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Orientering om ændret bekendtgørelse om
værdighedspolitikker for ældreplejen – ensomhed som nyt
tema
Kommunalbestyrelsen har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe
beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. De nærmere
regler om kommunalbestyrelsens forpligtelser i forhold til værdighedspolitikkerne er
reguleret i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om værdighedspolitikker
for ældreplejen. Her fastsættes blandt andet de emner, som kommunalbestyrelsen
som minimum skal beskrive i deres værdighedspolitikker.
Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 er enige om, at kommunernes indsatser i
forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre skal
styrkes. Som led i finanslovsaftalen indføres en forpligtelse for kommunalbestyrelsen
til i værdighedspolitikken at bekrive, hvorledes kommunens ældrepleje kan
understøtte bekæmpelse af ensomhed. Som følge heraf er bekendtgørelse nr. 80 af
29. januar 2018 om værdighedspolitikker for ældreplejen ændret, således at
”bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som et af de områder, som
kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.
Fra 1. februar 2019 skal værdighedspolitikken således som minimum beskrive,
hvordan ældreplejen 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
7) Bekæmpelse af ensomhed.
Tilføjelsen af det nye område ”Bekæmpelse af ensomhed” indebærer, at
kommunalbestyrelsen første gang skal behandle og indarbejde området som en del
af kommunens værdighedspolitik senest den 31. december 2019. Herefter skal
området ”Bekæmpelse af ensomhed” behandles, vedtages og offentliggøres sammen
med de 6 øvrige områder inden for det første år i den kommunale valgperiode.
Det fremgår af bekendtgørelsen, at arbejdet med at beskrive i værdighedspolitikken,
hvordan ensomhed blandt ældre borgere skal bekæmpes, er omfattet af de samme
krav om inddragelse af ældrerådet og øvrige relevante parter samt offentliggørelse,
som gælder for kommunalbestyrelsens sædvanlige arbejde med at vedtage en
værdighedspolitik for ældreplejen.
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Som for de øvrige områder er det op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte,
hvordan der lokalt skal arbejdes med området ”bekæmpelse af ensomhed”, herunder
hvilke konkrete indsatser kommunen vil iværksætte.
Det bemærkes, at der med finansloven for 2019 er afsat 100 mio. kr. årligt til at
styrke kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed m.v. blandt ældre.
Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet.
./.

Den nye bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen vedlægges.

Med venlig hilsen

Thyra Frank
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