
 

 

Kommissorium 

Ad hoc udvalg 2019 

En værdig afslutning på livet 

 

Indledning 

Ældre Sagen arbejder for, at alle, så vidt overhovedet muligt, kan få en værdig sidste tid. Vi 
arbejder blandt andet for, at den palliative pleje og omsorg udbredes samt for, at de 
sundhedsprofessionelles kompetencer på området styrkes.  

Det er derfor også glædeligt, at en værdig sidste tid er et af de seks områder, som kommunerne 
skal forholde sig til i deres værdighedspolitikker. Kommunerne har fået 1 milliard årligt til og med 
2019 til at understøtte implementering af værdighedspolitikkerne herunder også en værdig sidste 
tid, samt 60 mill.kr. årligt og frem med finansloven 2018 til specifikt at understøtte kommunernes 
arbejde med at sikre ældre mennesker en værdig afslutning på livet.  

Der er imidlertid behov for at komme tættere på, hvordan kommunerne prioriterer og arbejder 
med indsatser relateret til en værdig sidste tid, herunder også deres prioritering af midlerne. 
Derudover er der behov for at følge, om og i så fald hvordan udviklingen, at flere sundhedsydelser 
flyttes fra sygehusene til kommunerne, har betydning for behovet for flere ressourcer samt mere 
specialiserede kompetencer, når ældre mennesker skal sikres en værdig afslutning på livet.  

 

Udvalgets opgave 

Udvalgets opgave bliver at følge: 

• Hvordan området ”En værdig sidste tid” er beskrevet i kommunernes 
værdighedspolitikker?  

• Hvad den reelle støtte og hjælp er, man kan få i den sidste tid?  

• Hvordan midlerne udmøntes, dels fra værdighedsmilliarden dels fra særskilt pulje målrettet 
området?  

• Betydningen af ”Det nære sundhedsvæsen” for en værdig sidste tid – ressourcer og 
kompetencer i kommunerne?  

• Hvordan vi kan formidle vores budskaber om en værdig sidste til lokalpolitikerne, 
embedsværket m.fl.  

• Udvalgets arbejde afsluttes med et notat, der beskriver, hvad den fremadrettede indsats 
særligt bør have fokus på for at sikre ældre mennesker en værdig afslutning på livet.  

 

  



Møder 

2-3 møder 

Sammensætning  

Medlemmer af udvalget:  

• 2 fra landsbestyrelsen (hvoraf en er formand)  

• 5-6 frivillige, der har erfaring med emnet fra sin lokalafdeling 

• 3 fra Sekretariatet: funktionsleder Charlotte Færch Lotz, Anna Wilroth, Samfundsanalyse og 
Rikke Sølvsten Sørensen, Frivilligafdelingen 

 
Funktionsperiode  

2019  

Placering  

Samfundsanalyse sørger for indkaldelser, dagsorden, referater og udarbejdelse af anbefalinger til 
Landsbestyrelsen. 

 


