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Håndbog

I denne håndbog for ældrecentre har vi samlet ”det bedste af det bedste”. Dét vi er stolte 
af og gerne vil være kendte for. Dét vi gør for at give beboerne mulighed for at leve et 
trygt og værdigt liv på ældrecentrene i Hjørring Kommune. 

Håndbogen er beregnet som et opslagsværk, hvor vi kan finde svar på de spørgsmål, 
der måtte opstå i forbindelse med hverdagslivet og arbejdslivet på ældrecentrene.  

I håndbogen for ældrecentrene er der, hvor dette findes relevant, henvisninger til kon-
krete faglige indsatser, funktioner, procedurer, vejledninger med videre, som findes i 
E-håndbogen på Hjørring Kommunes medarbejderweb og i det elektroniske omsorgs-
system. 

Vi har lavet fokusgruppeinterviews med beboere, pårørende, frivillige, medarbejdere og 
afdelingsledere på Hjørring Kommunes ældrecentre, og citaterne i håndbogen stammer 
fra disse interviews. 

Håndbogen for ældrecentrene ligger i elektronisk udgave i E-håndbogen på Hjørring 
Kommunes medarbejderweb. Den elektroniske udgave vil blive opdateret, når der med 
tiden kommer nye erfaringer, der betyder, at noget skal ændres eller tilføjes den første 
udgave af håndbogen. 

Grundlaget for denne håndbog understøttes af nationale anbefalinger på sundheds- 
og ældreområdet.
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Værdig ældrepleje

FOA, Dansk Sygeplejeråd og Ældresagen har formuleret 10 punkter, som de mener, 
hører til værdig ældrepleje. De 10 punkter stemmer godt overens med den udviklings-
proces, som har ført til formulering af vores fælles arbejdsgrundlag for ældrecentrene i 
Hjørring Kommune: 

• En bolig, der passer til den enkeltes behov, også ved funktionstab
• Mulighed for at komme ud
• Mulighed for at være velsoigneret og klædt, som man ønsker
• Varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise
• Lindrende behandling og en værdig død
• Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov  

for det
• Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg, pleje og  

behandling
• Mulighed for at bevare egen døgnrytme
• Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre 
• Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling
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Så længe vi er friske, kan vi leve et hverdagsliv ud fra det, vi hver især tillægger værdi. 
Situationen bliver imidlertid en anden, når vi bliver afhængige af andres hjælp til dét, der 
tidligere var en selvfølgelighed og noget vi bare gjorde. 

At flytte i plejebolig er at stå i en ny livssituation. Man er blevet afhængig af andres hjælp 
til den daglige livsførelse og til den personlige pleje. Samtidigt skal man forholde sig til, at 
rammerne om ens liv også er forandrede, med både ny bolig og nye mennesker omkring 
sig. 

Vores kerneopgave er, at give beboerne på vores ældrecentre mulighed for at leve et trygt 
og værdigt liv. Et liv hvor beboerne trives og i videst muligt omfang kommer til at mestre 
deres liv på de nye betingelser. 

Som ansatte er vi bevidste om, at vores arbejdsplads er andre menneskers hjem. Vi ved, at 
forudsætningen for at skabe gode resultater er, at beboerne og deres pårørende betragter 
os som gode samarbejdspartnere. At de oplever os som medmennesker, der har både vi-
den, færdigheder og interesse i at gøre en positiv forskel for beboerne og deres nærmeste.  

Vi løser kerneopgaven ved at støtte beboerne i at være mest mulig selvbestemmende og 
aktive i både deres private og det fælles liv på ældrecentrene. Vi tænker aktivitet ind i alle 
hverdagens stunder, uden at aktivitet bliver et mål i sig selv. Når beboernes kræfter bliver 
færre eller slipper op, er vi meget opmærksomme på stadig at finde dét, der giver værdi 
for den enkelte beboer.

Medarbejdere og ledere fra ældrecentrene har sammen formuleret dét, der fremover skal 
være arbejdsgrundlag for alle ældrecentrene i Hjørring Kommune. Som hjælp til det vide-
re arbejde med at få arbejdsgrundlaget til at ”leve i praksis” har vi skrevet denne håndbog.

