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Værdighed i ældreplejen 

Disposition 

• Hvorfor værdighed? 

• Værdighed som begreb 

• Værdighed i et internationalt perspektiv  

• 10 elementer for en værdig ældrepleje 

• Værdighed på FL16/Lovforslag om 
værdighedspolitikker 

• Lokal opfølgning 
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Hvorfor værdighed? 



Værdighed i ældreplejen 

Værdigheden presset! 
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Tabel 3. Hvordan er dine muligheder for at 
yde en værdig pleje, omsorg eller behandling 
til ældre borgere i dag sammenlignet med for 
2 år siden? 



Værdighed i ældreplejen 

• Fremtidsstudiet og værdighed 
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Værdighed som begreb 

• Værdighed som en absolut værdi  

• Værdighed som en social-kulturel værdi 

– Integritet- Balance mellem de kropslige, 
personlige og sociale livssammenhænge   

– Autonomi- Selvbestemmelse  
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”Alle mennesker er født frie og lige i værdighed…..” 

(FN’s erklæring om menneskerettigheder 1948) 

 

 

”Ret til livet” 

”Forbud mod tortur” 

(Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 1950) 

 

 

   Kapitel 1: Værdighed 

   Artikel 1 ”Den menneskelige værdighed er ukrænkelig.                

  Den skal respekteres og beskyttes” 

  (Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder 2000) 
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Værdighed i ældreplejen 

”Menneskelig værdighed er ukrænkelig” 

Artikel 1 ”Ret til værdighed, fysisk og psykisk  

velbefindende, frihed og tryghed” 

Deklaration om rettigheder og pligter for svækkede 

ældre med behov for pleje og omsorg(2010) 

 

”En god indsats skal være: 

Forenelig med menneskelige rettigheder 

og retten til et værdigt liv” 

Europæiske kvalitetsrammer for indsatser inden for ældreplejen og ældreomsorgen (2012) 

 
Formål: ”...respekt for deres iboende værdighed”                        

Recommendation CM/Rec(2014)2 of the Committee  

of Ministers to Member States on the promotion of Human Rights of Older Persons 
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Værdighed i ældreplejen 

I Sverige har værdighed været en del af  

Socialtjänstlagen siden 2011. 

Äldre 

§4Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att 

äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

(Värdegrund)  

   Norge har haft en verdighetsgaranti i 
   Helsetjenesteloven siden 2011.  

   Forskrift om en verdig eldreomsorg  
   (verdighetsgarantien)  
   ”De kommunale pleie- og omsorgstjenestene 
   skal legge til rette for en eldreomsorg som 
   sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdigt 
   og så langt som muligt meningsfylt liv i 
   samsvar med sine individuelle behov”    
   (verdigrunnlag)   
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Lov om Social Service    

• Kapitel 1 

• Formål og område 

• §1 

•Stk. 2 Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes muligheder 
for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten 

•Stk.3 Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin 
familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af 
den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. 
Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.  

• Vejledning om Servicelovens formål og generelle  bestemmelser i loven  

• Kontinuitet i den enkeltes tilværelse 

• Brug af egne ressourcer 

• Selvbestemmelse 

• Indflydelse på egne forhold, herunder valgmuligheder” 
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Værdighed i ældreplejen 

Ældre Sagen, FOA og DSR har foreslået værdigrundlaget: 

 

”Pleje og omsorg til svækkede ældre skal indrettes således, 
at det er muligt at leve et værdigt og meningsfuldt liv og 
føle sig godt tilpas, selv om man er afhængig af hjælp fra 
andre.  

Pleje, omsorg og behandling til svækkede ældre skal gives 
på en måde, så den enkelte oplever at blive inddraget, at 
have selvbestemmelse, at blive respekteret som menneske 
og føler tryghed og meningsfuldhed” 
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Værdighed i ældreplejen 
10 elementer for en værdig ældrepleje 

• En bolig der passer til den enkeltes behov- også ved 
funktionstab 

• Mulighed for at komme ud 

• Mulighed for at være velsoigneret og klædt som man ønsker 

• Varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at  
spise 

• Lindrende behandling og en værdig død 

• Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp, 
når der er behov for det. 

• Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i        
omsorg, pleje og behandling 

• Mulighed for at bevare egen døgnrytme 

• Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre 

• Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling 
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Værdighed i ældreplejen 

• FL 16 og en ”værdighedsmilliard” 

• Værdighedspolitikker i alle kommuner 
senest 1/7 2016 inden for områderne: 

Livskvalitet 

Selvbestemmelse 

Mad og ernæring 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i 
plejen 

Værdig død”  
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Værdighed i ældreplejen 

• Lovforlag L 105 ”Værdighedspolitikker 
for ældreplejen” 

 

• Hvad mener Ældre Sagen 

• Omprioriteringsbidrag><værdighedsmilliard 

• Konkretiseringer under områderne 

• Inddragelse  

• Opfølgning 
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Værdighed i ældreplejen 

• Status på værdighedspolitikkerne v. 
Mandag Morgen: 

 

• Normeringer 

• Rengøring 

• Selvbestemmelse/frit valg 

• Mad og måltider 
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Værdighed i ældreplejen 

Lokal opfølgning: 

• Lever praksis op til 
værdighedspolitikkerne? 

 

• Dialog om værdighed på flere niveauer 

 

• Værdighed handler også om 
kompetencer, ledelse, normeringer og 
kultur 
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• Værdighed handler om at kunne leve sit 
liv ud fra sin identitet og personlighed 
så længe som muligt- det fordrer en 
pleje, omsorg og behandling, der tager 
udgangspunkt i den enkeltes ønsker og 
behov 

• Minimumsrettigheder kan i nogle 
tilfælde være et redskab til at sikre 
værdige rammer men kan ikke stå alene 
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Værdighed i ældreplejen 

• Visioner for en værdig ældrepleje for 
hjemmeboende svækkede ældre 

 

• Visioner for den gode plejehjem 

 

• Værdighed og sundhedsloven? 
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