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OM STRATEGIEN
Strategien forteller hvor Verdighetsenteret vil rette innsatsen i perioden 2021–2023.  
Årlige planer viser hvordan Verdighetsenteret skal arbeide innenfor de respektive områdene.

VISJON
En verdig alderdom for alle 

SAMFUNNSOPPDRAG
Verdighetsenteret er en ideell stiftelse og et nasjonalt kompetansesenter som formidler 
og utvikler kunnskap innen eldreomsorg. Våre fagområder er palliasjon, frivillighet og 
akuttmedisin. Vi har et særlig fokus på etikk og den økende andelen personer med de
mens. Verdighetsenteret ønsker å bedre omsorgen til sårbare gamle ved å:

 → heve kompetansen til helsepersonell og frivillighetskoordinatorer som jobber 
med gamle

 → utvikle og sette søkelys på nye muligheter og kunnskap innen eldreomsorg

 → styrke den frivillige innsatsen i eldreomsorgen 

 → fremme helhetlig omsorg ved å synliggjøre tverrfaglige perspektiver i eldre
omsorgen, som for eksempel kunst, musikk, aktivitet og natur

 → være synlige i samfunnsdebatten og påvirke politikere og beslutningstakere til å 
prioritere tiltak som bidrar til en verdig alderdom

 

VERDIFUNDAMENT
Sårbare gamle og deres pårørende skal møtes med verdighet, respekt og omsorg. Våre 
sentrale verdier bygger på filosofien fra Hospice og Palliative Care; et helhetlig menneske
syn, med likeverd for fysiske, psykososiale og eksistensielle perspektiver. Tverrfaglighet 
og flerfaglighet er en grunnleggende forutsetning for vårt arbeid. 
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HOVEDMÅL — ARBEIDSOMRÅDER
Verdighetsenteret er en foretrukken nasjonal kompetanseaktør i å formidle, utvikle og 
spre kunnskap innen omsorg ved livets slutt og frivillighetskoordinering i eldreomsorgen.

1. UTDANNING OG LÆRING 
Vi tilbyr relevante etterutdanninger og kurs, samt utvikler nye kompetanse
tilbud for å styrke eldreomsorgen i hele landet.

2. FAGUTVIKLING OG FORSKNING  
Vi bidrar til utvikling og formidling av kunnskap og ferdigheter innen  
eldreomsorgen. 

3. RÅDGIVNING OG VEILEDNING 
Vi er en anerkjent rådgiver og faglig foregangsaktør innen våre fagområder.

4. SAMFUNNSSTEMME 
Vi øker engasjementet for og fokuset på eldreomsorg. Vi er synlige i  
samfunnsdebatten og formidler kunnskap og verdier gjennom media,  
publikasjoner og arrangementer.

5. ORGANISASJON 
Vi har et godt arbeidsmiljø som er faglig og personlig utviklende, inkluder
ende og som baserer seg på dialog, godt lederskap og medvirkning fra alle 
ansatte. Gjennom vårt arbeid sikrer vi en trygg økonomi som stimulerer til 
videre vekst.
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FAGOMRÅDER
Frivillighet i eldreomsorgen

Frivillig innsats er en berikende ressurs og en viktig del av et helhetlig omsorgs
perspektiv. Frivillige kan muliggjøre et mer mangfoldig og kreativt aktivitetstilbud, 
en naturopplevelse, et sosialt fellesskap og avgjørende avlastning av pårørende.

Statistiske framskrivninger viser at den eldre andelen av befolkningen øker. Eldre 
over 67 år bidrar sterkt til frivillig arbeid i Norge. Kompetanse på god organisering av 
frivillig innsats for og med eldre er derfor høyaktuelt og vil styrke og kvalitets sikre 
det frivillige aktivitetstilbudet i eldreomsorgen.