Vi har, gennem en fælles udviklingsproces for alle ansatte på ældrecentrene, arbejdet med 
kerneopgaven og dens betydning for alle vores handlinger, prioriteringer og beslutninger 
i hverdagen. Både i samarbejdet med beboerne, deres pårørende og med vores kolleger. 

Håndbogen er således en beskrivelse af, hvordan vi, i Hjørring Kommune, arbejder med 
visionen om ældrecentrene som attraktive tilbud til de borgere, der har brug for omfatten-
de omsorg og pleje i hverdagen. 

Velkommen til Hjørring Kommunes ældrecentre.
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KERNEOPGAVEN
Kerneopgaven er den opgave vi løser, for at gøre en positiv forskel for en bestemt gruppe 
af kommunens borgere. I vores tilfælde de borgere, der har omfattende behov for person-
lig pleje og praktisk hjælp døgnet rundt, og derfor er visiteret til en plejebolig på et 
af kommunens ældrecentre.

På ældrecentrene er vores fælles kerneopgave at sikre, at beboerne får 
mulighed for at leve et trygt og værdigt liv.

Kerneopgaven er fælles for alle ansatte på Hjørring Kommunes ældrecentre og den grund-
læggende tilgang til vores arbejde, er baseret på de bærende principper. Mens kerneop-
gaven er fælles, så er arbejdsopgaverne forskellige og baseret på de til enhver tid gælden-
de krav til kompetencer, kompetenceniveauer og funktioner for de faggrupper, vi tilhører. 

Vi løser kerneopgaven i samarbejde med vores kolleger på kryds og tværs af faggrupper 
og vagtlag, og i samarbejde med andre dele af organisationen og andre sektorer. 

Alle beboere er individuelle og har forskellige og ofte komplekse behov. Derfor løser vi 
kerneopgaven med udgangspunkt i det, som den enkelte beboer har brug for vores hjælp 
til, og fra situation til situation. 

Det er beboeren, der ved hvad tryghed og værdighed betyder for ham eller hende og der-
for må vi spørge, eller på anden vis finde ud af, hvad beboeren har brug for vores hjælp og 
støtte til. God kommunikation er en vigtig forudsætning for et godt samarbejde og vi ved, 
at ansvaret for vellykket kommunikation ligger hos os.

Når vi kender vores kerneopgave, ved vi, hvad vi skal lægge vægt på i hverdagen. Dermed 
bliver det også tydeligt, hvad der IKKE er vores kerneopgave og vi får bedre mulighed for 
at prioritere, hvilke arbejdsopgaver der er vigtige, og hvilke der kan nedprioriteres.
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Tryghed
Den tid, hvor ældrecentret er ens hjem, skal være en god tid. Mange blomstrer op, når de 
flytter i plejebolig, fordi de her får den hjælp og støtte, der skal til, for at kunne leve et for 
dem godt liv. Det giver tryghed, at der er hjælp og omsorg døgnet rundt.

Værdighed
At miste handlefrihed på grund af svækkelse og sygdom er ikke ensbetydende med, at 
man også mister værdighed. Værdighed er ikke afhængig af, hvor mange eller få færdig-
heder man har tilbage, eller hvor omfattende behovet for omsorg og pleje er. Det skal 
være værdigt at bo på et ældrecenter.

Frivillig: Trods skavanker bliver man ved at være sig selv, men værdigheden går 
ofte tabt. Man får ”flade nakker” efter middagssøvnen. Medarbejderne bør lige 
rette på beboerens hår, hvis beboeren ikke selv gør.

• Vores  faglighed skal dække beboernes behov
• Vores menneskelighed er dét, beboerne mærker
• Vores rutiner bestemmer beboernes hverdag 
• Vores aktiviteter er de muligheder, beboerne får
• Vores ressourcer hjælper, når beboerne ikke selv kan
• Vores overblik erstatter beboernes afmagt

Beboer: Når børnene bor langt væk, er det trygt at bo på centret.
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VORES VISION

I Hjørring Kommune er det vores vision, at ældrecentrene skal være et 
attraktivt tilbud til borgere, der ikke længere kan klare sig i eget hjem.

