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”Ethvert menneske har uendelig
værdi, uanset hvem det er, eller i
hvilket omfang, det formår at bidrage
til samfundet.”
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Ethvert menneske er unik og har en frihed og en værdighed, der aldrig må krænkes.
Ethvert menneske har uendelig værdi, uanset hvem det er, eller i hvilket omfang, det formår at bidrage til samfundet.
Det enkelte menneske har et grundlæggende behov for at indgå i forpligtende relationer, og har
brug for et tæt samspil med sine medmennesker herunder familien.
Nøgleord for arbejdet med ældre er tryghed, nærvær, fællesskab og respekt for det enkelte menneske. Det gode liv forudsætter, at vi selv har ansvaret for vores liv. Ingen kan melde sig ud af
eget liv. Også for ældre, der har brug for støtte og hjælp, er det vigtigt at fastholde selvstændigheden og selvbestemmelsen i forhold til deres hverdag.

og relationer til familie, venner og naboer, som før, da den ældre selv, kunne mestre liv og gøremål.

livsperiode, herunder boligforhold.Som udgangspunkt har den enkelte selv ansvar for at tilrettelægge sine boligforhold efter økonomi, hvad man kan overkomme, og ønsker for pensionisttilvæeller i et bofællesskab sammen med andre ældre.
KD foreslår:

sørge for, at der er en bred vifte af boliger, herunder evt. indgå aftaler med boligselskaber
om at ældre har fortrinsret på venteliste til ældreegnede boliger.

KD støtter at ældre kan søge ældrebolig eller plejebolig i anden kommune, friplejehjem
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eller selvejende institution med visitation og betalingstilsagn fra egen kommune.1
ægteparbolig, hvis ægtefællen/ samleve-

skud i plejebolig.

der funktionsniveau og tager ansvar ift. den enkeltes livsstil og brug af de tilbud, der gives af samfundet.
Økonomisk set resulterer den enkelte borgers funktionstab i stigende omkostninger proportionelt
med fald i borgerens helbredsmæssige tilstand.
KD vil bidrage til den ældres livskvalitet og selvbestemmelse ved gode muligheder for at vedlige-

-

KD foreslår:

1

Fra www.borger.dk:

i anden bolig, men kun på plejehjemmet. Hvis du bliver godkendt til en ældrebolig eller plejebolig har du ret til frit at vælge blandt sådanne boliger,
og ønske en bestemt bolig. Hvis du er visiteret til en plejebolig, har du ret til at vælge en friplejebolig. Det gælder, uanset om friplejeboligen ligger i
din egen kommune eller i en anden kommune. Du kan få en friplejebolig, hvis du har et intensivt behov for pleje ligesom den almindelige plejebolig,
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med til at sikre ernæring og sundhed.
Genindførelse af individuel støtte til tandbehandling skal sikre tidligere indsats

Kendskab til og brug af Fremtidsfuldmagt, plejetestamente og behandlingste
stamente skal udbredes, hvor den ældre selv sammen med pårørende tager stilling
til ønsker i tilfælde af, at man i fremtiden ikke længere er i stand til at tage relevante
beslutninger.
Kommunerne skal have særligt fokus på at opspore og besøge borgere med særlig risiko jf. §79a stk 4. Herunder f.eks. hvor kommunen modtager henvendelser fra naboer.

-

tigelsesindsatsen og pensionssagerne. At få lov at gå på pension, når du er nedslidt, er et vigtigt
velfærdsgode.

brug for arbejdskraften.
KD foreslår:
At enhver modregning i folkepensionen for arbejdsindtægter fjernes. Det gælder også
vendig, idet den ikke reelt fastholder seniorer på arbejdsmarkedet.
2
§ 79 a.
dog stk. 2-4.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

KD vil fastholde den enkeltes selvbestemmelse over egen tilværelse.

