
Ældre- og
værdighedspolitik  

2018

Center for Sundhed og Ældre



I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og 

raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os 

er på arbejdsmarkedet i længere tid, og at vi langt op i alderen ikke føler os 

som ældre, som man gjorde før i tiden. Måske er det først, når vi forlader 

arbejdsmarkedet for at lade os pensionere, at vi begynder at tage vores alder 

på os. Det betyder også for mange, at de får en del tid at fylde ud med andet 

end arbejde. Der er i Næstved Kommune mange aktiviteter og tilbud, som kan 

søges, når der er ekstra tid i dagligdagen. Borgerne kan også selv være med til 

at udvikle nye aktiviteter og på den måde bruge mange af deres kompetencer 

fra et langt arbejdsliv.

Der er en del borgere, der bliver syge og svækkede. Det kan ramme os alle, og 

vi har en fælles forpligtelse til at sikre, at plejen af syge medborgere er så god 

og værdig som muligt. Det gælder ikke alene plejepersonalet i kommunen, men 

også pårørende og øvrige medborgere i nærområde og lokalsamfund. Det er 

grundtanken i udvikling af Næstved som en af de første demensvenlige kom-

muner i Danmark.

Kommunen udbygger hermed sin ældrepolitik, så den fremover også indeholder 

en værdighedspolitik. Den del af politikken skal understøtte ældrepolitikken for 

dem af os, der har brug for pleje og omsorg. 
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Det velfærdssamfund vi kender, forandrer sig i disse år. Derfor er
rammerne for Næstved Kommunes ældre- og værdighedspolitik også
i forandring.
Når borgerne i fællesskab tager hånd om flere opgaver, øger det alles 
livskvalitet, og det udskyder behovet for hjælp fra det offentlige.
Dermed kan kommunen i højere grad fokusere på de svageste borgere.
Det fokus skal betyde, at politikken skal udfoldes i samarbejdet mellem 
borgere, pårørende og ældreområdet. Det skal også betyde, at vi i højere 
grad inviterer frivillige og lokalsamfund til at være en del af dagligdagen
fx med en enkelt cykeltur på Richshaw med en eller to ældre eller til mere 
faste aktiviteter.
Som kommune skal vi være dygtige til at yde en målrettet indsats, der er 
forventningsafstemt tilpasset det enkelte menneske, således at borgeren 
oplever livskvalitet.  



DE ANDRE POLITIKKER SPILLER SAMMEN MED ÆLDRE- 
OG VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN

Lige som vi alle har et medansvar for fællesskabet, så har vi et ansvar for 
vores eget liv – også når vi bliver ældre. 
Med ældre- og værdighedspolitikken ønsker Næstved Kommune at under-
støtte borgernes egne ressourcer og muligheder for at have indflydelse på 
egen livssituation. 

Samtidig skal vi fastholde et trygt sikkerhedsnet under de borgere, der 
har behov for støtte og hjælp, for ikke alle fortsætter med at være raske 
og rørige. Som kommune har vi en stor opgave i at stille de bedste 
muligheder til rådighed og skabe de bedste rammer for den gruppe. 
Næstved Kommune arbejder målrettet på at skabe kvalitet og sammen-
hæng i ydelserne på ældreområdet, og det er omdrejningspunkter for, 
hvordan plejen - det være sig i hjemmet eller i plejecentrene - er tilrette-
lagt.

I Næstved Kommune har vi vedtaget en række politikker, der spiller tæt 
sammen med ældre -og værdighedspolitikken. Det gælder blandt andet:
Kultur- og fritidspolitik
Frivillighedspolitik
Medborgerskabspolitik
Sundhedspolitik
Demenspolitik
Politik for folkeoplysning
Landdistriktspolitik
Inden for hver politik har vi vedtaget strategier, der er handlingsoriente-
rede med udgangspunkt i at bringe tværfaglige kompetencer i spil.

