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Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om social service (værdighedspoli-
tikker for ældreplejen) og udkast til bekendtgørelse om værdighedspolitikker for æld-
replejen 

FOA vil gerne benytte sig af muligheden for at afgive høringssvar til udkast til lov om æn-

dring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) og udkast til be-

kendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.   

 

Værdighed som omdrejningspunkt for ældreplejen 

FOA ser positivt på, at regeringen sætter fokus på værdigheden i ældreplejen og kom-

munerne i 2016 skal udarbejde værdighedspolitikker for ældreplejen.  

FOA ser frem til, at ældreplejen bliver sat på dagsordenen rundt om i kommunerne i en 

helt ny ramme. Det er FOAs holdning, at ældreplejen handler om mennesker og respekt 

mellem mennesker og ikke alene om, hvor mange ydelser man har ret til. Ældrepleje 

handler om, at medarbejderne og de ældre i fællesskab gør livet og hverdagen lettere. 

Det handler kort sagt om værdighed i ældreplejen.  

FOA ser lovudkastet til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for 

ældreplejen) som et stærkt grundlag for, at værdighed i ældreplejen kan blive omdrej-

ningspunktet for kommunernes ældrepolitik. Det er vigtigt, at værdighedspolitikkerne 

skal formuleres lokalt og ikke centralt via lovgivning.  

 

Den enkelte borgers behov i centrum 

FOA vil fremhæve, at værdigheden i finanslovaftalen defineres i relation til den enkelte 

ældres behov: ”Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, 

så den enkelte kan leve et værdigt liv. (…)Aftaleparterne er enige om, at en værdig æld-

repleje tilrettelægges bedst med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og under 

hensyntagen til lokale forhold.” 



 - 2 - 

  

 

 

 I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det ikke, hvorledes Sundheds- og ældremini-

steren vil sikre, at værdighedspolitikkens værdier og prioriteringer relateres til den enkel-

te ældres behov. Hvordan sikrer værdighedspolitikken, at kommunalbestyrelsens beslut-

ninger om prioriteringer, herunder prioriteringer i forbindelse med fastlæggelse af kvali-

tetsstandarder og lokalt serviceniveau får en værdighedsdimension, der relaterer til den 

enkelte ældres behov i det konkrete møde mellem den ældre og medarbejderne? 

I betragtning af finanslovaftalens eksplicitte prioritering af en kobling mellem værdighed 

og den enkelte ældres behov, undrer det FOA, at dette spørgsmål ikke er adresseret i 

bemærkningerne til lovforslaget. 

 

Inddragelse af interessenter 

Det er vigtigt, at medarbejdere, pårørende og de ældre selv ved, hvordan den enkelte 

kommunes værdighedspolitik får indflydelse på deres hverdag. Derfor ser FOA gerne, at 

der i lovforslaget lægges større vægt på, at kommunerne i processen op imod kommu-

nalbestyrelsernes vedtagelse af en værdighedspolitik inddrager både ældre, pårørende 

og personalet i udarbejdelsen af politikken. 

I lovforslaget står:  

”… samt at kommunalbestyrelsen i udarbejdelsen af værdighedspolitikken sikrer, at ek-

sempelvis de lokale ældreråd, eventuelt øvrige relevante parter, pårørende samt medar-

bejdere inddrages.”  

Konkret foreslår FOA, at der i lovforslaget fastslås, at: 

 … samt at kommunalbestyrelsen i udarbejdelsen af værdighedspolitikken sikrer, at der 

igangsættes en proces, hvor lokale ældreråd, medarbejdere, pårørende og eventuelt øv-

rige relevante parter, frem mod kommunalbestyrelsens vedtagelse af en værdighedspoli-

tik inddrages.” 

 

Servicelov og sundhedslov 

FOA finder det positivt, at værdighedspolitikken bør ses i sammenhæng med de sund-

hedsfaglige indsatser, og at kommunerne bør forholde sig til, hvordan der skabes en me-

re koordineret og sammenhængende indsats på tværs af ydelser fx personlig pleje og 

hjemmesygepleje. FOA mener, at det skal præciseres, hvordan vi sikrer, at de borgere, 
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 der får sygepleje og omsorg efter sundhedsloven, også kan omfattes af værdighedspoli-

tikken. 

 

Information om værdighedspolitikken 

FOA ser gerne, at det fremgår bemærkningerne, hvorledes Sundheds- og ældreministe-

ren vil realisere finanslovsaftalens præcisering af, at værdighedspolitikken skal ”tydelig-

gøre for de ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes i den på-

gældende kommune.” FOA mener, at det ikke er nok, at forpligte kommunerne til at of-

fentliggøre politikken. FOA foreslår, at kommunerne forpligtes til at informere de ældre 

og deres eventuelle pårørende i forbindelse med visitationsbesøg og udlevere skriftligt 

materiale til den ældre modtager af hjælp, som et minimum.  

 

Værdighed og mødet 

For FOA er det afgørende, at medarbejderne i ældreplejen får de rammer og vilkår, som 

gør, at de kan give de ældre den hjælp og støtte, de har behov for. Og at de kan gå hjem 

fra arbejde med god samvittighed og en følelse af, at de har gjort en forskel. Vi tror på, at 

værdighedspolitikker i landets kommuner kan være med til, at det kan ske. Det skal ikke 

blive tomme eller luftige løfter, men skal afspejles i ældreplejens hverdag, og i mødet 

mellem medarbejderen og den ældre.  

Udviklingen og effekten af værdighedspolitikker skal følges nøje, og FOA opfordrer Sund-

heds- og ældreministeriet til allerede i bemærkningerne beskriver, hvordan en sådan op-

følgning kan udformes. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Karen Stæhr 

Sektorformand 

 