Ældrecentrene i Hjørring Kommune skal være et godt sted at bo, et godt sted at gæste 
og et godt sted at arbejde:

 » Hvor beboerne føler sig hjemme. Hvor beboerne trives, og får hjælp til at håndtere  
dagligdagens udfordringer. Hvor beboerne kan udfolde egne evner og interesser, og  
har mulighed for at indgå i fællesskaber med andre mennesker

 » Hvor pårørende, eller personer med anden tilknytning til ældrecentrene, føler sig  
velkomne, oplever at være et bidrag til beboernes trivsel, og samtidig føler sig berige-
de, når de går derfra

 » Hvor der er fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Herunder, at et godt  
arbejdsmiljø er fundament for høj faglig kvalitet og effektiv løsning af opgaverne

Et godt sted at bo

Et godt sted
at gæste

Et godt sted at arbejde
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Sammen med beboerne og deres pårørende finder vi ud af, hvad den enkelte beboer 
selv kan og vil, hvad pårørende kan gøre, og hvad vi skal hjælpe og støtte beboeren 
i. Vi sikrer, at informationer fra og om beboerne er tilgængelige for de relevante fag-
personer, så beboerne og deres pårørende oplever en sammenhængende og tryg 
hverdag.

Vi sikrer beboerne og deres pårørende en sammenhængende og tryg hverdag

Vi er opmærksomme på, at beboerne har mulighed for og støttes i at gøre de ting, de 
selv kan. Samtidig skal beboerne også have mulighed for at kunne prioritere deres 
kræfter, i forhold til det, der giver mest glæde. Vi støtter og guider beboerne i at klare 
sig selv så længe som muligt. 

Det medvirker til at beboerne føler selvværd, har selvtillid og oplever livskvalitet. 
Samtidigt hjælper vi beboerne med at opnå accept af sygdom og skrøbelighed. 
Dermed bliver det nemmere for beboerne at håndtere den nuværende situation og 
opleve at kunne beherske eget liv.

Vi understøtter beboerne i at opnå den højst mulige grad af selvhjulpenhed og 
mestring i eget liv

Vi respekterer, at beboerne har ret til at værne om personlige ønsker i forhold til livs-
stil, privatsfære, mad, seksuel adfærd og religion. Vi sikrer beboernes ret til at vælge, 
hvem de vil dele deres privatliv/livshistorie med. Vi er meget opmærksomme på, hvor 
og hvad vi snakker med beboerne om, uden for deres egen lejlighed. Vi giver beboer-
ne mulighed for at træffe reelle valg ved at sikre os, at de kender valgmulighederne.

Vi respekterer beboernes privatliv, herunder muligheden for at vælge til og fra 
ift. daglige gøremål, aktiviteter, samvær, seksualitet og religion

BÆRENDE PRINCIPPER
De bærende principper er omdrejningspunkt for alle vores handlinger, vores samarbejde, 
kommunikation, organisering mv. De bærende principper tager afsæt i kerneopgaven. 

De bærende principper er:
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Det er vigtigt for os at være medvirkende til, at den enkelte beboer oplever glæde 
ved livet og hverdagen. Vi kender beboernes livshistorie og ønsker for deres liv på 
ældrecentret, og vi støtter den enkelte i at kunne leve det ønskede liv.

Vi samarbejder med beboerne og deres pårørende samt fagpersoner, for at vi kan 
lykkes med opgaven.

Vi samarbejder om, at den ønskede livsstil så vidt muligt leves i ældrecentrene, 
så beboerne oplever højst mulig livskvalitet

Vi taler med beboerne på en måde, som beboerne forstår, og vi stiller uddybende 
spørgsmål, indtil vi er sikre på, at vi forstår hinanden. Vi er særligt opmærksomme på, 
hvordan vi kommunikerer med de beboere, der har sansetab eller kognitive forstyr-
relser. Vi er også bevidste om, at mange beboere har lang latenstid, og derfor skal 
have den nødvendige tid, for at samtalen bliver ligeværdig. 

