Værdighedspolitik

FORORD
I 2016 skrev vi den første værdighedspolitik i Haderslev Kommune. Siden da har
værdighed været i fokus gennem livshistorie, rehabilitering og samarbejde med
frivillige.
Et værdigt ældreliv skal sikre borgeren størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet, når svækkelse, sygdom eller mistrivsel gør hjælp til hverdagslivet nødvendigt.
Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som
er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv.
Vi kan have forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt, når vi taler om et værdigt ældreliv. Derfor handler politikken om, hvordan vi kan hjælpe den enkelte
borger med at fortsætte det liv, han eller hun ønsker, trods begrænsninger i
hverdagen.
At skrive en politik er én ting. For at den kan leve, skal den understøttes med
handlinger. Derfor vil Senior og Rehabilitering sammen med Seniorrådet udarbejde en plan for, hvordan politikken skal udbredes og implementeres i hverdagen
hos de ældre borgere.

På vegne af Voksenudvalget
Holger Mikkelsen
Formand for Voksenudvalget

Formålet med politikken
Målgruppen for denne politik er ældre borgere i Haderslev Kommune.
Formålet med politikken er at beskrive, hvordan Haderslev Kommune vil skabe
rammer for og understøtte det gode og værdige ældreliv for kommunens borgere. Værdighedspolitikken skal ses i forlængelse af kommunens øvrige politikker.

Hvordan er politikken udarbejdet
Politikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem borgere og medarbejdere. I
april 2016 inviterede Haderslev Kommune til en Visionskonference om det gode
ældreliv. Her kom borgerne med deres bud på, hvad det gode ældreliv skal indeholde.
I 2016 blev følgende temaer identificerede som vigtige, hvilketde stadig er:









Det skal være nemt at komme i kontakt med kommunen/det offentlige
Der skal være hospicelignende tilbud for alle døende, uanset hvor de befinder sig
Der skal være indbydende spisemiljøer og fællesskaber, og der skal være
valgmuligheder
Boliger til forskellige behov
Det skal være muligt at komme til og fra, uanset hvor man bor
Ingen skal føle, de er til ulejlighed
Alle skal have valgmuligheder
Viden og redskaber til at rumme mennesker med demens i samfundet

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: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring en værdig død og pårørende”.
(Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen).

Værdighedspolitikken beskriver under hver af disse temaer de overordnede værdier, som ligger til grund for ældreplejen i Haderslev Kommune.
I udarbejdelsen af den nye, reviderede Værdighedspolitik har Seniorrådet drøftet
den gamle Værdighedspolitik og er kommet med ideer til den nye. Medarbejderne
er kommet med deres ideer gennem MED-organisationen og alle borgere, pårørende og medarbejdere har haft mulighed for at komme med ideer og kommentarer til politikken i høringsfasen, som har været offentlig.
Politikken er opdelt i de temaer, der er beskrevet i bekendtgørelsen: livskvalitet,
selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død og pårørende.

LIVSKVALITET
Oplevelsen af livskvalitet er individuel og afhænger af det liv, man har levet.
Gennem livet træffer man valg, som har givet indhold og retning for livet. Det
skal man fortsat have mulighed for. Mennesker er ikke ens. Det betyder, at løsninger skal findes i samarbejde med den enkelte.
Borgerne skal støttes i at leve livet efter egne overbevisninger og valg. Dette skal
gøres i samarbejde med lokalsamfundene og frivillige foreninger, således at flere
får mulighed for at leve et liv på egne præmisser.
Livskvalitet er at trives og føle sig tryg, tilpas og respekteret hver dag – hele dagen. Ingen skal føle, de er til besvær. Også når man er ældre, er det vigtigt at føle sig velsoigneret, være aktiv, at have nogen at tale med og kunne deltage i fællesskaber. Det forudsætter, at der er medarbejdere, som har tid, nærvær og de
rette kompetencer til at støtte, pleje og yde omsorg – også om aftenen. Der skal
være mulighed for at komme ud og nyde den friske luft, og der skal være tid til
en samtale om livet og det, der betyder noget i hverdagen.
Frivillige spiller en stor rolle i forhold til at skabe livskvalitet og livsglæde for ældre. Derfor skal samarbejdet med frivillige styrkes, specielt i forhold til de borgere, som føler sig ensomme.
Borgere skal have mulighed for at hjælpe andre, hvis de har lyst, ligesom det er
vigtigt, at omgangskredsen fortsat inkluderer en ven, selvom man er blevet ældre og har behov for hjælp. Ensomhed skal bekæmpes med venlig insisteren på
at være en del af hinandens liv.

Det giver livskvalitet at kunne gøre ting selv, så længe det overhovedet er muligt. Derfor skal der være støtte og hjælp til træning, genoptræning og rehabilitering, som kan styrke svækkede borgeres egne ressourcer og muligheder for at
fungere i hverdagen, uanset om man er udfordret af fysiske funktionstab, en demenssygdom eller sociale problemer. Det kræver medarbejdere med pædagogiske kompetencer og brug af velfærdsteknologiske løsninger, når de kan bidrage
til borgerens selvhjulpenhed.

