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Introduktion til
Videnscenter for
værdig ældrepleje

− Videnscenter og rejsehold for værdig ældrepleje – et
satspuljeinitiativ (2018-21)
− Der afsat 60 millioner kr. i 2018-21 til at etablere et
nationalt videnscenter for værdig ældrepleje
− Formål: at understøtte arbejdet med værdighed i
kommunernes ældrepleje.

− Fokus på de 7 fokusområder i kommunernes
værdighedspolitikker
Livskvalitet

Ensomhed

Selvbestemmelse

Værdig
ældrepleje

Kvalitet,
tværfaglighed og
sammenhæng i
plejen

En værdig død

Mad og ernæring

Side 2

Pårørende

Aktiviteter i Videnscenter for værdig ældrepleje
Videnscenter

Rejsehold

Kompetenceudvikling
og rådgivning

Netværksfacilitering

Analyse, formidling og
kommunikation

Nye initiativer til at
understøtte
kommunernes arbejde
med værdighed

Formål: praksisnær kompetenceudvikling med udgangspunkt i plejeenhedens konkrete udfordringer og
ønsker
Rejseholdsfunktionen indeholder i udgangspunktet tre typer af aktiviteter,
•
•
•

Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved værdighedsrejsehold
Organisatoriske læringsforløb
Korte konsultations- og rådgivningsforløb

Du kan holde dig opdateret om vores aktiviteter ved at
• Læse mere her: https://www.sst.dk/da/opgaver/videnscenter-for-vaerdig-aeldrepleje
• Abonnere på vores nyheder Vælg. ”Værdig Ældrepleje”.
• Følge os på Facebook og LinkedIn.

Praksisnære læringsforløb om
værdighed i ældreplejen
• Organisatoriske
læringsforløb starter
oktober/november 2019

Thisted
Pårørende

Ikast-Brande
Mad og Måltider

Forenede Care
Livskvalitet og
Selvbestemmelse

Herning
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
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Halsnæs
Livskvalitet og
Selvbestemmelse

OK-Fonden
Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
Frederiksberg
Livskvalitet og
Selvbestemmelse

Solrød
Livskvalitet og
Selvbestemmelse

Rudersdal
Livskvalitet og
Selvbestemmelse
Værdig død

Greve
Livskvalitet og
Selvbestemmelse

• Pulje til nye praksisnære
– og organisatoriske
forløb udmeldes snarest

En lille film om værdighed
Tal med din sidemand
et par minutter om:
• Hvad hørte I dem
sige om værdighed i
filmen?
• Hvad er værdigt for
dig?

https://www.sst.dk/da/Opgaver/Videnscenter-for-vaerdig-aeldrepleje
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Birthe, 86 år

”ti elementer til en værdig ældrepleje”:

”Værdighed for mig er at få lov til at sige nej tak. Jeg
synes ikke, vi skal hundses med og bestemmes over,
selvom vi nu er gamle.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det er ikke altid, man lige har brug for det bad, der står
på hjemmehjælperens liste, eller synes, at det er strengt
nødvendigt at få støvsuget.
Jeg har kræft nu og ved, at jeg ikke har så længe igen,
så jeg interesserer mig ikke så synderligt for hverdagens
små praktikaliteter og genvordigheder.
Jeg vil hellere have tid og ro til at se på alt det smukke i
livet. Lyset og blomsterne, der spirer frem.”
Kilde: Etik.dk 2015
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En bolig der passer til den enkeltes behov
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
7. Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg,
pleje og behandling
8. Mulighed for at bevare egen døgnrytme
9. Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre
10. Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Det betyder, at
man behandles med respekt og værdighed, uanset at man ikke
længere kan det samme som tidligere. Det betyder, respekt for
privatlivet og for personlige grænser. Det betyder at medarbejdere
og ældre taler til hinanden på en ordentlig måde. Det betyder, at
man fortsat får mulighed for at udvikle sig og fastholde en
meningsfuld tilværelse på trods af helbredsforværringer.
(Ældresagen)

Når værdigheden kommer under pres

- Eksempler fra Chr. Have plejecenter
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Parallelle verdener
Det, vi har med borgerne
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Det, vi har med kollegerne

Tal med din sidemand
Hvad lægger du mærke til i fortællingen fra før:
- Hvad kæmper borgeren for?
- Hvad er personalet optaget af?
- Hvilke dilemmaer ser du opstå?
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Pause - 15 minutter
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Værdighedshjulet som grundlag for faglige drøftelser
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Interviewøvelse
− Gå sammen 2 og 2

− Interview hinanden ud fra Værdighedshjulet og
hjælpespørgsmål
− Tal som dig selv ELLER
− Lav perspektivskifte og svar som var du en borger du
kender godt

Hav fokus på at lytte til den andens svar og
uddyb derfra
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Skriv for dig selv og notér:

−En lille ting jeg vil afprøve
når jeg kommer hjem?
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