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse og omsorgsfeltet (20152020) ønsker 
å tilrettelegge for økt frivillig innsats og understreker behovet for å ta i bruk sam
funnets samlede ressurser for å beholde og utvikle et godt velferdssamfunn. For å 
lykkes med en nasjonal satsing på frivillighet i eldreomsorg trengs kompetanse, for
ankring, god organisering og rolleavklaring. Verdighetsenteret bidrar til dette ved å 
utdanne frivillighetskoordinatorer i hele landet. Vi holder kurs, foredrag, debatter og 
forsker på feltet. Verdighetsenteret har utviklet en modell for god involvering av fri
villige i kommunens helse og omsorgssektor og vil fremover bistå med råd givning 
og veiledning til kommuner som ønsker å satse på dette, i tråd med kvalitets
reformen Leve hele livets målsetninger. 
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Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom 

Verdighetsenteret ser på omsorg ved livets slutt for sårbare gamle i et lengde perspektiv. 
Det handler ikke kun om de siste timer og dager. Ifølge WHO bør palliative tiltak iverk
settes på et tidlig tidspunkt i sykdomsforløpet. Avhengig av hvor den gamle befinner 
seg i dette forløpet kan palliasjon bestå av både aktiv, livsforlengende behandling og 
symptomlindring ved livets slutt. For å øke kompetansen til de an satte som skal ivareta 
gamle pasienter, er det avgjørende med kunnskap om hele sykdomsforløpet. Utover ren 
faglig kompetanse står også evne til etisk refleksjon og helhetlig ivaretakelse av den 
gamle i tråd med hospicefilosofien sentralt. Kunnskap på disse feltene er avgjørende 
for at den gamle kan slippe unødvendige og krenkende sykehusinnleggelser i den siste 
fasen av livet. 

Verdighetsenteret har derfor utviklet de to etterutdanningene Palliativ eldreomsorg og 
Akuttmedisinsk eldreomsorg. Akuttmedisinsk eldreomsorg belyser primært den tidlige 
delen av det palliative forløpet hos sårbare gamle, mens Palliativ eldreomsorg først og 
fremst har fokus på den sene palliative fasen. Etisk refleksjon og helhetlig ivaretakelse 
av den gamle i tråd med hospicefilosofien, er fremtredende i begge etterutdanningen.   

Alle etterutdanningene ved Verdighetsenteret supplerer hverandre og er sentrale i for
hold til at den gamle opplever en verdig alderdom. 
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HANDLINGSPLAN

  DELMÅL 

 → Verdighetsenteret tilbyr relevante etterutdanninger og er oppdatert på det 
reelle kompetansebehovet i eldreomsorgen.

 → Verdighetsenteret utvikler nye kompetansetilbud for å styrke eldreomsorgen. 

 → Verdighetsenteret når ut til flere og sikrer økt geografisk spredning av  
kunnskapen vi formidler.

 → Kompetansen vi formidler er forankret i kunnskapsbasert praksis. 

HOVEDMÅL

Vi tilbyr relevante etterutdanninger og kurs, samt utvikler nye kompetansetilbud 
for å styrke eldreomsorgen i hele landet. 

Utdanning og læring
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Fagutvikling og forskning

HOVEDMÅL

Vi bidrar til utvikling og formidling av kunnskap og ferdigheter innen eldreomsorgen.

  DELMÅL 

 → Tydeliggjøre og synliggjøre Verdighetsenterets tverrfaglighet og potensial.

 → Igangsette og videreføre fagutviklingsprosjekter og videreutvikle samarbeid 
med andre fag og forskningsmiljøer.

 → Tilrettelegge for intern kompetanseutvikling og digital fagutvikling.
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Rådgivning og veiledning

HOVEDMÅL

Vi er en anerkjent rådgiver og faglig foregangsaktør innen våre fagområder.

  DELMÅL 

 → Rådgivning på kommunalt nivå

 — Bidra med rådgivning og veiledning i forbindelse med  
implementering av Leve hele livetreformen.

 — Bistå med rådgivning og veiledning relatert til covid19.

 → Rådgivning og veiledning på regionalt og statlig nivå.

Organisasjon

HOVEDMÅL

Vi har et godt arbeidsmiljø som er faglig og personlig utviklende, inkluderende 
og som baserer seg på dialog, godt lederskap og medvirkning fra alle ansatte. 
Gjennom vårt arbeid sikrer vi en trygg økonomi som stimulerer til videre vekst. 

  DELMÅL 

 → Sikre profesjonell drift: VS har – og ivaretar – nødvendige rutiner  
og prosedyrer.

 → Utvikle kultur og struktur for medarbeiderskap. 

 → Kompetanseplanlegging og samarbeid: VS ansatte har høy, oppdatert og 
relevant fagkompetanse og samarbeider på tvers i organisasjonen.