Nye tider – nye opgaver
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Vision

GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER
Næstved Kommunes vision for ældre- og værdighedspolitikken bygger på 
grundlæggende værdier om:

- at nutidens ældre er mere selvhjulpne i deres hverdag

- at ældre kan være en betydningsfuld ressource i velfærds-
 og frivilligt arbejde

- at der er sammenhæng og kvalitet i servicen over for ældre

- at den værdige ældrepleje er af høj faglig kvalitet og tilpasset
 og forventningsafklaret ud fra den enkeltes behov og ønsker

- at man aldrig er alene med demens

Kommunen ønsker derfor at give den enkelte ældre mulighed for at leve sit liv på egne
betingelser, og vi tilstræber, at borgeren kan have indflydelse på egen livssituation.  
Samtidig vil vi gerne opmuntre til, at alle ældre oplever at være medborgere, der bidrager 
aktivt til fællesskabet og som får lyst til at indgå i nye fællesskaber. 
Næstved Kommunes ældreområde har organiseret plejen i hjemmet og i plejecentrene 
tværfagligt, således at den kan skabe de bedste betingelser for sammenhæng, forebyggelse 
og kvalitet.
Som kommune vil vi gerne integrere og inkludere alle borgere og medvirke til at bekæmpe 
marginalisering og isolation.
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BOLIGEN
De fleste ældre bliver i egen bolig, og det ønsker stadigt flere. For de 
ældre, der har brug for at bo i en tættere social sammenhæng med 
mere tryghed i dagligdagen, har Næstved Kommune gode boliger, 
der er særligt indrettet til det. Her kan vi tilbyde forskellige grader af 
støtte efter den enkelte beboers behov – også hvis man mister nogle 
funktioner og skal have lavet ændringer i sin bolig. 
Nogle ældre etablerer sig i bofællesskaber – somme tider på tværs 
af aldersgrupper. Den imødekommenhed og tolerance, der kan 
udvikle sig her, kan alle parter have glæde af både praktisk og 
menneskeligt. I kommunen følger vi nye tendenser og er i dialog 
med borgerne om, hvordan individuelle ønsker kan indfris inden for 
de rammer, vi som kommune har.
Ældre borgere skal kunne opleve sig selv som fuldgyldige med-
borgere gennem naboskab, fritidsliv, foreningsliv og kulturelle 
fællesoplevelser. 

Godt ældreliv
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DET FRIVILLIGE FORENINGSLIV
Det frivillige foreningsliv og det frivillige sociale arbejde er vigtige driv-
kræfter, når der dannes fællesskaber og netværk. Derfor ønsker Næstved 
Kommune at støtte ældre borgeres og frivillige foreningers initiativer til at 
etablere en bred vifte af aktiviteter for borgere i alle aldre. Vi har brug for 
ildsjælene. Kommunen yder konsulent- og sekretariatsbistand til at ud-
vikle det frivillige foreningsliv.
Vi tror på værdien af, at generationer og forskelligheder mødes, for alle 
kan bidrage med noget. I det møde har de ældre meget at byde på fx som 
instruktører, ledere, mentorer og som aktive i foreninger. Der er mange 
kompetencer hos ældre fra et langt arbejdsliv, og disse kompetencer 
ønsker vi at sætte i spil til fælles glæde. Også ældres deltagelse som 
frivillige i plejecentre ønsker vi at støtte.
Frivilligcenter Næstved, der udgiver Den Sociale Vejviser, sørger for, at det 
er nemt at få overskuelig information om foreningslivet og frivilligt arbejde 
i kommunen.

LIVSLANG LÆRING
Ældre skal have mulighed for at lære på mange måder, så de fortsat kan 
udvikle sig, bruge deres evner og udnytte deres kompetencer. De skal 
have tilbud, der understøtter den livslange læring.

KULTUR- OG FRITIDSTILBUD
Ældre skal have mulighed for at være aktive i kultur- og fritidstilbud både i 
dag- og aftentimerne. Vores politik for landdistrikter kan understøtte 
aktiviteter og initiativer i landområderne.

TRÆNING OG MOTION
Et godt helbred har stor betydning for livskvaliteten. Derfor skal ældre 
have mulighed for at deltage i motion og fysisk træning både indendørs og 
udendørs. 

7



Pleje og omsorg
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RESPEKT OG VÆRDIGHED
Når en borger har brug for hjælp i hjemmet eller i plejecentrene, skal den 
planlægges og ydes med udgangspunkt i den enkeltes egne ønsker og 
behov. Borgerne tilbydes en forventningssamtale, når de visiteres til at 
modtage en omsorgsydelse. Derved opnår vi, at ønsker fra borgeren er 
afstemt med rammerne/serviceniveauet. Samtalen skal afdække, hvilke 
forventninger der er til ydelserne og samarbejdet. Denne forventningssa-
mtale skal komme rundt om de 10 bud, der er på værdig ældrepleje, og 
skal løbende tilpasses borgerens forløb. Disse 10 bud, som FOA, Ældre-
sagen og Dansk Sygeplejeråd anbefaler er:

