Tønder Kommunes Værdighedspolitik
Værdier

Baggrund

Ældreplejen i Tønder Kommune er tilrettelagt så:
 Den enkelte borger oplever livskvalitet
 Den enkelte borger har selvbestemmelse
 Den enkelte borger oplever, at der er mulighed for aktiviteter
og fællesskab
 Den enkelte borger oplever kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen
 Den enkelte borger oplever at blive hørt, set og taget alvorligt.
 Den enkelte borger oplever en god ernæringsmæssig tilstand
hele livet
 Pleje og behandling understøtter at livet får en værdig , tryg og
så vidt mulig smertefri afslutning

I Finansloven for 2016 blev det besluttet, at kommunerne skal
udarbejde en værdighedspolitik for ældreplejen. Politikken skal
medvirke til at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg. Der skal
være mulighed for at fortsætte med det liv, som den enkelte ønsker,
med størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet.
Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres
behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv.
Værdighedspolitikken er rettet mod borgere, der er over
folkepensionsalderen, og som får personlig hjælp, omsorg og pleje.
Værdighedspolitikken er blevet udarbejdet på baggrund af et
inspirationsseminar, som har været afholdt sammen med de relevante
interessenter. Resultatet af inspirationsseminaret var en lang række
udsagn om, hvad værdighed i ældreplejen er. Disse udsagn danner
grundlaget for værdighedspolitikken.

Målsætninger
Livskvalitet:
Indsatserne i ældreplejen tilrettelægges således at livskvaliteten for
den enkelte borger øges.

Formål

Selvbestemmelse
Indsatserne i ældreplejen tager afsæt i den enkelte borgers ønsker og
behov og tilrettelægges individuelt.

Formålet med værdighedspolitikken er at sætte den overordede
værdimæssige ramme for Kommunalbestyrelsens prioriteringer inden
for ældreplejen. Politikken skal derfor holdes for øje, når
serviceniveauet fastsættes i Tønder Kommunes kvalitetsstandarder.

Aktiviteter og fællesskab
Indsatserne i ældreplejen tilrettelægges med udgangspunkt i, at
vedligeholdelse af sociale relationer er lige så vigtigt som
vedligeholdelse af fysiske funktioner.

Værdighedspolitikken har desuden til formål, at sætte fokus på, at
måden man arbejder på i ældreplejen skaber værdighed for den
enkelte borger.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Borgerens mål er det fælles mål på tværs af fagområder.
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Værdighed i plejen er betinget af kvalitet i indsatserne. Derfor skal
borgerne møde et fagligt kvalificeret personale, hvor plejen er baseret
på den bedste viden og metode.
Respekt for individet
Personalet udviser respekt for individet i mødet med borgeren.
Mad og ernæring
Maden på plejecentrene og til hjemmeboende er ernæringsrigtig og
velsmagende. På plejecentrene er der gode og hyggelige rammer for
måltiderne.
En værdig død
I forbindelse med livets afslutning er der fra personalets side respekt
for og accept af den enkeltes valg, og der drages omsorg for de
pårørende.
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