Til Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 8. juni 2021

Procesplan for udarbejdelse af ny Ældre- og Værdighedspolitik 2021
Formål
I efteråret 2021 sætter Social- og Sundhedsforvaltningen en revision af Rødovre Kommunes Ældre- og
Værdighedspolitik i gang. Lovgivningsmæssigt skal Ældre- og Værdighedspolitikken godkendes i hver
Kommunalbestyrelsesperiode og revideres derfor til godkendelse af den nye Kommunalbestyrelse.

Indhold og fokus
Den nuværende Ældre- og Værdighedspolitik er fra 2019. Målgruppen for politikken er kommunens
borgere over 65 år, med særligt fokus på de ældre borgere, der har brug for kommunens støtte til at leve et
godt ældreliv.
Ældre- og Værdighedspolitikken står ikke alene, men skal ses i samspil med andre politikker som for
eksempel kommunens Frivillighedspolitik, Handicappolitik og Sundhedspolitik.

Organisering og ansvar
Social- og Sundhedsforvaltningen er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre processen samt formulere
politikken.
Ældre borgere og deres pårørende er centrale bidragsydere i processen og involveres i processen på et
borgermøde i september 2021. Seniorrådet og plejehjemmenes Bruger- pårørenderåd inddrages ligeledes.
Der nedsættes en ældrepolitisk følgegruppe bestående af tre repræsentanter fra Seniorrådet, to
medarbejderrepræsentanter udpeget på ÆHA MED, samt to ledere fra Ældre- og Handicapafdelingen.
Derudover inddrages relevante fagpersoner ad hoc til at levere input og kvalitetssikre arbejdet.

Indhold og fokus
Arbejdet med revision af Ældre- og Værdighedspolitikken tager afsæt i Rødovre Kommunes vision for det
gode ældreliv:
”Rødovre er en god kommune at bo i og et sted, hvor alle trygt kan blive ældre. En kommune, hvor alle
ældre borgere uanset helbredssituation kan leve et godt og værdigt liv.”
Visionen er dynamisk og fremadrettet, så den afspejler og tilpasser sig de nuværende og de kommende
ældres behov.
Visionen tager afsæt i, at vi alle ønsker et så selvstændigt liv som muligt, hvor vi selv skaber den tilværelse,
vi ønsker. Såfremt den enkelte i en kortere eller længere periode får brug for hjælp eller støtte, skal
fællesskabet træde til inden for den retning, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget.
Arbejdet tager desuden udgangspunkt i de strategimål, der blev formuleret efter Borgermødet i 2018:
1. Et aktivt liv med høj livskvalitet
2. Sundhed hele livet
3. Et trygt og værdigt ældreliv
4. Del af et fællesskab
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Ifølge ”Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen” skal kommunernes værdighedspolitik
som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til
plejen og omsorgen af den enkelte ældre:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
Pårørende
Bekæmpelse af ensomhed (nyt punkt i forhold til seneste Ældre- Værdighedspolitik)

Disse punkter integreres fortsat som en del af Ældre- og Værdighedspolitikken.

Processen
Processens hovedfokus er at revidere Ældre- og Værdighedspolitikken, så den også femover flugter med
Kommunalbestyrelsens øvrige strategier og politikker samt harmonerer med strømninger og tendenser på
området for ældrepleje nu og i fremtiden, herunder bestemmelserne i bekendtgørelse om
værdighedspolitikker for ældreplejen.
For at sikre at politikken afspejler idéer og behov blandt brugere og borgere, bliver brugere og borgere
samt relevante medarbejdere inddraget i processen.
Fase 1 - Godkendelse af proces- og tidsplan, juni 2021
Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejder et forslag til den overordnede proces- og tidsplan i maj.
Udkastet sendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget på junimødet.
Fase 2 - Inddragelse af interessenter samt indsamling og produktion af data
Tilrettelæggelse af proces og borgermøde.
Følgegruppen bidrager med tilrettelæggelsen af den endelige proces og i udarbejdelsen af den nye politik.
I september 2021 inviteres borgere og brugere samt relevante råd (Seniorrådet, plejehjemmenes Brugerpårørenderåd og Handicaprådet) til dialogmøde. Herefter vil relevante interessenter blive inviteret til
fokusgruppeinterview. Desuden vil medarbejdere blive involveret i kvalificering af konkrete emner. Første
udkast til den nye politik udarbejdes.
Fase 3 - Politisk behandling
Første udkast præsenteres på Social- og Sundhedsudvalgsmødet i februar 2022.
Fase 4 – Høring
Udkastet til politikken sendes i høring hos de relevante råd og interessenter i fire uger.
Fase 5 – Endelig politisk behandling
Efter høringsfasen bliver de indkomne høringssvar og de nødvendige justeringer af politikken forelagt til
endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i maj 2022.
Den færdige politik præsenteres på et borgermøde i juni 2022. Her inviteres borgere og brugere, relevante
råd (Seniorrådet, plejehjemmenes Bruger- pårørenderåd og Handicaprådet) samt medarbejdere.

2

Til Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 8. juni 2021

Tidsplan
Maj 2021: Udarbejdelse af proces- og tidsplan
Juni: Politisk behandling af proces- og tidsplan
Juni-august 2021: Tilrettelæggelse af proces og planlægning af borgermøde
30. september 2021: Afholdelse af borgermøde kl. 15.00 – 17.30
Oktober 2021 - januar 2022: Fokusgruppeinterview med borgere, bearbejdning af input fra borgermøde og
interview samt udarbejdelse af 1. udkast
Februar 2022: Politisk behandling
Marts 2022: Høring
April 2022: Udarbejdelse af 2. udkast
Maj 2022: Endelig politisk behandling (SOSU-møde og KB-møde)
Juni 2022: Præsentation på borgermøde.
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