
  

 

 

 

 

 

 

Værdighedspolitik skal sikre borgere 

både følelse og oplevelse af respekt  

200 borgere har været med til at formulere en ny værdigheds-

politik, der gælder for hele social- og omsorgsområdet i Heden-

sted Kommune. 

Alle ældre og handicappede borgere, der kommer i kontakt med kom-

munens afdeling for Social Omsorg, skal føle og opleve, at de bliver be-

handlet med både værdighed og respekt. Det er det værdimæssige 

grundlag for en ny værdighedspolitik, som Udvalget for Social Omsorg 

har formuleret i et tæt samarbejde med 200 borgere, som deltog i tre 

borgermøder, Seniorråd, Handicapråd og Pårørenderåd på voksenhan-

dicapområdet. 

Værdighedspolitikken er bygget op om syv temaer, der udtrykker de 

værdier og hensigter, der skal være bærende for alle handlinger i Social 

Omsorg. Samtidig lægger den sig på linje med kerneopgaven i Social 

Omsorg, der handler om med rådgivning, støtte og omsorg at gøre den 

enkelte borger i stand til at kunne klare sig bedre og mere selv. 

De syv temaer i den nye værdighedspolitik er: Livskvalitet, selvbe-

stemmelse, sammenhæng i indsatsen, værdig død, mad og ernæring, 

pårørende og bekæmpelse af ensomhed.  

Merete Skovgaard-Jensen, der har været udvalgets tovholder i arbejdet 

med værdighedspolitikken, siger: ”Jeg glæder mig over, at vi har fået 

en god, ny værdighedspolitik, som dækker både senior- og voksenhan-

dicap-området. Det har været en fornøjelse at deltage i det engagerede 

samarbejde, hvor rigtig mange bidrag nu er sammenfattet i en politik, 

som alle vi borgere, pårørende, medarbejdere og politikere, skal bruge 

som sigtepunkt”. 

Også Lillian Andersen, formand for Seniorrådet, glæder sig over bor-

gernes engagement: ”I Seniorrådet er vi meget glade for den opbak-

ning og interesse, som borgerne har vist for værdighedspolitikken. Det 

er glædeligt med en værdighedspolitik, hvor borgernes stemmer er 

grundlaget”. 

Marianne Frahm, næstformand i Handicaprådet, slår fast, at værdighed 

skal gælde alle mennesker: ”Derfor er det helt naturligt, at voksenhan-

dicap-området også er en del af værdighedspolitikken. Det er glædeligt, 

at vi med Pårørenderådet har haft et samarbejde med udvalget og Se-

niorrådet”.  

 

For mere information:  

René G. Nielsen, chef for Social Omsorg, tlf.: 2462 6743 

Merete Skovgaard-Jensen, Udvalget for Social Omsorg, tlf.: 2034 8547 
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