 → Sikre langsiktig og trygg økonomi.



STR ATEGIDOKUMENT 2021–2023 11

Samfunnsstemme

HOVEDMÅL

Vi øker engasjementet for og fokuset på eldreomsorg. Vi er synlige i samfunns
debatten og formidler kunnskap og verdier gjennom media, publikasjoner og 
arrangementer.

  DELMÅL 

 → Tydeliggjøre hva vi mener som organisasjon ved å synliggjøre våre  
meningsområder: 

 — VS fremmer et helhetlig omsorgsperspektiv

 — Øke verdsettelsen av og kompetansen til ansatte innen eldreomsorg 

 — Frivillighetens potensial og forutsetninger i eldreomsorg

 — En verdig død

 → VS påvirker folkevalgte og beslutningstakere, sentrale samfunnsaktører  
og fagmiljøer.

 → VS øker engasjementet for eldreomsorg gjennom debatter og folkemøter.

 → Synliggjøre VS ytterligere som nasjonal aktør.
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PRIORITERINGSKRITERIER
FOR VÅRT ARBEID

 → Vil dette bidra til en verdig alderdom?

 → Øker dette kunnskap om og kompetanse i omsorg ved livets slutt og 
frivillighets koordinering i eldreomsorgen?

 → Vil dette styrke kjennskap til Verdighetsenteret blant relevante målgrupper? 

 → Tar vi en rolle der få eller ingen andre er?



VISJON
En verdig alderdom for alle

SAMFUNNSOPPDR AG
Verdighetsenteret er en ideell stiftelse og et nasjonalt kompetansesenter som formidler og utvikler kunnskap innen eldreomsorg.  

Våre fagområder er palliasjon, frivillighet og akuttmedisin. Vi har et særlig fokus på etikk og den økende andelen personer med demens. 

U TDANNING OG L ÆRING

Verdighet

Øke kompetansen i eldreomsorgen

Synligjøre våre meningsområder og styrke nasjonal tilstedeværelse

SAMFUNNSS TEMME

ORG ANISA SJON

ARBEIDSOMR ÅDER MED HOVEDM ÅL

VERDIER

FILOSOFI

U T VIKLINGSOMR ÅDER

FAGU T VIKLING OG FORSKNING 

Respekt

Hospice og Palliative Care

Utvikle nye tilbud og styrke samarbeid 
med andre fag og forskingsmiljøer

Bidra med rådgivning og veiledning på 
kommunalt, regionalt og statlig nivå

Ivareta nødvendige rutiner og prosedyrer Sette fokus på medarbeiderskap Trygg økonomi

R ÅDGIVNING OG VEILEDNING

Omsorg

Vi øker engasjementet for og fokuset på eldreomsorg.  
Vi er synlige i samfunnsdebatten og formidler kunnskap og verdier gjennom media, publikasjoner og arrangementer. 

Vi har et godt arbeidsmiljø som er faglig og personlig utviklende, inkluderende og som baserer seg på dialog,  
godt lederskap og medvirkning fra alle ansatte. Gjennom vårt arbeid sikrer vi en trygg økonomi som stimulerer til videre vekst.

Vi tilbyr relevante etterutdanninger og 
kurs, samt utvikler nye kompetansetilbud 
for å styrke eldreomsorgen i hele landet.

Nå ut til flere og øke geografisk spredning 

Arbeide kunnskapsbasert 

Kompetanse til og verdsettelse av 
ansatte i eldreomsorgen En verdig død Frivillighetens potensial  

og forutsetninger Helhetlig omsorgsperspektiv

Digitale kurs og etterutdanninger

Nye målgrupper

Evaluere effekt av VS’ utdanninger

Leve hele livet-reformen

Covid-19 

Vi bidrar til utvikling og formidling  
av kunnskap og ferdigheter  

innen eldreomsorgen. 

Vi er en anerkjent rådgiver 
og faglig foregangsaktør  
innen våre fagområder.



VERDIGHE T SENTERE T – OMSORG FOR G AMLE

ELLERHUSENS VEI 35, 5043 BERGEN

W W W.VERDIGHE T SENTERE T.NO

Sårbare gamle og deres pårørende skal 
møtes med verdighet, respekt og omsorg