at den enkelte selv skal gøre det man kan, og få hjælp til det man ikke kan.3

afhængig af hjælp i dagligdagen. Formålet er at vedligeholde og gerne forbedre færdigheder og
om muligt genvinde funktionsniveau.
KD foreslår:

uanset om det tager længere tid, end hvis medarbejderen udfører opgaven for den ældre.
KD anerkender, at der er behov for skriftlig dokumentation, for at sikre overlevering af
vigtige informationer til at støtte sårbare ældres plejeforløb. Der skal lokalt skabes mulighed
for at sikre den sundhedsfaglige sikkerhed.
KD tager afstand fra krav om dokumentation udelukkende som kontrol.
Plejepersonalet skal opdateres regelmæssigt om håndtering af de udfordringer
der er i plejen af demensramte enten i plejeboliger eller i egen bolig.

der behov for særlig forståelse, omsorg, tid og tålmodighed. Det er særlig vigtigt at arbejdet
tilrettelægges, så færrest mulige mennesker kommer i hjemmet. Ægtefælle eller samboen-

Løsningerne skal tilrettelægges individuelt, så det bedst muligt passer med den enkeltes
ønsker, værdier og mulighed for at opretholde en god hverdag.
3
:

Hjælpen skal bidrage til at vedligeholde færdigheder og afhjælpe væsentlige følger af nedsat funktionsevne. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov.
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I forbindelse med rådgivning, støtte og hjælp fra det offentlige skal der altid være en respekt- og
omsorgsfuld tilgang til det enkelte menneske. Man skal som borger føle sig set, hørt og forstået.
KD foreslår:
Der skal arbejdes med at bruge og udvikle den ældres potentiale. Fx skal information
om den ældres livshistorie, vaner, interesser og personlige værdier indgå i planlægningen
af plejen ligeså vel som information om helbredsmæssige forhold
Den ældres egne værdier og ønsker skal respekteres. Ældre opfordres til, gerne sam-

Sagsbehandlingstiden for Værgemålsansøgninger i Familieretshuset skal nedsættes
stand til at tage vare på sig selv. Ældre, der pga demens eller andre lidelser, har et omfattil plejebolig uden selv at indse det. I det tilfælde, er det nødvendigt at søge personligt vær-

-

Det gode liv kan ikke planlægges, besluttes, serveres eller skabes af andre. Det gode liv opstår,
når mennesker indgår i et ligeværdigt samspil og fællesskab, og når alle bidrager med det, de kan,

Ældre er medmennesker, der har opnået højere alder, men samme værdi som andre og med hver deres
livshistorie
KD foreslår:
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fordelt på fem fokusområder. https://sum.dk/temaer/national-handlingsplan-for-demens/de-23-initiativer-i-demenshandlingsplanen
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Ældre har krav på at møde faglig pleje og omsorg fra medarbejdere som møder den

arbejdspladser, undervisning og plads til at tale om, hvad der kan ligge bag den ældres

Der skal være faglig sparring, så samarbejde og tilbud praktiseres med udgangspunkt, i
for den der modtager. Det gør arbejdspladsen attraktiv, og fastholde personale.

Fokus på den enkeltes personlighed og ønsker skal italesættes i hverdagen med den
nærmeste leder.

læggelse af arbejdet, så medarbejderen trives.

de medarbejder kan og vil udvise respekt for de ældre. Ældreplejen må ikke bruges til an-

Ledere skal i særlig grad påvirke kulturen på arbejdspladsen, italesætte og aktivt arbejde for at omgangstone er i orden. Medarbejdere som ikke behandler de ældre med værdighed, skal ikke arbejde i ældreplejen.
Uhensigtsmæssig og uværdig tilgang til at arbejde med mennesker, løses ikke med

og dermed med et helhedsperspektiv på den døendes forudsætninger, ønsker og behov, for at
fessionel omsorg og pårørendes støtte så langt, som det er muligt.
Livet har værdi også i den sidste tid. Døden må ikke være et tabu, forbundet med ensomhed og
dre faser.

KD foreslår:

rens og de pårørendes behov, og der skal lægefaglig viden ind over både behandlingsni veau og akutbehandling.

lige.
Det er væsentligt, at kommuner samarbejder med frivillige foreninger om vågetjeneste,
der kan bidrage med en varm hånd og nærvær, når pårørende ikke kan være der, eller har
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