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Beslutning: Godkendelse af fokusområdet Ensomhed i Værdighedspolitikken 

Sagsnr. i ESDH: 18/2201 

Beslutningskompetence:  Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 

Beslutningstema 

Udvalget skal over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at fokusområdet Bekæmpelse af 

ensomhed i Værdighedspolitik for Furesø Kommunes ældrepleje 2018-2021 godkendes. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Finansloven for 2019 blev der tilføjet yderligere et fokusområde til  

værdighedspolitikken: Bekæmpelse af ensomhed. 

 

Furesø Kommune vedtog i december 2018 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes ældrepleje 

2018-2021. Værdighedspolitikken er den overordnede politiske ramme for hele ældreplejen, 

Værdighedspolitikken beskriver, hvordan Furesø Kommunes ældrepleje kan understøtte følgende 

fokusområder i forhold til plejen og omsorgen af den ældre borger: 

  Livskvalitet 

  Selvbestemmelse 

  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 

  Mad og ernæring 

  En værdig død 

  Pårørende. 

 

 

Det politiske arbejdsprogram punkt 2.3 Fællesskab og livsglæde for alle seniorer spiller godt ind i 

det nye fokusområde: 

 

Vi skal i et styrket samarbejde med de frivillige arbejde med: 

 Aktiviteter målrettet de mest udsatte og ensomme borgere 

 Styrket samarbejde med og mellem Gedevasevang og Skovgården 

 Styrket samarbejde med Seniorrådet, Frivilligcenteret og Ældre Sagen om målrettede indsatser, 

der styrker fællesskaber 

 Tydelig og let tilgængelig PR omkring vores mange gode aktivitetstilbud for seniorer 

 Særlig opsøgende indsats for isolerede/ensomme ældre i samarbejde med hjemmeplejen, 

praktiserende læger m.fl. 

 

Forvaltningen har afholdt dialogmøde med ledere og medarbejdere på aktivitetscentre og i  

hjemmeplejen, repræsentanter fra Ældresagen og 2 udvalgsmedlemmer, og på baggrund af input 

herfra udarbejdet følgende tilføjelse til værdighedspolitikken: 

 

Forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed 

Sociale relationer er afgørende for vores psykiske og fysiske helbred. I Furesø Kommune ønsker vi 

at hjælpe de personer der er ufrivilligt alene med at få genskabt forbindelsen til andre mennesker, så 

der er aktiviteter og fællesskaber at se frem til og deltage i. Hverdagen skal opleves som 

meningsfuld igennem hele livet. 
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I Furesø kommune ønsker vi, at man som borger, oplever: 

 at have meningsfuld personlig kontakt med de ansatte der yder personlig hjælp og aflastning i 

hverdagen  

 at der findes sociale tilbud og trygge fællesskaber i eget lokalområde 

 at man får hjælp til at indgå i relevante aktiviteter, hvis man har svært ved at opsøge, eller træde 

ind i nye sociale fællesskaber 

 at Furesø Kommune understøtter rammerne for de frivillige initiativer og samarbejder med 

borgere og andre interessenter der ønsker at bekæmpe ensomheden via fællesskaber. 

 

Den redigerede Værdighedspolitik 2018-2021 vedlægges som bilag. 

Økonomiske konsekvenser 

Furesø Kommunes andel af midlerne til en mere værdig ældrepleje udgør 8.548 mio. kr. i 2019, 

heraf er de 0,28 mio. kr. ikke disponerede midler til fokusområdet Bekæmpelse af ensomhed. 

Beløbet indgår i sagen Ansættelse af en aktivitets- og frivilligkoordinator andetsteds på 

dagsordenen. 

Borgerinddragelse 

Forvaltningen har afholdt dialogmøde med ledere og medarbejdere på aktivitetscentre og i  

hjemmeplejen, repræsentanter fra Ældresagen og 2 udvalgsmedlemmer.  

Seniorrådet er blevet forelagt oplægget på møde den 4. marts 2019 og er positivt overfor oplægget. 

Handicaprådet  har fået oplægget i skriftlig høring. 

Lovgrundlag 

§ 81 a, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018. 

Bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019 om værdighedspolitikker for ældreplejen. 

Det videre forløb 

 

Sagens sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet. 

Efter godkendelse lægges værdighedspolitikken på kommunens hjemmeside og indsendes til 

Sundheds- og Ældreministeriet. 

Der følges op på værdighedspolitikken via løbende borgerinddragelse (audits, borgerrejser, 

interviews, spørgeskemaer mv.), så det sikres, at værdighedspolitikken har den ventede effekt og er 

med til at øge kvaliteten i En god og tryg ældrepleje og Fællesskab og livsglæde for alle seniorer 

for brugere og pårørende. 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at:  

Udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at fokusområdet Bekæmpelse af 

ensomhed i Værdighedspolitik for Furesø kommunes ældrepleje 2018-2021 godkendes. 
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