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Livskvalitet ” at forsætte sin udvikling 

livet lang” ”Respekter de gamles for- 

skellighed” Selvbestemmel- 

se ”et liv med værdighed” ”At være ak- 

tiv og have noget at stå op til” 

Kvalitet, tværfaglighed og 
sammenhæng i plejen ”Få 

hjælpen i hjemmet, så man kan blive i tryg- 

ge omgivelser” ”At blive passet og 

plejet med værdighed” Mad og 
ernæring ”Uafhængig” ”At man in- 

volveres og deltager i beslutnin- 

ger” En værdig død ”Ikke at dø 

ensom” ”samtaler om døden” 



 

Værdighedspolitik for Vesthimmerland Kommune 

ET GODT ÆLDRELIV I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 

I 2018 skal en nyvalgt kommunalbestyrelse i hver kommune vedtage en værdighedspolitik, der ”som 

minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til 

plejen og omsorgen af den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring og 5) en værdig død og 6) Pårørende.” 

Værdighedspolitikken for Vesthimmerlands Kommune sætter rammen for, og beskriver de overord-
nede indsatser og værdier, der lægges vægt på i arbejdet mod, at sikre kommunens ældre oplevelsen 
af et værdigt og godt liv som gammel. 

Værdighedspolitikken for Vesthimmerlands Kommune tager bl.a. afsæt i ”Det gode liv som gammel”, som 
blev udarbejdet i 2011 på baggrund af drøftelser imellem Ældrerådet og repræsentanter fra Pensionist – 
og Efterlønsklubber i Vesthimmerlands Kommune. Fokusset i ”Det gode liv som gammel” er på fælles vær-
dier og ideer udmøntet i 4 temaer (Livskvalitet, Fremtidens seniorbolig, De sidste år og Dit liv er unikt). 

I fokus for Værdighedspolitikken er særligt de ældre, som er afhængige af kommunens hjælp for at opret-
holde et værdigt ældreliv. Et værdigt ældreliv er målet for den hjælp og støtte, der skal gøre det muligt for 
den ældre at fortsætte med at leve det liv, han eller hun ønsker trods begrænsninger i hverdagen. Et vær-
digt ældreliv skal sikre den ældre størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet når svækkelse, sygdom eller 
mistrivsel gør hjælp til hverdagslivet nødvendigt. 

 



 

LIVSKVALITET 
”Ingen mennesker er ens, og alle har vi forskellige forventninger og ønsker til hvilke vaner og livsvær-

dier, der skal værnes om.” (Det gode liv som gammel) 

Støtte til at klare sig selv 
I Vesthimmerlands Kommune tror vi på ,at det giver livskvalitet at kunne gøre ting selv, så længe det 
overhovedet er muligt. Derfor arbejder vi målrettet på, at forebygge, vedligeholde og genoptræne 
den enkeltes psykiske og fysiske færdigheder med henblik på, at kunne klare hverdagens aktiviteter 
med mindst mulig hjælp fra andre. Et stort aspekt af dette er personalets pædagogiske kompetencer 
og brug af velfærdsteknologiske løsninger. 

Fokus på individet 
I Vesthimmerlands Kommune mener vi, at den ældre borger skal have mulighed for at videreføre 
hverdagen, også efter behovet for hjælp fra andre er opstået. Derfor skal der leveres tilbud, der i vi-
dest muligt omfang tager højde for den enkeltes behov igennem hele døgnet. 

Sociale relationer 
I Vesthimmerlands Kommune mener vi, at den ældre borger, der har behov for det, skal have støtte 
og hjælp til at skabe eller genskabe meningsfyldte sociale relationer. Det kan eksempelvis være hjælp 
til at opsøge nye relationer og deltage i sociale aktiviteter, efter tab af ægtefælle. 

SELVBESTEMMELSE 
”Retten til at bestemme selv, at have medindflydelse og myndighed har stor værdi for de ældre ... som 
modvægt mod billedet af alderdommen som udtryk for forfald og afhængighed”.(Det gode liv som 
gammel) 

I Vesthimmerlands Kommune mener vi, det er vigtigt at kunne klare sig selv i forhold til at have frihed til 
selv at bestemme, eksempelvis hvilke aktiviteter, man vil deltage i, og hvad man vil spise, hvor og hvor-
når. At behovet for hjælp opstår skal ikke være en hindring for en meningsfuld tilværelse og retten til 
selvbestemmelse. Derfor arbejder vi med at inddrage borgerne i dialogen omkring planlægning af til-
buddene, så der tages højde for den enkeltes ønsker og behov. Det er vigtigt, at der er kendskab til den 
ældre borger, og de værdier og ønsker som vedkommende f.eks. har tilkendegivet i pleje-
testamente/livstestamente. 

KVALITET, TVÆRFAGLIGHED OG SAMMENHÆNG I PLEJEN 
De ældre forventer at omgivelserne ”respektere de gamles forskellighed”, ”at beslutninger tages med 
de gamle og ikke over de gamle” og ” at vi bliver talt til og ikke om” (Det gode liv som gammel). 

