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Baggrund

Værdig 
ældrepleje

Livskvalitet

Selvbestemmelse

Kvalitet, 
tværfaglighed og 
sammenhæng i 

plejen 

Mad og ernæring 

En værdig død 

Ensomhed

• I initiativet Videnscenter og rejsehold for værdig ældrepleje i satspuljeaftalen 
2018-21, er der afsat 60 millioner kr. i 2018-21 til at etablere et nationalt 
videnscenter for værdig ældrepleje 

• Formål: at understøtte arbejdet med værdighed i ældreplejen

• Fokus på de 7 fokusområder i kommunernes værdighedspolitikker

Pårørende



Hvor bor vi, og hvordan er vi organiseret?

8 rejseholdskonsulenter



Hvor er ergoterapeuterne?

Kari Rose 
Holm

Jonas 
Holsbæk

(Tina Nøhr 
Langager)

Mette Andresen

Jette Thuesen

Tina Solveig 
Koch

Karen 
Tannebæk



• Understøtte værdighed – skabe forandringer 
ude i praksis – fordrer tæt samarbejde med 
praksis.

• Facilitere og hjælpe på vej gennem 
værktøjer, metoder etc.  

• Fundament på to ben: Viden og behov - alle 
relevante aktiviteter trykprøves og 
kvalificeres løbende.  

Fokus i videnscentrets arbejde

Videnscentrets arbejde

Nyeste 
viden, 

erfaringer, 
og best
practice

Løbende 
behovs-

afdækning



Værdighed er noget, vi taler om

− Se filmen på vores hjemmeside 

https://www.sst.dk/da/aeldre/videnscenter-vaerdig-aeldrepleje

Her finder du også film fra vores åbningskonference med bl.a. oplæg af Lotte Blicher Mørk og 
Mette Søndergaard. Det hele må deles og bruges i egne lokale udviklings- og 
refleksionsprocesser. 

https://www.sst.dk/da/aeldre/videnscenter-vaerdig-aeldrepleje


Behovsafdækning løbende 
Kvalificerende input til videnscentrets arbejde og aktiviteter

Behovs-
afdækning

Nationalt 
råd

Publikatione
r mv. vedr. 
værdighed

50 
Interviews i 

20 
kommuner

Udmøntning 
af 

værdigheds
-politikkerne

Input fra 
relevante 

interessen-
ter og 

aktører

Reference 
grupper 



Hvad er værdighed?

• Individuelt for den enkelte, selvbestemmelse, 
egne ønsker og behov til den omsorg og pleje der 
modtages   

• Livskvalitet og mulighed for fastholdelse af  
identitet og livsførelse – leve det liv man ønsker –
herunder fx  fastholdelse af sociale netværk mv.   

Hovedkonklusioner

04.04.2019
SIDE 8

Citat eksempel:

”Beboerne skal gerne i videst muligt omfang selv beslutte, 
hvordan deres hverdag skal forløbe – dette gælder fx. 
deres døgnrytme, ønsker og vaner – deres hverdagsliv, 
simpelthen. Det tænker vi, er værdigt – at vi tager 
udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.”

”Værdighed handler om livskvalitet og at give beboerne 
muligheden for at leve det liv, de altid har levet”. 

”Det må gerne være sjovt at blive gammel, det skal ikke 
bare være noget, der skal overstås.”



Hvad gøres der allerede?

• Udmøntning af værdighedspolitikker (fx 
rekruttering af medarbejdere, specifik faglig 
kompetenceudvikling, indkøb af materiel mv.)

• Rehabilitering

• Metoder og arbejdsgange med fokus på inklusion 
fx personcentreret omsorg

• Aktiviteter

• Klippekortsordningen

Hovedkonklusioner

04.04.2019
SIDE 9

Udvalgte citater:

”Tilgangen i rehabilitering er værdighed. Det handler bl.a. 
om relationsarbejde - at komme til at kende fru Hansen, 
og det liv hun har levet, for overhovedet at kunne skabe 
resultater for den enkelte.”  

”Vi har gode erfaringer med beboermøder, hvor beboerne 
selv kommer med input til hverdagslivet og aktiviteter. Så 
bliver der lavet referat og de input der kommer bliver 
brugt. Det fungerer godt. Fx viste det sig at nogle beboere 
ikke gad de her store ture, hvor alle var med, men hellere 
ville have lidt færre men mindre ture – og så prøvede vi 
det.”



Hvad udfordrer arbejdet med værdighed? 