1. en bolig, der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab
2. mulighed for at komme ud
3. mulighed for at være velsoigneret og klædt som man ønsker
4. varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise
5. lindrende behandling og en værdig død
6. støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp,
 når der er behov for det
7. forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg,
 pleje og behandling
8. mulighed for at bevare egen døgnrytme
9. tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre
10. respekt, rummelighed og mulighed for udvikling

 Vi skal yde en særlig indsats for de svageste og ensomme borgere, for 
eksempel når de føler sig utrygge eller er syge. Det sker ved et samar-
bejde mellem frivillige og kommunen, men også ved at tilbyde en bred 
vifte af sociale aktiviteter ikke alene for at forebygge ensomhed og isola-
tion men også for at bevare livsglæde og livskvalitet.

Når ældre rammes af sygdom og har været indlagt på hospital, kan 
udskrivelsen virke foruroligende og forvirrende. Næstved Kommune vil 
arbejde på at skabe et tættere samarbejde mellem hospital, egen læge og 
kommunen, så borgeren oplever en samlet indsats til rette tid.
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SELVHJULPENHED
Det har stor betydning for livskvaliteten at bevare så mange færdigheder 
som muligt. Alligevel må mange se i øjnene, at de svækkes med årene. 
Derfor bestræber kommunen sig for at tilbyde sine ældre medborgere 
støtte til at bevare og måske genvinde vigtige funktioner.
Det sker blandt andet gennem hverdagsrehabilitering. Her er det den 
enkelte– gerne sammen med de pårørende – der formulerer sine ønsker 
og behov for at kunne fastholde et liv på egne præmisser. Moderne 
velfærds-teknologi kan understøtte den enkeltes selvhjulpenhed. Bade-
robotter, vaske/tørre toiletter, robotstøvsugere og andre hjælpemidler kan 
understøtte borgerens uafhængighed af hjælp fra andre.
Teknologien kan også bruges til at skabe kontakter og vise vej til sociale 
netværk. Kommunen vil i tæt dialog med den enkelte ældre formidle de 
rette hjælpemidler. De kan for nogle åbne en ny og spændende verden. 
Ældre skal opleve, at der er sammenhæng og kvalitet i kommunens tilbud 
og ydelser. Det gælder ikke mindst i overgange fra en situation til en 
anden – for eksempel i overgangen fra hospital til bopæl. Det gælder også 
i samarbejdet med myndigheder, leverandører af ydelser og måske andre 
relationer. I de situationer er der også god brug for de pårørendes delt-
agelse, for det drejer sig i høj grad om at skabe tryghed.
Pårørende er en ressource, der skal inddrages i det omfang, borgeren 
ønsker det. De pårørende er ofte dem, der er tættest på den ældre, og de 
er i denne sammenhæng uvurderlige som samarbejdspartnere, når vi skal 
kunne yde den bedst mulige pleje og omsorg. 
Samarbejde mellem den enkelte borger og sundhedsvæsenet sker i 
stigende grad ved hjælp af ’telemedicin’, hvor borgeren via en computer i 
sit hjem har kontakt med hospital og ældrepleje.



