Ældrerådet i Lejre Kommune

Til kommunalbestyrelsen

Gevninge den 20. april 2016

Høringssvar vedrørende:
Lejre Kommunes oplæg til værdighedspolitik
Ældrerådet har gennemgået Lejre Kommunes oplæg til en værdighedspolitik, og det er
rådets mening, at oplægget indeholder mange gode elementer, vi har dog enkelte forslag til
ændringer.
De afsnit i Værdighedspolitikken, hvori vi foreslår ændringer, er gengivet nedenstående - Ældrerådets
forslag er skrevet med rødt, medens tekst som foreslås fjernet er overstreget.

-------------------------

LEJRE KOMMUNES OPLÆG TIL VÆRDIGHEDSPOLITIK:
Der findes et sted, hvor vi kender hinanden
Livskvalitet og sociale netværk
Det er værdigt:
 At vi i samarbejde med den enkelte skaber et meningsfyldt liv ud fra dennes
ønsker
 At bibeholde sit aktive liv med hjælp fra andre, frivillige, familie, venner og
personale
 At have ret til at fravælge fællesskabet
Pejlemærker
Vi vil støtte dig i, at du kan skabe og vedligeholde en selvstændig tilværelse. Målet er,
at sammen med dig, at involvere og engagere pårørende, frivillige, netværk,
organisationer, lokalmiljø med flere i dit liv.
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Ældrerådet i Lejre Kommune
Der findes et sted, hvor vi kan bestemme selv
Værdighed og selvbestemmelse
Det er værdigt:
 At blive mødt med respektfuld og forståelig kommunikation i skrift og tale
 At blive mødt - og respekteret som det menneske jeg er, med åben interesse
og med forståelig kommunikation i skrift og tale.
 At blive mødt med åben interesse og respekt for det menneske, som jeg er
 At være velsoigneret og klædt som jeg ønsker
 At gøre så meget af det jeg selv kan og vil, i min egen døgnrytme
Pejlemærker
Vi vil aktivt støtte op om, at du har mulighed for at udvikle og vedligeholde konkrete
færdigheder og sociale relationer.

Der findes et sted, hvor vi kan få støtte til at klare os selv
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i ældreplejen
Det er værdigt:
 At blive respekteret (som det menneske man er) Punktet slettes, da det er
inkorporeret i første punkt i afsnittet "Værdighed og selvbestemmelse" i
stedet erstattes teksten i første punkt i nærværende afsnit af nedenstående
 At forebygge sygdom samt bevare kontinuitet i omsorg og pleje
 At personalet taler sammen om plejen af beboerne
 At den enkelte opgave løses, så livskvaliteten bevares.
Pejlemærker
Vi vil arbejde hen imod, at du får de sundhedstilbud, der er behov for til tiden og med
størst mulig kvalitet. Det skal være almen praksis, at kommuner og sygehuse
samarbejder med dig.
-------------------------

Det er Ældrerådets mening, at man med ovenstående ændringer undgår, at flere punkter
i politikken reelt handler om det samme - ændringerne giver herved plads til flere
væsentlige udsagn i værdighedspolitikken, uden at noget forsvinder.
Det er i øvrigt også Ældrerådets mening, at det vil være en god ide, fortsat at lade de
mange udsagn fra mødet om værdighedspolitikken, den 7. april, være bilag til politikken.

ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE
Keld Mortensen
Formand
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