Odsherred Kommunes Værdighedspolitik
Folketinget vedtog i 2016 en tilføjelse til gældende lov om social service (§ 81a), som betyder,
at alle kommuner skal udarbejde en værdighedspolitik for ældreplejen. Værdighedspolitikken
skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den
enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje. I
værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen som minimum 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
5. En værdig død
6. Pårørende

Målsætninger
Værdighedspolitikken gælder for alle ældre borgere i Odsherred Kommune. For at understøtte
en værdig ældrepleje på de 6 overordnede temaer, har Odsherred Kommune valgt at videreføre
de 4 fokusområder, der er prioriteret i den eksisterende værdighedspolitik. Med en overordnede
målsætning om en værdig alderdom i Odsherred Kommune, prioriteres følgende målsætninger:
Styrkelse af demensindsatsen
Antallet af ældre borgere stiger og det samme gør antallet af borgere, der lever med
demenssygdomme. For borgere med demens skal omgivelserne indrettes med fokus på at
skabe et trygt og genkendeligt miljø. Samværet med og plejen af borgerne fordrer at
personalet har en indgående forståelse af hvad det vil sige at have en demenssygdom og en
god forståelse af hvordan man handler hensigtsmæssigt og professionelt når man har med en
borger at gøre, der har en demenssygdom.
At være pårørende til en dement er svært og ofte meget krævende. Samtidig er de
pårørende en enorm ressource og det er vigtigt, at vi i Odsherred Kommune har fokus på at
støtte pårørende så de bedst muligt kan opretholde en dagligdag.
I arbejdet med demente borgere er det afgørende med et fagpersonale med særlig indsigt i
og kompetencer til at hjælpe og støtte borgere med demens og deres pårørende.

Fokus på kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
I Odsherred Kommune er kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i det enkelte plejeforløb
højt prioriteret for at hjælpe og støtte den ældre borgers behov og ønsker. De forskellige
faglige indsatser skal koordineres og der skal være fokus på arbejdet mod et fælles mål på
tværs af fagligheder hvor medarbejdere sætter deres fagligheder i spil som en del af en
fælles indsats.
Odsherred Kommunes borgere skal opleve koordinerede forløb og kompetente medarbejdere,
der, i samarbejde med borgeren selv, arbejder mod et fælles mål.

Fokus på velfærdsteknologi
I samfundet anvender vi mere og mere teknik i hverdagen. Det gælder unge som gamle.
Odsherred Kommune arbejder målrettet med at integrere nye hjælpemidler og
velfærdsteknologi i ældreplejen. Teknologien skal understøtte den enkeltes selvstændighed
og så vidt muligt gøre borgeren uafhængighed af hjælp fra andre. I Odsherred Kommune har
vi fokus på, hvordan vi kan tage ny teknologi i brug i ældreplejen.
Velfærdsteknologiske initiativer vil i de fleste sammenhænge betyde en effektivisering af
personaleressourcer, som dermed kan anvendes andre steder.

Kompetenceløft af medarbejdere
Det er vigtigt at borgere i Odsherred Kommune mødes af medarbejdere med de bedste
kompetencer. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne holder sig fagligt ajour. Ældre borgere
er en differentieret gruppe og tilgangen til den enkelte borger vil være forskellig og det skal
vi fortsat være gode til at imødekomme.
Specielt indenfor demensområdet er det vigtigt med et personale der handler kompetent og
som professionelt kan håndtere borgere, der har brug for andre fysiske rammer og en
anderledes tilgang. Derfor skal et kompetenceløft på demensområdet prioriteres højt.
Medarbejdere skal også føle sig trygge i mødet med pårørende og føle sig rustet til at
håndtere de udfordringer de i øvrigt oplever i det daglige arbejde.

Udmøntning og opfølgning
Politikken vil i 2019 blive en integreret del af ældrepolitikken som ligeledes skal revideres.
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