PROFESSIONALISME OG ENGAGEMENT
Borgere og deres pårørende skal møde kommunale medarbejdere, der har de 
nødvendige faglige og personlige kompetencer. Næstved Kommune lægger 
vægt på, at medarbejderne er engagerede i deres arbejde og viser interesse 
for deres medborgere. 
Det betyder, at der til stadighed skal være fokus på god ledelse og kvaliteten 
af den hjælp, der gives. Medarbejdernes kompetencer skal udvikles i takt med 
opgavernes skiftende karakter og kompleksitet. Det gælder ikke alene den 
plejekrævendes livskvalitet i det daglige, men også kvaliteten i en lindrende 
behandling og en værdig død. Plejepersonalet i hjemmet og i plejecentrene 
skal være åbent for at udvikle sig og tænke efter, hvordan arbejdet udføres 
bedst muligt. 
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BORGERE DER HAR SÆRLIGE BEHOV
Nogle ældre rammes af demens. Det sker også for ikke ældre. Det er en 
sygdom, som uundgåeligt inddrager familie og pårørende. Næstved 
Kommune har specialister, der kan støtte borgere og pårørende med 
undervisning og formidling af handlemuligheder, så hverdagen kan lettes. 
Både demensramte og deres pårørende har brug for en tidlig kontakt med 
professionelle, der kan støtte op og give et grundlag for at kunne leve 
med sygdommen. 
Næstved Kommune har en politik, der tager udgangspunkt i den enkeltes 
situation, så godt som det er muligt og give den demensramte og de 
pårørende den rigtige hjælp i den svære situation. Næstved Kommune har 
sat mange kræfter ind på at udvikle sig til en demensvenlig kommune, 
således at demensramte og pårørende får de bedste betingelser som 
muligt i forløbet. Dette skal ske i samarbejde med det omkringliggende 
samfund. 
Også borgere med kroniske sygdomme kan få støtte med vejledning for at 
kunne leve så godt som muligt med sygdommen. Kommunen arbejder 
derfor målrettet på, at der skal være færre (gen)indlæggelser. 
For ældre med misbrug og med psykiatriske lidelser vil kommunen sikre, 
at der er sammenhæng og koordinering på tværs af rådgivnings- og 
behandlingssystemerne.
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INFORMATION OG RELATION
Det skal være enkelt og overskueligt at finde vej til kommunens service og 
ydelser. Næstved Kommunes medarbejdere skal vide, hvordan de etablerer en 
god dialog med fokus på ligeværdighed, gensidig tillid og respekt.
Kommunens medarbejdere skal være bevidste om, at de ældre har forskellige 
behov for information. Nogle ønsker megen information og har brug for det, 
mens andre synes, der kommer mere end rigelig information.
Hvis kommunens medarbejdere ikke selv kan svare på en henvendelse, skal 
de kunne henvise til en relevant fagperson eller afdeling i kommunen.
Det skal indgå i kommunens strategi for kommunikation og digitalisering, at 
der kan ydes støtte til ældre borgere, som har brug for undervisning eller 
hjælp til at anvende digitale løsninger. Det kan ikke forventes, at alle kan 
udnytte de digitale platforme.
For at sikre ældres mobilitet skal der være nem adgang til information om den 
kollektive trafik.
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Kommunikation  
– mødet med borgeren
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Pårørende
Pårørende spiller en vigtig rolle, når ældre borgere svækkes og får brug 
for støtte i hverdagen. Den gode, løbende dialog og kommunikation 
mellem fagpersonale og pårørende er med til at sikre den bedste pleje og 
omsorg for den ældre borger med respekt for livshistorie og personlige 
præferencer.
Når syge eller svækkede borgere flytter på plejecentre, inddrages 
pårørende i det omfang både borgeren og de pårørende ønsker det. 
Løbende møder og aktiviteter målrettet pårørende skal være med til både 
at styrke hverdagen i boenhederne på plejecentrene, men også give 
mulighed for at pårørende kan tale med andre i samme situation og styrke 
dem i at håndtere situationen som pårørende.
Det er vigtigt, at belastningen af at have en syg ægtefælle eller forælder 
ikke bliver for stor. Pårørende skal fortsat kunne leve et liv på egne 
præmisser, hvor der er plads til at klare dagligdags gøremål, dyrke inter-
esser og have sociale relationer eller kunne passe et job. Derfor ønsker 
Næstved Kommune at møde de pårørende med tilbud, der støtter dem i 
deres situation, fx:

- pårørendekurser for pårørende til borgere med demens
- Aflastning gennem fx aktivitetstilbud for demente og aflastningspladser
 til fx ferieaflastning
- Aktiviteter på plejecentre og i aktivitetscentre, hvor både pårørende 
 og den svækkede borger, kan få oplevelser sammen
- Støtte til afklaring om ændrede sociale vilkår, fx ved indflytning 
 i plejebolig
- Støtte til samboende med borgere med demens med henblik på at 
 skabe strukturer og rutiner, der giver mulighed for at leve et selv- 
 stændigt liv
- Plejeorlov for nære pårørende til alvorligt syge eller handicappede i eget 
 hjem – mulighed for i en periode på 6 måneder at blive ansat som 
 hjælper for nær pårørende
- Plejeorlov til nære pårørende til døende i eget hjem
 
Næstved Kommune har løbende fokus på at udvikle tilbud til pårørende og 
styrke dialogen med pårørende. Dette sker blandt andet i dialog og 
samarbejde med frivillige sociale foreninger og patientorganisationer, der 
har stor viden og yder en værdifuld indsats for pårørende.
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