Vi er bevidste om, hvordan vi placerer os fysisk i forhold til beboeren, fordi det er vig-
tigt, at vi også rent fysisk er i øjenhøjde. Ligeledes er vi opmærksomme på at respek-
tere beboernes personlige sfære (f.eks. blufærdighed i plejesituationer).

Vi møder beboerne i øjenhøjde med respekt og forståelse, og vi har som 
medarbejdere ansvaret for kommunikationen

På baggrund af vores faglighed, og i samarbejde med beboerne, sikrer vi den nød-
vendige støtte/guidning, hjælp og træning, der skal til, for at beboerne oplever at 
kunne leve et trygt og værdigt liv. 

Vi arbejder tværfagligt, både internt og eksternt, for at sikre, at vores faglighed og 
kompetencer spiller sammen til gavn for beboerne.

Vi møder beboerne fagligt/tværfagligt i forhold til sundhedsfremme, fore-
byggelse og behandling
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Denne del af håndbogen handler om beboernes hverdagsliv. Hverdagslivet er det daglige 
liv med dagsrytme, vaner, rutiner og aktiviteter. Det der alt sammen er med til at skabe 
sammenhæng i vores hverdag. En hverdag hvor vi kan fylde tiden og stunderne med 
noget, der er betydningsfuldt, nødvendigt, nyttigt, glædeligt, styrkende mv.

Når hverdagen bliver brudt 
Så længe vi er friske, kan vi leve et hverdagsliv ud fra det, vi hver især selv tillægger vær-
di. Situationen bliver dog en anden, når vi bliver afhængige af andres hjælp til noget, der 
tidligere var en selvfølge og noget, vi bare kunne. F.eks. afhængige af hjælp til at stå ud af 
sengen og komme i den igen, til at spise, tage tøjet af og på, gå ture og i det hele taget til 
at komme omkring. 

Eller hjælp til at finde vej til spisestuen og tilbage til lejligheden igen, hjælp til at huske 
hvad andre hedder, hvad jeg selv hedder og måske endda til at huske, hvem jeg selv er. 

En ny livssituation 
Når livsbetingelserne ændrer sig, uden at vi ønsker det, kan det kendte hverdagsliv kom-
me til kort. Vi må søge nye veje, finde nyt fodfæste og søge nye retninger for vores liv.

At flytte i plejebolig er på flere måder en ny livssituation. Man er blevet afhængig af an-
dres hjælp til den daglige livsførelse. Ofte medfører sygdom og svækkelse også behov for 
sygepleje og måske indsatser indenfor andre fagområder.

Samtidigt med dette skal man nu forholde sig til, at også rammerne om ens liv forandres, 
med ny bolig og nye mennesker omkring sig. Selv om der umiddelbart er tryghed i at 
have professionel hjælp omkring sig døgnet rundt, så ændres ens liv på stort set alle andre 
områder.

Vores opgave er at give beboerne den støtte og hjælp, som de har behov for, for at kunne 
genskabe et trygt og værdigt hverdagsliv. Et hverdagsliv, hvor beboerne trives og i videst 
muligt omfang kommer til at mestre deres liv på de nye vilkår. Udover at støtte og hjælpe 
skal vi også udfordre og motivere beboerne i at være aktive og engagerede og, uanset 
funktionsniveau, mestre deres liv.  

Selv om man har brug for omfattende støtte i hverdagen, så har man stadig mulighed for 
at udvikle sig. Med den rette hjælp kan vi give beboerne på vores ældrecentre mulighed 
for at have et godt og meningsfyldt hverdagsliv.
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SUNDHED
I Hjørring Kommune tager vi udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb, hvor sundhed 
blandt andet er at føle sig godt tilpas og at være i stand til at klare hverdagens udfordrin-
ger. 

I dette perspektiv handler sundhed om trivsel og dermed om mere, og andet, end fravær 
af sygdom og svækkelse.

