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Høringssvar – høring over udkast til lov om ændring af lov om social service samt 

høring over udkast til bekendtgørelse om værdighedspolitikker i ældreplejen 

 

 

 

SUFO takker for muligheden for at afgive høringssvar og finder overordnet, at tiltaget om 

kommunale værdighedspolitikker i ældreplejen er positivt.  

Vi har valgt at slå de to høringssvar sammen, da vores bemærkninger er generelle og gælder for 

såvel udkastet til lovændring som udkast til bekendtgørelsen. 

 

SUFO mener, at værdighed er en grundlæggende forudsætning for at arbejde med ældrepleje, 
men at det har stor signalværdi, at der udformes en politik på området, så værdighed gøres 
eksplicit og håndterbart. Det er flot, at der årligt sættes 1 milliard kr. af til indsatsen. Vi går ud fra, at 
der fra politisk hold vil blive fulgt op på, hvordan det forstærkede fokus på værdighed og de afsatte 
ressourcer styrker den værdige ældrepleje i kommunerne.   

SUFO bifalder, at værdighedspolitikken er tænkt som en værdimæssig ramme for kommunernes 

kvalitetsstandarder på området. Som forebyggende medarbejdere samarbejder vi med det 

personale, der har med den direkte pleje og omsorg at gøre. Værdighed er ikke kun vigtig i forhold 

til den, der har direkte behov for omsorg og pleje – men er i særdeleshed også vigtig for pårørende 

og netværk, som vi typisk møder i de forebyggende hjemmebesøg. Derfor er det godt at ”kvalitet, 

tværfaglighed og sammenhæng i plejen” er tænkt specifikt ind i værdighedspolitikken. 

Set fra SUFO’s perspektiv bidrager de forebyggende hjemmebesøg til at give den enkelte borger 

mulighed for at leve det liv, denne ønsker. Den målsætning er vigtig at fastholde – også når man 

bliver afhængig af hjælp og pleje. Hvis værdighedspolitikken kan være med til at sikre det, skal den 

hilses velkommen. 
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