I Vesthimmerlands kommune møder vi den ældre borger med respekt, dialog og ansvarlighed. Vi 
til-stræber, at den ældre borger oplever kontinuitet og sammenhængende forløb, uanset om indsat-
serne går på tværs af enheder i kommunen, eller om hjælpen og støtten skal koordineres med indsat-
ser, der leveres af andre sektorer. 

I Vesthimmerlands kommune har vi fokus på `det hele menneske´. Det betyder, at den ældre borger 
skal have et tilbud, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og ønsker. Vi skal kunne 
yde den hjælp og støtte, der skal til, når de mest komplicerede sygdomme og tab af funktioner gør 
hverdagen vanskelig. 
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I Vesthimmerlands kommune har vi fokus på tværfaglighed og udvikling af faglig kvalitet og service 
som en nødvendighed for at sikre en samlet indsats målrettet den enkeltes behov. Involvering af flere 
forskellige fagligheder bidrager til, at der findes den bedst mulige indsats i forhold til forebyggelse, 
behandling af sygdom og funktionstab. 

MAD OG ERNÆRING 
Mad og måltider er ikke bare ernæring, men en vigtig kilde til fælleskab og erindring og er derfor for 
mange en væsentlig del af det, der giver livet kvalitet. (Formand for Ældreråd i Vesthimmerland) 

 



 

 

Det handler ikke kun om, hvordan maden smager, men også om hvordan den ser ud og dufter, og om 
den serveres indbydende. Det er vigtigt, at der er mulighed for, at måltidet kan indtages i gode fysiske 
og sociale rammer, uanset om man bor i plejebolig eller i eget hjem. Også når kosten skal tilpasses indi-
viduelle hensyn og ernæringsbehov. 

EN VÆRDIG DØD 
”At dø i eget hjem”, ” ikke at dø ensom” og ”at have venner og familie hos sig” er alle udtryk for, at tan-
ken om at forlade livet alene er skræmmende. Jo ældre man er – jo mere tænkes der på, at vi alle skal 
herfra. Fokus bliver på tanken om hvordan. Ønsket for mange er” at forlade livet i tryghed og nærhed 
med sine kære omkring sig”. (Det gode liv som gammel) 

Udgangspunktet i en værdig død er den ældre borgers ønsker. Det forudsætter et personale, der har tid 
til nærvær og omsorg for såvel den døende som de pårørende. Og at personalet har de rette kom-
petencer til at sikre en tryg og så vidt mulig smertefri død i vante og rolige rammer. 
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PÅRØRENDE 
Pårørende er en vigtig ressource ikke mindst for de fleste svage eller langvarigt syge ældre. For 
mange kan pårørenderollen være så udfordrende, at det går udover den enkeltes livskvalitet og 
begrænser friheden til at opretholde eget liv ved siden af rollen som pårørende. 

Derfor skal pårørende tilbydes en sammenhængende og kompetent vejledning og mere målrettet 
information om deres egne rettigheder og muligheder for at få hjælp og støtte. Det forudsætter 
blandt andet, at medarbejdere i kommunen har de rette kompetencer til at understøtte en kon-
struktiv dialog i samarbejdet med pårørende samt at pårørende oplever en hjemlig og imøde-
kommende kultur, når de besøger deres nærtstående på et af byens plejecentre. 

Ensomhed og fællesskab 
Vesthimmerlands Kommune er en kommune med mange fællesskaber og muligheder, men de 
ældste borgere kan have sværere ved at benytte dem og dermed være i større risiko for at opleve 
ensomhed. Når man forlader arbejdsmarkedet, helbredet svækkes, eller éns nære går bort, kan 
man få brug for støtte og hjælp til at skabe eller genskabe meningsfyldte relationer og deltage i 
sociale fællesskabsaktiviteter. 

Alle ældre borgere skal have mulighed for at være en del af et fællesskab. Derfor har vi i Vest-
himmerlands Kommune særligt fokus på, at der er tilbud om sociale fællesskabsaktiviteter til de 
sårbare ældre. borgere. Det kræver et stærkt samarbejde med civilsamfundet, hvor frivillige kræf-
ter tilbyder de ældre borgere en aktivitet, der passer til deres behov. Ligeledes skal målrettede 
kommunale tilbud, understøtte fællesskaber for de ældre borgere, som ikke længere er i stand til 
at deltage i civilsamfundets sociale fællesskabsaktiviteter. 

For at lykkes med at forebygge og modvirke ensomhed skal både kommunen, civilsamfundet og 
netværket rundt om det enkelte menneske løfter og støtte i fællesskab. Derfor skal der i Vest-
himmerlands Kommune være fokus på at udvikle nye samarbejder med frivillige kræfter i civilsam-
fundet samt at styrke de kommunale medarbejderes viden og kompetencer om opsporing af en-
somhed. 
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Vesthimmerlands Kommune 
Vestre Boulevard 
7 9600 Aars 

Telefon 99 66 70 00 

www.vesthimmerland.dk 
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