Trivsel er 

• At være selvbestemmende i forhold til eget liv og hverdag 
• At have mulighed for at bruge sine evner til meningsfulde aktiviteter
• At have mulighed for at deltage i fællesskaber 

Sundhed og hjælp til selvhjælp 
På Sundheds- Ældre- og Handicapområdet i Hjørring Kommune arbejder vi ud fra hjælp til 
selvhjælpsprincippet. Vi tror nemlig på, at borgernes trivsel skal ses i sammenhæng med 
muligheden for at være mest mulig selvhjulpen, så længe som muligt. 

Beboerne på ældrecentrene er ikke selvhjulpne. Tværtimod er de dybt afhængige af vores 
hjælp og støtte på en række områder i hverdagslivet. Men selv om beboerne er svækkede 
af almindelig aldring, sygdomme eller måske demens, så handler sundhed fortsat om at 
være aktiv og opleve meningsfuldhed og sammenhæng i hverdagen. Det handler om, at 
beboernes evner, følelser og ønsker til livet anerkendes og får mulighed for at blive udle-
vet, på trods af sygdom og svækkelse. 
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Samtidigt gælder det, at jo bedre muligheder beboerne har for at fylde deres liv med 
noget, der giver mening, jo mere lyst og overskud får de til at være aktive og engagerede. 

Derfor er det både sundhedsfremmende og forebyggende at have fokus på beboernes 
trivsel. 

I hverdagen må vi tage hensyn til beboernes ønsker og være opmærksomme på deres 
mulighed for at være selvbestemmende og selvhjulpne i så mange sammenhænge som 
muligt. Samtidigt med at vi hjælper beboerne med at prioritere kræfterne til det, der giver 
mest værdi. 

På et ældrecenter hænger beboernes muligheder uløseligt sammen med det, vi som med-
arbejdere gør muligt. Vores planlægning og prioriteringer er afgørende for, i hvor høj grad 
vi kan imødekomme og give plads til det, der giver værdi for beboerne. 

Vi bestemmer ikke over beboernes liv og livsstil, men vi skal motivere den enkelte til et 
aktivt liv. Vi skal med vores faglighed turde udfordre beboerne og give dem tilbud og mu-
ligheder, som de måske ikke selv kender. Altid med respekt for den enkeltes ret til at vælge 
til og fra.

DET BREDE AKTIVITETSBEGREB
I Hjørring Kommune arbejder vi med et bredt aktivitetsbegreb. Vi betragter aktivitet, som 
alt det vi gør i forhold til at holde os selv i gang, klare os selv, beskæftige os med noget der 
giver mening og i forhold til at kunne indgå i fællesskaber. I den brede forståelse af aktivi-
teter er der tale om fire forskellige former for aktivitet1 som kan finde sted samtidigt eller 
sideløbende med en eller flere af de andre: 

At man
gør sig
tanker

At man sætter 
ord på sine 
tanker

At man agerer, 
handler aktivt 
med sin krop

At man er i 
en tilstand 
af ”nydning”

1 Kilde: Livet i bomiljø, Mette Søndergaard
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Med denne tilgang forstås aktivitet som noget uafhængigt af beboernes funktionsniveau. 
Som et begreb, der kan hjælpe os til at være opmærksomme på at inddrage beboerne 
dér, hvor de har ressourcerne til det.  Aktivitet spænder lige fra at reagere på sansemæs-
sige indtryk (se, høre, lugte, smage og føle), til at gøre noget fysisk aktivt med sin krop og 
måske især sine hænder. 

Beboerne på ældrecentrene er i en fase af deres liv, hvor de har brug for vores hjælp og 
støtte til ikke kun den personlige pleje og hverdagens øvrige gøremål, men også til at få 
dækket behov som at opleve, føle sig værdifuld, grine og pjatte, bruge sin krop osv. 

I alle sammenhænge gælder, at aktivitet handler om at gribe mulighederne, der hvor de 
er, når beboerne selv viser eller giver udtryk for ønsker om aktivitet. Eller når vi observerer, 
at bestemte situationer eller input stimulerer beboernes interesse og giver anledning til 
”nydning”. 

ÆLDRECENTRENES MÅLGRUPPER
Hovedparten af beboerne på ældrecentrene er svækkede på grund af det vi kalder ”den 
almindelige aldring” og den sårbarhed, der her følger med. Mange af beboerne har tillige 
kroniske sygdomme, som de måske har levet med i mange år. Eller som er opstået i forbin-
delse med den almindelige aldring og i nogle tilfælde er livsstilsbetingede. 