• Svært i praksis at inkludere borgeren og borgerens 
ønsker (selvbestemmelse)

• Kompetencer ift. fokus på borgerens perspektiv 
(perspektivskifte) og konkrete metoder til at kunne tage 
udgangspunkt i den enkelte

• Forskellige fagligheder, metoder, strategier og rammer 
spænder ben

• Mangel på fælles fokus og sammenhæng 

• Pårørendesamarbejde og –inddragelse 

• Rekruttering af medarbejdere 

Hovedkonklusioner

04.04.2019
SIDE 10

Udvalgte citater:

”Selvom vi siger til hinanden – og mener det – at den 
enkeltes hverdagsliv og selvbestemmelse skal være 
udgangspunktet, så bliver det hurtigt et spørgsmål om 
”at få løst opgaverne man har på listen”. Der er travlt. Men 
det er også en kultur – ikke kun tidsnød.”

”Vores faglighed og de forskellige fagligheder vi 
repræsenterer spænder nogle gange ben for os. Kunsten 
er jo, hvis vi kan starte med at lægge vores 
”ekspertviden” på hylden og sammen kigger på, hvad 
borgeren har behov for. Det er vigtigt med fagligheden, 
men det bør først og fremmest tage afsæt i borgeren og 
borgerens liv– og det er svært og her mangler vi måske 
lidt en fælles tilgang.”



Behov og ønsker til videnscenteret

• Målrettet og praksisnær kompetenceudvikling med brug af 
cases og tid til afdækning

• Fælles sprog og konkrete redskaber og metoder

• Kompetenceudvikling af ledere 

• Kompetenceudvikling med fokus på ”perspektivskifte”

• Undervisningsform med fokus på god implementering

• Formidling af viden (vidensbank)

• Minimale administrationskrav 

Hovedkonklusioner

04.04.2019
SIDE 11

Udvalgte citater:

”Vi få ikke mere værdighed, hvis medarbejderne ikke 
kompetenceudvikles” 

”Formen på fx kompetenceudvikling skal være 
praksisnær og case-baseret ellers så dur det ikke. Vi har 
brug for, at der tages afsæt i case eller en aktuel 
borgersag ellers giver det ikke mening for os. Derefter 
er det godt, at der bliver fulgt op på det.”

”Det er en udfordring for mange medarbejdere at se 
problemerne fra borgernes perspektiv. Det der med 
perspektivskifte – det er svært for dem. Der er brug for 
at arbejde med relations kompetencer – hvordan 
spørger man ind til noget? Og hvad gør man med 
svaret?”



Værdighed er
• Individuel 
• Selvbestemmelse 
• Rehabilitering og selvhjulpenhed
• Mennesket i fokus 

Hovedpointer fra behovsanalysen 

Hvad gøres der allerede for at skabe og 
sikre værdighed?
• Værdighedsmilliarden 
• Livshistorier 
• Pårørendesamarbejde og –inddragelse 
• Livets afslutning 

Hvad er svært og hvor er udfordringerne? 
• Udfordring at inkludere borgerens ønsker 
• Efterlysning af faglige redskaber 
• Mangel på fælles fokus og sammenhæng 
• Pårørendesamarbejde og –inddragelse 
• Manglende kompetencer 

Behov og ønsker til videnscenteret
• Målrettet og praksisnær 

kompetenceudvikling
• Fokus på perspektivskifte 
• Implementering 
• Formidling af viden 



Praksisnær med udgangspunkt i 

forskningsbaseret viden

• Kun 15 – 20 % af de investeringer der foretages i 
kompetenceudvikling resulterer i ændret arbejdsadfærd

• Ved træning/undervisning/kursus alene – er ”Use of new 
skills” halveret efter 3 mdr. og stort set væk efter 1 år

• Transferaktiviteter kan skabe op til 186 % forbedringer målt i 
”mere kvalificeret arbejdsadfærd”

(Leimbach, Brinkerhoff og Wahlgren)

Viden om læring og udvikling i praksis

Learner readiness 
activities

Organisational 
alignment 
activities

Learning 
transfer design



Videnscentrets aktiviteter

Nyeste 
viden, 

erfaringer, 
og best
practice

Løbende 
behovs-

afdækning

Nye initiativerRejsehold
Kompetenceudvikling

og 
rådgivning

Netværksfacilitering
Indsamling og 

formidling af viden



De aktuelle aktiviteter 

Rejsehold

Lange rejseholdsforløb 
med fokus på……

Læringsforløb om 
værdig ældrepleje med 
fokus på organisation, 

ledelse og samarbejde 

Korte konsultations- og 
rådgivningsforløb

Kompetenceudvikling
og 

Rådgivning

Temadage

Praksisnært Kursusforløb

Diplommodul for ledere

Konferencer

Workshops

Faglige oplæg

Netværksfacilitering

Facilitering af nye 
netværk

Bidrage til eksisterende 
netværk

Indsamling og 
formidling af viden

Indsamling og formidling 
af eksisterende OG ny 
viden, metoder og best
practice.

