
Skive Kommune 

Torvegade 10 

7800 Skive 

Att: Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen 

 

 

Høringssvar vedr. Skive Kommunes ældre- og værdighedspolitik 

 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland ønsker hermed at afgive hø-

ringssvar vedr. Skive Kommunes forslag til ældre- og værdighedspo-

litik. 

 

Sammen med sygeplejersker fra Skive Kommune deltog Kreds 

Midtjylland ved stormødet den 15. marts 2016. Vi vil gerne kvittere 

for det synlige aftryk de sygeplejefaglige input på stormødet har haft 

i udarbejdelsen af ældre- og værdighedspolitikken. Det gælder sær-

ligt prioriteringen af, at ”ældre modtager sammenhængende pleje- og 

sundhedsindsatser af høj faglig kvalitet, og at de gives så tæt på bor-

geren som muligt”. 

Netop vægtningen af sammenhængende indsatser af høj faglig kvali-

tet, mener vi har stor betydning for, at såvel stærke som svage ældre i 

Skive Kommune oplever en velfungerende og værdig pleje, behand-

ling og omsorg, der bidrager til øget livskvalitet, tryghed og selvbe-

stemmelse. 

 

Vi ser meget frem til – og indgår gerne i samarbejde om – implemen-

teringen af politikkens målsætninger ift. øget sammenhæng og styr-

ket faglig kvalitet.  

 

Et oplagt sted at tage fat er en vurdering af, hvilke former for sygele-

jefaglig kompetenceudvikling, der er nødvendig for at realisere poli-

tikken. Kompetenceudvikling kommer først og fremmest kommer 

borgerne til gode, men kan uden tvivl også bidrage positivt ift. re-

kruttering og fastholdelse af sygeplejersker i Skive Kommune. 
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Vi vil gerne understege vigtigheden af, at sammenhæng og stærk fag-

lighed er kvaliteter, som særligt de svageste ældre har gavn af og be-

hov for – alle døgnets 24 timer. I implementeringen af ældre- og vær-

dighedspolitikken bør Skive Kommune i høj grad have fokus på at 

sikre, at midlerne fra værdighedsmilliarden anvendes på en måde, 

der understøtter: 

1) At særligt de svageste ældres behov tilgodeses – også de be-

hov som de ældre ikke selv er i stand til at vurdere eller ud-

trykke. 

2) At indsatser tilrettelægges med et særligt fokus på sikringen 

af sammenhæng og kvalitet om aftenen, natten og i weeken-

den. 

 

Når vi kigger ud over landet, har vi desværre erfaret, at ældre- og 

værdighedspolitikker ofte har størst fokus på de raske og ressource-

stærke ældre med et stort netværk og mange handlekompetencer. For 

os at se, må en ældre- og værdighedspolitiks primære formål dog 

være sikringen af værdighed for de svageste ældre. Dem uden net-

værk, uden ressourcer og uden handlekompetencer til at kunne me-

stre egen sygdom og eget liv. 

I den sammenhæng er det glædeligt, at Skive Kommunes forslag til 

ældre- og værdighedspolitik et langt stykke ad vejen ser ud til at 

have fokus på de svageste ældres behov og særlige situation. Vi for-

venter, at denne opmærksomhed og prioritering også får et tydeligt 

aftryk i implementeringen af politikken, så midlerne fra værdigheds-

milliarden bliver synlige og mærkbare for de svageste ældre i Skive 

Kommune. 

 

Vi bidrager gerne med uddybning af høringssvarets pointer og ind-

går gerne i samarbejde om den videre indsats. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anja Laursen Bente Alkærsig Rasmussen 

Kredsformand Kredsnæstformand 

 

 