Nogle beboere er ikke ældre mennesker, men har funktionsnedsættelser og/eller måske 
sygdomme der gør, at de, i lighed med de ældre beboere, har behov for omsorg og pleje 
døgnet rundt.

Den almindelige aldring
Med alderen vil vores krop blive slidt og fungere dårligere. Huden bliver rynket og tynd, 
knoglevævet bliver lettere og mere skrøbeligt og risikoen for knoglebrud øges. 

Syn og hørelse bliver dårligere, og de fleste får brug for briller og høreapparat. Hjertet 
bliver mere følsomt for forandringer som f.eks. åreforkalkning, og det reducerer blodfor-
syningen til hjerte og hjerne. Dermed øges risikoen for, at der opstår skader på disse orga-
ner.

Livsstilsfaktorer som kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorerne)  vil have stor 
indflydelse på, om aldringen fremskydes eller udsættes. Ligesom ændringer i kroppens 
omsætning af føde og medicin betyder, at virkning og bivirkning af alkohol og medicin 
bliver mere fremtrædende.
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Sygdomme
Sygdomme er ikke nødvendigvis en del af den almindelige aldring, men generelt bliver vi 
mere sårbare for sygdom, når vi bliver ældre. Det gælder både sygdomme, vi helbredes for 
og kroniske sygdomme, fysiske som psykiske. Herunder ses også livsstilssygdomme, som 
kan ramme alle aldersgrupper, men som påvirker vores livsudfoldelse mere, hvis vi samti-
digt er ældre. 

Demens 
Demens er en fællesbetegnelse for en række tilstande, der er karakteriseret ved vedva-
rende svækkelse af mentale funktioner. Demens er ikke en specifik sygdom, men mange 
forskellige sygdomme kan medføre demens. Den hyppigste årsag til demens er Alzhei-
mers sygdom, men der findes dog mere end 200 forskellige sygdomme, der kan medføre 
demens, og give sig til udtryk på mange forskellige måder.

SAMMENHÆNGEN MELLEM 
RESSOURCER, BEHOV OG PROBLEMER
Beboerne på ældrecentrene har i forskellig grad udfordringer og brug for vores hjælp til 
en række af hverdagslivets gøremål og situationer generelt. Nogle beboere kan give ver-
balt udtryk for deres behov, mens f.eks. beboere med demens ofte har svært ved, med ord 
eller formuleringer, at fortælle, hvad der er deres behov.  

Uanset om beboerne selv kan give udtryk for, eller om vi på anden vis observerer, at en 
beboer har et problem, så er vores tilgang, at:

• Problemer er udtryk for udækkede behov
• Udækkede behov medfører problemer

Alle mennesker har i dagligdagen en række aktiviteter, der skal udføres. De fleste gange 
klarer vi aktiviteten uden at tænke nærmere over det. For beboerne på ældrecentrene er 
situationen en anden: kroppen, og ofte også tankerne, teer sig anderledes end før. Dét der 
før var småting kan hurtigt vokse sig til at blive problemer. 

Beboer: Det er godt at blive gammel, når man ikke har smerter.
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Det er i det perspektiv, vi tilbyder vores hjælp til beboerne. Hjælp der er med til at reduce-
re beboernes problemer og dermed gør dem bedre i stand til at få dækket deres behov. 

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker har ressourcer på et eller andet niveau. For nog-
le beboere er der dog ikke altid sammenhæng mellem det, de gerne vil, og det de kan. 
Derfor må vi støtte beboerne i at finde ud af, hvor langt deres ressourcer rækker og om vi 
ved fælles hjælp kan finde nye veje til at lykkes med det, beboeren gerne vil. 

Måske ved at styrke/genoptræne nogle funktioner, ved at kompensere for det beboeren 
ikke kan eller ved brug af hjælpemidler/teknologier. Eller ved at støtte beboeren i at 
mestre sit liv på trods af det, beboeren ikke længere kan.

