
Værdighedspolitik – Mulighedskatalog

Der kom mange interessante forslag frem på dialogdag om værdighedspolitikken den 14. april 
2016. De forslag der ikke er blevet en del af de endelige udmøntningsinitiativer for 2016 er samlet i 
dette mulighedskatalog – og findes herunder: 

Fleksibilitet: Endnu større fleksibilitet blandt medarbejderne ( i hjemmeplejen og på plejecentrene )
til i højere grad at kunne planlægger ud fra borgerens behov (eksempelvis ift at borgere kan komme 
i seng, når de har lyst, og ikke når det passer personalet.)
   
Klippekort: Udvides – så endnu flere borgere  kan modtage ydelser på klippekort (efter borges eget
ønske) -  Alternativt at der gøres mere ud af af at bytte ydelser. 

Dagcentrene: At man som borger kan benytte dagcenteret så meget man ønsker, hvis man selv kan 
transportere sig.

Frivillige: Yderligere understøttelse af at frivillige laver aktiviteter med plejecenterbeboerne.

Rådgivning/krisehjælp af psykologer til mennesker og pårørende, hvis livssituation pludselig 
ændrer sig (f.eks. hjerneblødning m.v.).

Opkvalificering af ”Forventningsafstemning” / Indflytningssamtalerne til borgere, pårørende og 
plejepersonale ift hvad der kan forventes i et samarbejde.

Tilbyde et større udvalg af aktiviteter. I samarbejde med frivillige – inkl kørsel

Fællesspisning på centre: Hjemmeboende skal kunne spise på plejecentrene efter ønske og behov, 
f.eks. hver 14. dag, eller fra dag til dag efter eget ønske.  

Lav mad selv: Beboere skal have mulighed for at lave mad en gang om måneden

Inddragelse af de ældre mennesker i planlægning af maden: Samtale om hvad der er vigtigt for 
den enkelte omkring måltidet – afsættes af en ressourceperson, som tager rundt og spørger borgerne
om, hvad der er vigtigt for dem – når der visiteres til måltidet - både i hjemmet og på plejecentrene.

Folkekøkken: Folkekøkken er også en mulighed. Kunne have spisebusser, som samlede folk op og 
kørte dem til folkekøkken.

Valgfrihed: Indkøb af lokale råvarer, fremstilling af egnsretter, mulighed for buffet, markering af 
højtider og mærkedage m.v. 

Spisevenner: Et frivilligkorps går ud og spiser med en ældre – ”spisevenner”. Kunne spise sammen
en gang om ugen – og spisevennen kunne tage borgeren med til spisning på et center eller til andre 
arrangementer.

Hospiceafdeling på plejehjemmet – evt. på Toftebo: specialuddannet personale/team, der kan 
kaldes ind.


