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Høringssvar vedr. udkast til ændring af lov om social service 

(værdighedspolitikker for ældreplejen)  

 

Sundheds- og Ældreministeriet har den 9. december sendt udkast til lovforslag 

om værdighedspolitikker for ældreplejen høring. Af lovforslagets § 81 a fremgår, 

at kommunerne skal beslutte og offentliggøre en værdighedspolitik. Samtidig 

fremgår, at sundheds- og ældreministeren vil fremsætte nærmere regler for ud-

møntningen § 81 a.   

 

Ergoterapeutforeningen har følgende kommentarer til lovforslaget: 

 

Ergoterapeutforeningens udgangspunkt er, at alle borgere bør behandles med 

værdighed og respekt. 

 

Derudover tilslutter Ergoterapeutforeningen sig, at kommunerne skal beslutte 

og offentliggøre en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og 

prioriteringer i ældreplejen. For Ergoterapeutforeningen er det dog væsentligt at 

fastslå, at værdighed i ældreplejen ikke alene handler om personlig hjælp, om-

sorg og pleje. Værdighed er mangfoldigt og knyttet til autonomi og integritet, og 

derfor bør det i de kommende regler fremgå klart, at værdighed også handler 

om den ældres mulighed for at sætte egne mål og leve et aktivt hverdagsliv. 

Dette kan blandt andet opnås gennem genoptræning og rehabilitering ud fra 

den ældres egne mål. 

 
For ergoterapeuter er det afgørende, at ældre behandles med respekt og vær-

dighed. Det er blandt andet er helt naturlig følge af autorisationslovens bestem-

melser om, at ergoterapeuter under udøvelsen af deres virksomhed er forpligtet 

til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Et kommende regelsæt skal selv-

sagt understøtte dette, og da kommunernes værdighedspolitik – som det er be-

skrevet i bemærkningerne til lovudkastet – blandt andet kan få betydning for an-

vendelse af faglige metoder samt medarbejdernes kompetencer mv., bør det 

kommende regelsæt også forholde sig til kompetencespørgsmålene. Hvis front-

personalet f.eks. skal kunne håndtere det stigende antal demente med værdig-

hed, er der både brug for mere viden og for praksisnær vejledning. Det omfatter 

f.eks. undervisning og supervision af de medarbejdere der er tættest på borge-

ren. Dette bør afspejles i et nyt regelsæt, ligesom det bør fremgå, hvordan kom-

munerne i deres værdighedspolitik beskriver rette kompetencer til rette opgaver 
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- f.eks. at det kræver kompetencer på bachelorniveau at lede og koordinere bor-

gerforløb.  

 

Hvis kommunale værdighedspolitikker skal have værdi i praksis, skal der være 

de nødvendige ressourcer til stede. Ældreplejen skal i dag løse en stadigt større 

opgavemængde. Dels er antallet af ældre borgere stigende, men der er også 

øget kompleksitet i opgaverne ift. f.eks. hverdagsrehabilitering, indsatsen på 

plejehjemmene (f.eks. til det stigende antal borgere med demens), indsatsen ift. 

de ældre medicinske patienter, mennesker med kroniske sygdomme osv. Der 

er i dag brug for alle tilstedeværende ressourcer for at løse opgaverne, samtidig 

med at mange kommuner gennemgår store sparerunder. Flere steder oplever 

ergoterapeuter i dag, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres, 

og at betingelserne for en værdig ældrepleje ikke altid er tilstede. Ergoterapeut-

foreningen bekymrer sig over, om besparelser kan komme til at betyde, at vær-

dighedspolitikkerne ikke kan efterleves.  

 

Afslutningsvis har Ergoterapeutforeningen to konkrete forslag: 

 

 Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at hjælpemiddelområdet er 

et af de områder, som typisk vil blive omfattet af værdighedspolitik-

kerne. Ergoterapeutforeningen opfordrer til, at det eksisterende cirku-

lære om afgrænsning af behandlingsredskaber og hjælpemidler revide-

res, da snitfladeproblemer mellem kommuner og regioner på området i 

dag kan være en hindring for en værdig behandling af de ældre bor-

gere. 

 

 Lovbemærkningerne nævner mad og ernæring som særskilt indsatsom-

råde. Ergoterapeutforeningen opfordrer til, at problemstillinger omkring 

ældres synke, spise og drikkefunktion nævnes eksplicit. 

 

Ergoterapeutforeningen ser frem til at følge ministeriets videre arbejde med 

værdighedspolitikker i ældreplejen. Vi bidrager gerne i arbejdet, ligesom vi 

gerne uddyber dette høringssvar. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Tina Nør Langager 

Formand 

 


