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Side 3

1 (Åben) Dagsorden til første møde i opgaveudvalget Værdighedspolitik
 
Sags ID: EMN-2016-01853

Resumé
Af den nye lov om værdighedspolitikker for ældreplejen fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal 
udarbejde en værdighedspolitik ældreplejen. 

Opgaveudvalget Værdighedspolitik er etableret med henblik på at udarbejde forslag til 
værdighedspolitikkens visioner og værdier. Forslaget vil efterfølgende blive behandlet i 
Socialudvalget og vedtaget i Kommunalbestyrelsen jf. loven. 

Baggrund
Opgaveudvalget holder 3 møder i foråret 2016 med det formål at skulle udarbejde forslag til en 
værdighedspolitik. Ved det første møde vil Social & Sundhed give en kort introduktion til 
baggrunden og rammerne for værdighedspolitikken samt en grundig indføring i det indsamlede 
datagrundlag. På den baggrund drøfter opgaveudvalget indholdet af det indsamlede materiale med 
henblik på at blive inspireret til udviklingen af værdighedspolitikken. 

Ved det andet møde i opgaveudvalget vil udvalget arbejde mere indgående med formuleringen af 
de visioner og værdier, som politikken skal indeholde. 

I tråd med kommissoriet vil Social & Sundhed omsætte disse drøftelser til det første udkast til en 
værdighedspolitik, som udvalget vil blive præsenteret for ved det tredje møde. Her vil udvalget 
drøfte udkastet med henblik på, at Social & Sundhed kan udarbejde det endelige udkast til 
værdighedspolitikkens visioner og værdier. 

Programmet for opgaveudvalgets 1. møde vil bestå af følgende elementer:

1. Velkomst ved socialudvalgsformand Bente Frimodt-Møller
2. Præsentation af deltagerne
3. Rammer og proces for opgaveudvalgets arbejde
4. Præsentation af materiale
5. Drøftelser af værdighedspolitik 
6. Det videre arbejde 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Værdighedspolitik:

1. At opgaveudvalget tager informationen om processen til efterretning.
2. At opgaveudvalget drøfter værdighedspolitikken. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget Bente Frimodt-Møller bød velkommen og orienterede om den opgave 
udvalget skal løse hen over de kommende møder samt rammerne for udvalgets arbejdet herunder 
tidsplanen og hovedelementerne i processen. 
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Konsulent Tine Faurby, Gentofte Kommune gennemgik bagrunden for udarbejdelse af 
værdighedspolitikken for Gentofte Kommune, herunder lovgrundlaget med de fem obligatoriske 
temaer, der skal adresseres i værdighedspolitikken:

 Livskvalitet
 Selvbestemmelse 
 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 
 Mad og ernæring
 En værdig død

Der var som forberedelse indsamlet et datagrundlag gennem en proces, hvor mere end 1.200 
beboere, brugere pårørende og medarbejdere har bidraget. Datamaterialet blev præsenteret for 
udvalgets medlemmer, der efterfølgende og med udgangspunkt i datagrundlaget havde indledende 
drøftelser om indholdet af værdighedspolitikken. Resultatet af drøftelserne er dokumenteret, 
således at de kan indgå i opgaveudvalgets videre arbejde. 

Bilag
1. Notat om baggrund og rammer for kommunernes værdighedspolitik (1090597 - EMN-2016-
01853)
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