SELVBESTEMMELSE
Et værdigt liv betyder, at man har mulighed for selv at bestemme. Selv at bestemme, hvornår dagen begynder og hvornår den slutter. Selv at bestemme,
hvornår og hvilke aktiviteter man har lyst til at deltage i. Og selv at bestemme,
hvornår og hvordan man har lyst til at spise. Den enkeltes liv skal, så vidt det er
muligt, være udgangspunktet for planlægningen af vores hjælp og pleje – ikke
omvendt.
For at kunne være selvbestemmende, skal man vide, hvilke muligheder der findes. De ældre skal derfor kende de muligheder, der er i deres lokalsamfund og i
kommunen. Både mulighederne for at dyrke egne interesser, holde sig i form og
mulighederne for at komme frem og tilbage til eksempelvis fritidsaktiviteter,
selvom man hverken har bil eller er godt gående.
For borgere med demenssygdomme og deres pårørende er det særligt vigtigt, at
der er fagligt uddannet personale til at understøtte selvbestemmelse og det gode
ældreliv med demens. Haderslev Kommune sætter fokus på dette gennem uddannelse af medarbejderne og i samarbejde med frivillige.

Det skal fortsat være muligt at have en meningsfuld tilværelse, selvom man har
behov for hjælp. Det indebærer, at borgeren oplever at have reelle valgmuligheder – der skal være noget at vælge imellem. For at kunne vælge, skal man have
viden om rettigheder og muligheder – også de frivillige. Det gælder både i forhold
til aktiviteter og leverandører og i forhold til boliger. Det gælder ligeledes, både
for borgere og pårørende der modtager hjælp og for borgere og pårørende, der i
fremtiden vil få behov for hjælp.

KVALITET, TVÆRFAGLIGHED OG SAMMENHÆNG
Den ældre borger med behov for hjælp skal kunne vide sig sikker på at få den
rigtige hjælp og skal mødes med respekt, venlighed og imødekommenhed. Hjælpen skal være koordineret og ensartet, uanset hvem der kommer i hjemmet. Det
indebærer, at medarbejdere og ledere arbejder systematisk og fokuseret med
udvikling af både faglig kvalitet og service, herunder at hjælpen er sammenhængende og udføres rettidigt af medarbejdere, der er kvalificerede til opgaven –
specielt hos de svageste borgere. Kvalitet er nemlig ikke kun indhold – det er også den måde, hjælpen bliver givet på.
Som borger skal man have mulighed for at bo i eget hjem, så længe det er muligt, hvis man ønsker det. Man skal modtage de rette tilbud, som passer til den
enkeltes behov, også når disse er særlige og komplicerede. Derfor skal vi fortsat
kunne yde den specialiserede hjælp og støtte, der skal til, når de mest komplicerede sygdomme og tab af funktioner gør hverdagen vanskelig. Det gælder fx
borgere med demens, socialt udsatte borgere og borgere med et komplekst sygdomsbillede. Disse målgrupper kræver en særlig opmærksomhed og kompetence
hos kommunens medarbejdere.

MAD OG ERNÆRING
Mad skal tale til sanserne og give lyst til at spise – også når appetitten er lille.
Det handler om, hvordan maden smager, men også om, hvordan den ser ud og
dufter, og om den serveres indbydende. Det handler om, at måltidet skal kunne
indtages i gode fysiske og sociale rammer, uanset om man bor i plejebolig eller i
eget hjem.
Værdighed handler om medbestemmelse og valgmuligheder. Ældre, der ikke selv
kan lave mad, skal inddrages i planlægningen af måltidet og have indflydelse på,
hvilke rammer der er for spisningen, enten i fællesskab eller alene. Dette gælder
også, når kosten skal tilpasses individuelle hensyn og ernæringsbehov.

EN VÆRDIG DØD
En værdig afslutning på livet kræver gode rammer, nærvær og omsorg. Det gælder både for den døende og de pårørende. Ingen bør dø alene, hvis de ønsker, at
der er mennesker omkring dem i den allersidste tid. Medarbejderne skal være i
stand til at understøtte den enkelte borgers valg og ønsker. De skal sikre et trygt
og roligt forløb, uanset hvor borgeren befinder sig den sidste tid. Det kan blandt
andet ske, ved at hjælpen er koordineret, sammenhængende og udføres rettidigt
af medarbejdere, der er kvalificerede til opgaven

Hvis borgeren ønsker det, skal der være én, man kan tale med om ønskerne for
den sidste tid og om, hvad der skal ske efterfølgende. Ønskerne for den sidste tid
er individuelle, og det skal være muligt for borgeren at dø på en måde, der er
værdig for den enkelte.

PÅRØRENDE
Pårørende er vigtige for borgeren og for samarbejdet med de, der skal hjælpe.
Pårørende skal tilbydes en sammenhængende, kompetent vejledning og målrettet information om deres egne rettigheder og muligheder for at få hjælp og støtte.
I det omfang borgeren og de pårørende ønsker det, skal de pårørende høres og
inddrages i borgerens liv og dagligdag. Dialog og forventningsafstemning er med
til at understøtte et værdigt liv. Der skal være særlig fokus på den svære rolle,
som pårørende til et familiemedlem med demens.

HANDLEPLAN FOR VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN
For at understøtte politikken vil Senior og Rehabilitering og Seniorrådet pågå et
arbejde med at identificere mere specifikke tiltag og udarbejde en handleplan for
politikkens udbredelse og implementering i byrådsperioden.