Formidling af 
videnscenterets arbejde 
og aktiviteter

Etablering af ”vidensbank” 
– i proces

Find os på ”nettet”



Rejseholdet opgaver 
og tilgange

Jonas Holsbæk
Ergoterapeut og værdighedskonsulent



Lange rejseholdsforløb

• Forpligtende, praksisnært forløb

• Fokuserer på det nære, daglige arbejde 

• Aktionslæring

• Èt omdrejningspunkt er altid ”relationen”

• Fastlagt ”pakkeforløb” af aktiviteter 

• Strækker sig over 4 – 6 måneder

• Udbydes som pulje to gange i projektperioden

Eksempel: Livskvalitet og selvbestemmelse

Side 17

Målene:
• Styrke medarbejdernes faglige viden og give 

konkrete redskaber til at arbejde med ældres 
livskvalitet og selvbestemmelse 

• Skabe et fælles udgangspunkt for alle involverede, så 
udgangspunktet for arbejdet bliver den enkelte 
borger

• Udvikle et fælles sprog for at tale om værdighed

• Styrke medarbejdernes kompetencer i relationelt 
samarbejde, herunder samarbejde med borgere og 
pårørende 

• Borgerne oplever øget livsglæde og trivsel 



Gennemgående metoder 
og teorier på 

læringsforløbende

• Spørgsmål som metode

• Domæneteori

• Personcentreret omsorg

• Perspektivskifte

• PDSA

• Med flere….

Side 18





Side 20

PDSA-TEST /  FORANDRINGS-CIRKEL.   

UDFYLDT AF:_______________________________________________________________ 

MÅL : 
 

TESTPERIODE: 
 
  

1. PLANLÆG (plan):    
Hvem gør hvad – hvornår og hvordan? 

2. DOKUMENTER hvad I gør (do): 
Hvad skete der? Tag evt. billeder af hvad der sker 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. JUSTÈR (act): 
Hvad er det næste I skal gøre? Ændringsforslag? 

3. SAMMENLIGN med målet (Study): 
Har I opnået hvad I ville? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Organisatoriske 
læringsforløb
• Skræddersyede forløb, der ikke nødvendigvis 

fokuserer på ”relationen”

• Kan være mere strukturelt fokuseret eller orienteret 
mod ledelsesudvikling eller arbejdsgange

• Ingen fastlagt ”pakke”, forløbene designes individuelt

• Strækker sig over 2 - 3 måneder

• Tildeles ved pulje i ”light udgave”

Eksempel: Livskvalitet og selvbestemmelse

Side 21

Målene:
• Identificere muligheder og barrierer i de 

aktuelle arbejdsgange for i højere grad at tage 
udgangspunkt i borgernes livskvalitet og 
selvbestemmelse

• Implementering af afprøvede forbedringer i 
arbejdsgangene

• Ledelsesmæssig afklaring af nødvendig 
håndtering af  efterfølgende 
implementeringsprocesser

• Borgerne oplever øget livsglæde og trivsel 



Gennemgående teorier og
metoder

• PDSA

• 5R

• Personcentreret ledelse
(VIPS)

• Refleksive teams

• “Fair process”

• M. fl.

Side 22



Korte konsultations-
og rådgivningsforløb
• Korte og agile forløb, der særligt retter sig mod ledelsen 

m.fl. 

• Forløb: Forberedende afklaring, 1 – 2 møder og 
opfølgende notat

• Hurtig responstid

• Strækker sig over 2 – 5 uger

• Smidig tildelingsproces

Eksempel: Livskvalitet og selvbestemmelse 

Side 23

Eksempel på indhold:
• Opfølgning og rådgivning på baggrund af 

tilfredshedsundersøgelse

• Opfølgning på tilsynsbesøg (social- og plejefaglige)

• Rådgivning ift. . kompetenceudvikling

• Konsultation ift. borgerinddragende processer i 
udmøntning af værdighedspolitikken

• Konsultation ift. nyt strategisk fokusområde ift. 
værdighed

Målene:
• Ledelsen bliver klar til at lægge en handlingsplan

• Borgerne oplever øget livsglæde og trivsel 



Værdighed og ergoterapi….

− Rehabilitering og værdighed

− Palliation og værdighed

− Klientcentrering

− Occupational injustice

-

− Selvbestemmelse

− Livskvalitet

− Værdig død

− Pårørendeinddragelse

− Kvalitet og tværfagligt samarbejde

Side 24



Vi kommer ud…

• Løbende behovsafdækning og udvikling, 
fingeren på pulsen og praksisnærhed

• Besøg på plejeenheder på tværs af 
landet

• Inspirationsture

• Afholder workshops og oplæg om 
værdighed

• Etc. 

• vaerdighed@sst.dk



Tak for opmærksomheden

Vi håber, vi ses igen ”derude”

Onsdag den 3.april 2019,  Etf Region Øst


