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Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved værdighedsrej-

sehold i 2022 

Det overordnede formål med puljen er at understøtte arbejdet med at sikre værdighed i ældre-

plejen gennem praksisnær kompetenceudvikling og rådgivning. Fokus er at styrke praksis og i 

gangsætte positive forandringer i det daglige arbejde, herunder det faglige og relationelle ar-

bejde med borgere og pårørende ift. værdighed, samt kultur og samarbejde i medarbejder- og 

ledelsesgruppen. 

I et rejseholdsforløb bringes den eksisterende viden om selvbestemmelse, livskvalitet og vær-

dighed på plejeenheden i spil, og der fokuseres på udvikling af den faglige, daglige praksis med 

udgangspunkt i praksisnær læring for at understøtte medarbejdernes læring og skabe resultater 

i praksis. 

Gennem forløbene vil deltagerne opnå kompetencer til at styrke det daglige arbejde med vær-

dighed i ældreplejen. Det forventede udbytte af et rejseholdsforløb er:  

 Styrkelse af medarbejdernes faglige viden om værdighed i praksis med udgangspunkt i 

plejeenheden. 

 Styrkelse af medarbejdernes kompetencer til det relationelle samarbejde, herunder sam-

arbejde med borgere, deres pårørende og kollegaer.  

 Konkrete redskaber til at arbejde med borgerens livskvalitet, selvbestemmelse og vær-

dighed 

 Øget livsglæde og trivsel blandt borgerne.  

Sådan arbejder rejseholdet  

Rejseholdsforløbene tager metodisk udgangspunkt i praksisnær og handlingsorienteret læring 

ud fra en systemisk-narrativ tilgang, som bl.a. bringer den eksisterende viden om selvbestem-

melse, livskvalitet og værdighed på plejeenheden i spil. Der arbejdes med aktionslæring ud fra 

en systemisk-narrativ tilgang. Det betyder, at læringen foregår igennem læringssamtaler, fælles 

refleksion og supervision, eksperimenter og handlinger i praksis – tilsat undervisning efter be-

hov. 

 

Omdrejningspunktet er at uddanne 10-14 værdighedsambassadører. I forløbet vil der være fo-

kus på rammer, arbejdsgange og samarbejde mellem medarbejdere, borgere og pårørende med 

henblik på at arbejde konkret med den enkelte ældres livskvalitet, selvbestemmelse og værdig-

hed i hverdagen. Igennem forløbet vil personalet opnå kompetencer til at understøtte det daglige 

arbejde med at styrke det daglige arbejde med værdighed i ældreplejen samt indgå i sparring 

med deres kolleger, hvormed den samlede indsats for borgerne kvalificeres.  
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Målgruppe 

Den primære målgruppe for rejseholdsforløbene er de medarbejdere, der indgår i pleje og om-

sorg af borgerne, herunder social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejesker, fysiote-

rapeuter, ergoterapeuter, pædagoger m.fl. Det forventes, at ledelsen på plejeenheden deltager 

aktivt i forløbet. Den sekundære målgruppe er borgere og pårørende, der i sidste instans skal få 

glæde og gavn af rejseholdsforløbene. 

 

Indhold i rejseholdsforløbet  

Et rejseholdsforløb består af en række aktiviteter, der strækker sig over en periode på 4-6 må-

neder. Forløbene kræver, at der afsættes medarbejderressourcer, ledelsesressourcer samt tid og 

mulighed for læring i den daglige drift. Ud over deltagelse i aktiviteterne forventes det, at med-

arbejderne på de deltagende plejeenheder har mulighed for løbende at træne og afprøve de til-

lærte kompetencer og redskaber, som en del af deres daglige arbejde. 

