
Kommentar til 1. udkast til værdighedspolitikken fra Hedensted.dk 

Værdighedspolitikken har været tilgængelig på Hedensted.dk fra d. 6. november til d. 5. december. Der har 

været sendt mail ud med et link til siden, til alle der har registret deres mail til borgermøderne. Samtidig 

har politikken været synlig som nyhed på Hedensted.dk, samt med opslag på kommunens facebookside af 

to omgange. 

Der er kommet 5 kommentarer via hjemmesiden, hvor siden om værdighedspolitikken er blevet besøgt i alt 

192 gange. Den fuldstændige udgave af politikken er blevet downloadet 62 gange

1)
Tak for tilsendte. Jeg har ikke de store bemærkninger da demenshandleplanen er blevet udskilt i forhold til 

2016 planen. For mig hænger de 2 politikker sammen idet det her vi har de store udfordringer. Den nye 

forskning viser vi kan forebygge demens og her tror jeg vi kan spare mange penge på længere sigt. Vi talte 

for år tilbage om motion på recept og det er ikke blevet mindre aktuel - tror det er vejen frem? Uden 

samarbejde og koordinering kommer vi ikke videre så lad os på trods af den nye persondatalov arbejde 

sammen på tværs af alle grænser - det er den enkelte borger det drejer sig om. 

2)
Man kan se af billedet her på siden at det drejer sig om værdighed på ældreområdet. Hvad med psykiatri og 

handicap? Hvad med børn i dagtilbud? Det fremgår ikke tydeligt ved førsteøjekast på den nye 

værdighedspolitik at der er tale om en politik som kun henvender sig til ældreområdet - vil I lave politikker 

omkring værdighed påøvrige områder også eller eventuelt bare gøre det meget synligt at dette er en 

værdighedspolitik for de ældre.

3)
Husk at der også skal være værdighed for de pårørende. Familiesygeplejen mangler fokus og støtte til HELE 

familen er mangelfuld. Dette har jeg erfaret på egen krop min børn har manglet deres mor fordi hun 

manglede støtte da far blev kronisk syg og det gav familen store ar! Havde der været støtte og fokus på os 

som en ENHED der alle påvirker hinanden. Tror jeg ikke at vores ar var blevet så dybe



4)
Mennesker med demens skal have flere gode tilbud. Mennesker ned demens skal ikke flyttes i aflastning da 

detteødelægger deres hverdag. Hvis pårørende til et menneske med demens har brug for aflastning skal 

mennesket med demens blive i hjemmet med ekstra pleje af fritvalg. Den pårørende må være den der 

finder et sted at være. Mennesker med demens bliver alt for ofte kastebold i det kommunale system og det 

er ikke denne gruppe af mennesker der bliver behandlet med værdighed. Det er de pårørende. De 

pårørende har alt for stor magt selvom mennesket med demens ikke er umyndiggjort eller der er optaget 

værgemål. Mennesker med demens mister deres værdighed i Hedensted kommune den dag de får deres 

diagnose. Mennesker med demens opbevares på aflastningspladser som hverken har ressourcer de rette 

forhold eller de rigtige kurser til at varetage denne opgave. Mennesker med demens har ret til at der 

oprettes et særligt sted til dem hvis de ikke kan være i hjemmet i en kortere periode. Aflastning for 

Demente eventuelt på en demensenhed. Der mangler også plejehjemspladser på demensafsnit.

5)
Forslag til tilretning af punktet "Mad og ernæring" Mad ernæring og måltider: Måltider og den rette 

ernæring har stor betydning for den enkeltes livskvalitet og funktionsevne. Maden skal dække de 

individuelle ernæringsbehov og både smagsmæssigt og æstetisk give appetit – også på livet. Maden og 

måltiderne rummer et stort potentiale i forhold til at skabe livskvalitet og livsglæde holde os raske og 

bidrage til at bevare vores evne til at klare de daglige gøremål – også når vi bliver ældre. Når den ældre 

borger får den rette ernæring øges muligheden for at han/ hun kan bevare sin ernæringstilstand og fysiske 

funktionsevne og det medvirker til at øge livskvaliteten. Det betyder at Hedensted Kommune understøtter: 

- At der er mulighed for at imødekomme individuelle ønsker og behov. - At der ved behov udarbejdes 

individuelle ernæringsplaner ved klinisk diætist. - At der er fokus på at skabe gode rammer for måltiderne 

og dermed et godt spisemiljø for borgerne. - At måltider kan spises alene eller sammen med andre. - 

Samarbejde med Ældre Sagen om Spisevenner så der er mulighed for at spise i selskab med andre. Det kan 

både være i eget hjem eller på en café ved et plejehjem hvor der er mulighed for at købe dagens ret.


