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Inledning
Värdighetsgarantiernas utgångspunkt ligger dels i den nationella värdegrunden i äldreomsorgen som
lyder:”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande (värdegrund).” 5 kap. 4§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL och de nya bestämmelserna i 5
kap. 5 §§ SoL och att det ska finnas stort utrymme för individens självbestämmande; ”den äldre personen
ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service
ska ges.” Värdegrunden befäster ett synsätt om att äldre individer ska kunna leva utifrån sin identitet och
personlighet vilket dels innebär ett värdigt liv (självbestämmande, individanpassning, delaktighet, gott
bemötande) dels att känna välbefinnande (känsla av trygghet och meningsfullhet). Den nationella
värdegrunden lyfter fram normer och etiska värden för äldreomsorgen. Det handlar inte bara om vad som ska
göras och i vilken omfattning för att tillgodose ett behov, utan mycket mer om hur, när och på vilket sätt det
ska göras. Här får de lokala värdighetsgarantierna en värdefull roll genom att tydliggöra dessa aspekter i
arbetet med att tillgodose enskilda äldres behov. Genom att ge brukaren mera inflytande över sina insatser
ökar vi dennes livskvalité samtidigt som vi höjer kvaliteten inom hela äldreomsorgen.
Bakgrund
Socialnämnden i Älmhult beslutade i maj 2011 att införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i
Älmhults kommun i en dialog med brukare och anhöriga. Stimulansmedlen för införandet av lokala
värdighetsgarantin omfattas endast äldreomsorgen gällande samtliga SÄBO och hemtjänst.
Det är individuellt behovsbedömda och allmänt inriktade insatser för äldre personer enligt SoL som omfattas
av de lokala värdighetsgarantierna. Individuellt beslutade insatser innebär att den enskildes behov har
prövats och resulterat i att bistånd har beviljats. Det innebär att den enskilde – utifrån sin specifika
livssituation – redan genom lag och andra föreskrifter är tillförsäkrade insatser. En garanti måste därför ge
något utöver vad den enskilde redan beviljats för att ha ett värde.
Syfte
Införandet av de lokala värdighetsgarantierna görs i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen och samtidigt
tydliggöra vad äldre personer, deras närstående och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av
äldreomsorgen. En lokal värdighetsgaranti beskriver vilka etiska värden som ska prägla äldreomsorgen och
syftar bland annat till att ge äldre ett ökat inflytande. Den enskilde äldre ska uppleva en förbättrad möjlighet
att påverka och känna att något extra utöver det redan beviljade insatsen görs för att öka förutsättningarna för
ett värdigt liv och att känna välbefinnande. Det är den enskilda brukarens perspektiv och önskemål som i hög
grad ska värnas. Detta kommer att innebära en genomlysning och utveckling av områden så som information
till äldre, deras anhöriga och övriga medborgare, valfrihet för den äldre, personalens kompetens/framtida
behov av kompetens samt utbildning.

Mål





Målet är att det i april 2014 ska finnas lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen och att dessa
ska vara implementerade och därmed väl kända i verksamheten, både hos personal, politiker och hos
alla berörda brukare samt allmänheten.
Värdighetsgarantierna ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet genom att vara vägledande för
personalens arbetssätt och bemötande, samt även genomsyra hela verksamheten.
Brukarna och deras närstående ska känna till värdighetsgarantierna och veta hur man framför
synpunkter om vi som utförare av insatser inom äldreomsorgen inte lever upp till dessa. Dessa
synpunkter är en viktig del i kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen.