Behov Problemer

Beboernes ressourcer

RELATIONER OG NÆRVÆR
Kerneopgaven på ældrecentrene er at sikre, at beboerne får mulighed for at leve et trygt 
og værdigt liv. Forudsætningen herfor er, at vi møder beboerne med følelsesmæssigt 
engagement. Vi skal vise, at vi værdsætter og respekterer beboerne som selvstændige 
mennesker, der er i en situation, hvor de har fået brug for andres hjælp for at kunne leve 
en god hverdag. 
 
Vores møde med beboerne bygger på både faglige og menneskelige relationer og vores 
nærvær er uhyre vigtigt. Både når vi samarbejder om den personlige pleje, eller er sam-
men i andre af hverdagens stunder, og når vi møder hinanden på gangen eller i andre 
situationer. Når beboerne oplever, at vi har medmenneskelig interesse i deres liv, så er det 
i sig selv motiverende for beboerne. Den gode relation mellem beboere og personale er 
altafgørende for, at vi lykkes med kerneopgaven.
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Det, som både vi og beboerne kan sige i den bedste mening, kan opfattes helt modsat af 
den anden. Det er et vilkår. Men ved at være interesserede og nysgerrige, spørge ind, lytte 
og iagttage, kan vi hele tiden blive klogere på, hvad det er for et behov eller ønske, der 
ligger bag beboerens adfærd.

Der findes ikke noget enkelt svar på, hvad der skal til for, at beboerne har lyst til at samar-
bejde med os, men det er vores ansvar, at relationerne fungerer.

Fra fokusgruppeinterviews ved vi, at det er vigtigt, for både beboere og pårørendes trivsel, 
at der er varme og liv i huset, og at man bliver mødt af god stemning. Herunder at fami-
lie og andre pårørende har mulighed for at komme på besøg og deltage i aktiviteter og 
højtider, måske også med mulighed for at overnatte. Vi er i høj grad ”kulturens vogtere”, i 
forhold til at sikre god stemning og skabe liv og glæde i huset.

DET PRIVATE LIV
Enetid eller ensomhed
At blive gammel hører ikke automatisk sammen med dét at være ensom. Dét, der opleves 
som ensomhed for nogen, kan af andre opleves som tid til stille eftertænksomhed.  Derfor 
respekterer vi som udgangspunkt, når beboerne til- og fravælger fællesskaber. Vi introdu-
cerer ikke pr. automatik til nye sociale sammenhænge, men retter opmærksomheden på, 
og afklarer, om det reelt handler om, at beboeren nyder at have tid for sig selv.

Beboer: Godt, når man kan have gæster, f.eks. juleaften eller på fødselsdage.

Medarbejder: Vi vil gerne have tid til det nærvær, der har så stor betydning for 
beboerne.

Medarbejder: Beboerne er ikke ensomme, som mange tror. Mange sidder og 
nyder livet, ordner frimærker, ser på naturen. De har ikke altid så stort behov for 
kontakt, som vi måske forestiller os.
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Vi er opmærksomme på årsagen til beboerens fravalg af fællesskab. Er det fordi beboeren 
har svært ved at indgå i sociale relationer? Eller måske har andre problemer, som bebo-
eren har brug for vores, eller andres, hjælp til at bearbejde? Måske er der et behov for at 
snakke med nogen, eller for at få andre oplevelser?  Vi finder sammen ud af, hvad der skal 
til, for at dække beboerens behov.

Seksualitet
Seksualitet kommer til udtryk på mange måder og handler om meget mere end samleje. 
Berøring, intimitet, ømhed og sanselighed har stor betydning og giver en samlet nydelse. 
Når vi bliver ældre kan fysiske forandringer påvirke seksualiteten og give en usikkerhed, 
som dog ikke behøver at være ensbetydende med, at vi ikke fortsat har lyst til og forbin-
der sex med livskvalitet. 

Beboerne er i mange tilfælde usikre på, om det er i orden at italesætte deres seksuali-
tet overfor os.  Derfor er det vigtigt, at vi som en del af vores omsorgsarbejde, betragter 
seksualitet som et område af hverdagslivet, hvor beboerne kan have behov for hjælp og 
vejledning f.eks. i forhold til hjælpemidler. 