 

Nedenfor skitseres et eksempel på et forløb for en enkel plejeenhed. De endelige forløb kan 

afvige i mindre grad fra eksemplet: 

 

Aktivitet Varighed Deltagere 

Formøde 3 timer Ældre/omsorgschef/ansvarlig leder for leve-

randøren, relevante faglige ledere, evt. med-

arbejderrepræsentanter (TR/AMR) 

Lederworkshop 1  5 timer Ældre/omsorgschef/ansvarlig leder for leve-

randøren, relevante faglige ledere 

Opstartsseminar    

”Kom godt fra 

start” 

4 timer Ældre/omsorgschef/ansvarlig leder for leve-

randøren, relevante faglige ledere, værdig-

hedsambassadører, alle kolleger i plejeenhe-

den er desuden inviteret 

2 x temadag á 5 timer Relevante faglige ledere, værdighedsambas-

sadører, alle kolleger i plejeenheden er desu-

den inviteret 

5 x læringsgruppe-

møder 

á 3,5 time Relevante faglige ledere, de udvalgte værdig-

hedsambassadører 

Individuel/gruppe-

vis sparring eller 

supervision til med-

arbejdere/ledere. 

5 timer Relevante faglige ledere, de udvalgte værdig-

hedsambassadører 

Ledelsessparring 2,5 time Relevante faglige ledere 

Lederworkshop 2  5 timer Ældre/omsorgschef/ansvarlig leder for leve-

randøren og relevante faglige ledere 

Afslutningsseminar  

”Kom godt videre” 

4 timer Ældre/omsorgschef/ansvarlig leder for leve-

randøren, relevante faglige ledere, værdig-

hedsambassadører, alle kolleger i plejeenhe-

den er desuden inviteret (i 2 timer) 

 

Skulle en kommune eller privat leverandør deltage med flere plejeenheder eller med flere afde-

linger/grupper, vil der blive afholdt fælles temadage og lederworkshops, mens de resterende 

aktiviteter vil blive afholdt separat for den enkelte plejeenhed eller afdeling/gruppe.     
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Økonomi 

Det er gratis at rekvirere rejseholdsforløbet. Sundhedsstyrelsen afholder alle udgifter til vær-

dighedskonsulenterne samt de materialer der anvendes i forløbet. Sundhedsstyrelsen giver der-

udover et tilskud til en del af de udgifter, der vil være i forbindelse med medarbejdernes delta-

gelse. Det må dog forventes at plejeenhederne/kommunerne også selv afholder en del af udgif-

ten hertil.  

 

Forløbene forventes påbegyndt januar 2022.  

 

Pulje til mere hjemlighed på plejehjem 
Puljen har til formål at skabe mere hjemlige rammer med afsæt i beboernes ønsker på landets 

plejehjem mv. Det har stor betydning for beboernes oplevelse af hjemlighed og tilhørsforhold 

til stedet, at deres familie opfatter stedet som et rart og vedkommende sted at komme på besøg. 

Et sted med sjæl og hyggelige og hjemlige rammer. Der skal være tæt kontakt mellem persona-

let og de pårørende, og det skal være muligt for de pårø-rede at deltage i beboernes liv. 

 

Puljen kan bl.a. søges til etablering af åbne og indbydende indgangspartier, etablering af hyg-

gelige opholdsrum og spisestuer uden for den private bolig, hvor det er muligt at have besøg af 

familien, samt etablering af attraktive steder inde som ude for både børn og voksne, fx små 

legepladser/legerum, og det omgivne samfund, der inviterer til nærvær og samvær. Sigtet er 

derfor at skabe mere hjemlige omgivelser og hverdagsaktiviteter der styrker oplevelsen af hjem-

lighed på plejehjem mv., så både beboere og pårørende i højere grad oplever stedet som et hjem. 

 

Målgruppe 

Den primære målgruppe er borgere der er bosat på plejehjem samt sekundært deres pårørende 

med henblik på at skabe en øget grad af hjemlighed. 

 

Hvem kan søge puljen? 

Puljen kan søges af kommuner, selvejende institutioner, fripleje-boligleverandører og andre, 

der ejer eller driver plejecentre og plejehjem. 

 

Økonomi 

Der er afsat 19,4 mio. kr. til en ansøgningspulje målrettet mere hjemlighed på plejehjem i regi 

af Videnscenter for værdig ældrepleje. Denne pulje er et nyt initiativ og er et led i at skabe øget 

livskvalitet blandt plejehjemsbeboere.    

 


