
Værdi Hvordan bliver værdierne til virkelighed?
Plejecentret er et attraktivt sted at bo • Personale, beboere og pårørende er positive og medvirker til at skabe positiv omtale udadtil

Personalet opleves som loyale, tydelige, kompetente, imødekom-
mende, positive, kreative og arbejder med glæde

• Sætninger som ”Vi har for travlt” eller ”Vi kan ikke nå det” bruges ikke i hverdagen

Beboeren er i fokus, for at sikre en god, omsorgsfuld og respekt-
fuld pleje

• Beboerne bliver mødt med respekt for deres identitet og personlighed
• Beboerne er deltagende og bestemmer selv, hvad de gerne vil deltage i, samt hvilke opgaver de ønsker personalet skal hjælpe med
• Personalet kender den enkelte beboer så godt, at de ved, hvordan man taler med beboeren

Beboeren mærker tryghed, og den enkeltes grænser respekteres • Udgangspunktet er fast og kendt personale med færrest muligt omkring beboeren
• Der dokumenteres skriftligt, så kollegaen i næste vagt har mulighed for at følge op på observationer
• Der er en god dialog mellem personale, beboer og pårørende

Der tages udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov 
indenfor Slagelse Kommunes serviceniveau

• Beboerne vælger selv, om de vil spise i egen bolig eller i fællesskab
• Der arbejdes med flere valgmuligheder til måltiderne, fx mulighed for grønt til maden og frugt i stedet for kage
• Der tages højde for beboerens ønsker til beklædning, bad, mad osv.
• Der er fokus på den enkelte beboeres plejebehov, fx neglelak, hårtørring, parfume eller barbering
• Beboernes sundheds- og ernæringstilstand bliver løbende vurderet, og der bliver handlet derpå
• Beboernes handleplan for plejen opdateres løbende og bruges aktivt
• Beboeren tilbydes en ugentlig ”stjernestund” med baggrund i livshistorien

Den enkeltes ressourcer anvendes optimalt til at leve et aktivt liv • Beboerne udfører de aktiviteter de kan selv, fx smøre deres mad selv
• Beboernes handleplan for plejen afspejler den enkeltes funktionsniveau i hverdagen

Beboernes og deres pårørende inddrages i pleje, planer og aktivi-
tetstilbud

• Pårørende inddrages i døgnrytmeplanen og i udarbejdelse af livshistorier
• Beboerne vælger hvilke retter, der skal laves på maddage
• Pårørende informeres om deres familiemedlem ved møder, telefonisk, ved besøg i det daglige, og gennem brug af IPad ved meget de-

mente beboeres aktiviteter.
• Der er dialog med de pårørende, om hvad de kan deltage med i forhold til hverdagens gøremål i forhold til deres familiemedlem.

Der er plads til forskellighed • Beboerens små vaner noteres i handleplanen for plejen. Der forefindes en lille ”tjekliste” til afløsere i plejen aften /nat
• Fast personale formidler beboernes vaner og ønsker til vikarerne
• Personalet støtter beboerne i at leve sammen i fællesskabet trods individuelle personligheder

Det sociale samvær og fællesskab blandt beboerne vægtes højt, 
og der sikres fælles oplevelser

• De sociale tilbud visualiseres for beboeren, så de nemmere kan vælge blandt tilbuddene.
• Der er fokus på aktiviteter med musik, sang, ”sjov motion”, dans, frisk luft og ferie
• Der er fokus på fælles tv, film og spil. Personalet og frivillige deltager i faste planlagte aktiviteter
• Der er fokus på at skabe en god stemning ved frokost og aftensmåltidet med personale som ”værtinder”
• Pårørende kan deltage ved højtider og fester

Rammerne for en værdig afslutning på livet er tilstede • Åben kommunikation med pårørende og beboer om beboerens ønsker for den sidste tid
• Emnet drøftes allerede ved indflytningssamtalen og ønsker skrives i omsorgssystemet.  Vi sikrer os inddragelse af egen læge.
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Værdierne bliver til virkelighed gennem handlinger. Handlinger, som både personale, beboere og familier medvirker til.


