbejde 
med og aflaste pårørende? Med udgangspunkt i 
pårørende til mennesker med demens, ser vi på gode 
erfaringer og initiativer, der kan styrke samspillet med 
de pårørende.

Seminar 5: Hvad kan man bruge et 
Videnscenter for værdig ældrepleje til?  

Oplægsholder: Lykke Dressel, projektleder i 
Videnscenter for værdig ældrepleje

Videnscenter for værdig ældrepleje skal understøtte 
kommunernes arbejde med værdig ældrepleje. Kom  
og hør, hvordan vi arbejder i Videnscentret, og hvad 
du, dine kollegaer og din kommune kan forvente af  
os i de kommende år. På seminaret skal vi diskutere, 
hvad Videnscentret skal have fokus på og tilbyde, så 
det lever op til de behov og udfordringer, der er i det 
daglige arbejde med værdighed i ældreplejen.

Praktisk information

Tid: den 29. november 2018 kl 8.30 - 15.40

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Pris: Gratis

Tilmelding: på www.vaerdighed.sst.dk. Tilmeld dig 

senest d. 6. november 2018

Spørgsmål vedr. konferencen: vaerdighed@sst.dk



Om Videnscenter for værdig ældrepleje

Det nationale Videnscenter for værdig ældrepleje er et satspuljeprojekt, som løber fra 
2018-2021 i regi af Sundhedsstyrelsen. Formålet er at understøtte kommunerne i at 
skabe mere værdighed i ældreplejen. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde forskellige 
typer af kompetenceudviklingsforløb og rådgivning, netværksfacilitering, samt 
formidling og information om nyeste viden, gode erfaringer, best practice og metoder til 
at sikre en værdig ældrepleje. Videnscentret rummer desuden et værdighedsrejsehold. 
Rejseholdet er en udgående funktion, der tilbyder kommunerne både lange og korte 
skræddersyede praksisnære forløb for at opkvalifi cere medarbejdere, ledere og den 
praksis der kan understøtte mere værdighed i ældreplejen.  

Du kan læse mere om Videnscentret på www.vaerdighed.sst.dk