Religion
Ældrecentrene er beboernes hjem, og derfor skal der også være respekt om beboernes 
private holdninger, f.eks. i forhold til religion. Mange af vores højtider og andre kulturelt 
eller samfundsbestemte mærkedage er relateret til den kristne religion. Vi respekterer, hvis 
nogle af beboerne, på grund af religiøse og måske kulturelle overbevisninger, fravælger 
traditionelle fester og begivenheder. 

Desuden er vi opmærksomme på, at beboere, med rødder i andre kulturer og/eller andre 
religioner, kan bibringe ældrecentrene indsigt i andre måder at leve på og være kilde til 
nye og interessante oplevelser og aktiviteter.

Beboer: Når man har boet alene i mange år og vænnet sig til det, er det skønt at 
kunne være alene i lejligheden udenfor måltiderne for at kunne læse eller lave 
håndarbejde.
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HVERDAGSSTUNDER
Hverdagslivet består af en række stunder, som vi giver betydninger og fylde med det, som 
vi anser for nødvendigt, nyttigt, glædeligt osv. Stunder som er fyldt med vaner, rutiner og 
traditioner, og som giver os en vis form for stabilitet, forudsigelighed og sammenhæng i 
hverdagslivet.

Også ældrecentrene er fyldt med hverdagsstunder, der binder dagen sammen og fylder 
den med det liv, der hører et ældrecenter til. Hverdagsstunder, hvor vi med det brede 
aktivitetsbegreb har mulighed for at tænke aktiviteter ind i stort set alt det vi gør sammen 
med og for beboerne – også i forbindelse med den personlige pleje, måltiderne og andre 
af hverdagens stunder. Samtidigt med at vi naturligvis krydrer hverdagen med højde-
punkter, i form af særlige oplevelser og arrangementer. 

Aktiviteter er således en integreret del af hverdagslivet og vi er opmærksomme på, at be-
boernes muligheder, er afhængige af det, vi gør muligt. Vi tænker aktivitet ind i alle sam-
menhænge, under hensyn til den enkelte beboeres smag og præmisser og ikke mindst ud 
fra hensynet til det, den enkelte kan magte. 

Det kan f.eks. være meningsfyldte aktiviteter at hjælpe til eller bare ”se på” når vi dækker 
bord, tilbereder mad, vander blomster, tømmer skraldespand. Eller tømmer postkasse, 
henter noget i et depot, ordner have osv. Aktiviteter er også at have mulighed for at dyrke 
sine interesser og bruge sine evner til noget betydningsfuldt. Alene eller sammen med 
andre. 

Frivillig: Det er vigtigt at kunne være spontan og gribe øjeblikkets muligheder.

Aktivitet er også at skabe gode øjeblikke med et smil, et godt grin og et knus, når det fal-
der naturligt. Det er både professionalisme og empati.  

Mange beboere har en demenssygdom eller andre former for svækkelser der gør, at de 
trives bedst i små grupper, eller når de er alene sammen med én eller i nogle tilfælde to 
medarbejdere. 

Et behov, vi kan imødekomme i plejesituationer eller andre sammenhænge, hvor vi natur-
ligt er i ”en-til-en” kontakt med beboerne, og derfor har god mulighed for at være nærvæ-
rende og inddragende.
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Stjernestunder er, når der opstår en situation af bare ”du og jeg”. En situation, der 
giver glæde og meningsfuldhed i øjeblikket. En stund, hvor mennesket træder frem 
og sygdommen bagved.

I de følgende afsnit beskrives en række hverdagsstunder og de muligheder, der ligger her, 
i forhold til at skabe gode stunder.

Personlig pleje
Alle beboere har et omfattende behov for hjælp og støtte til den personlige pleje, syge-
pleje, toiletbesøg, af- og påklædning, til at komme i seng og komme op igen osv. Det er 
her, vi laver aftaler om de personlige forhold omkring døgnrytme, medicin, tandpleje, 
ernæring mv. 

Plejebehov og plejeopgaver fylder meget i ældrecentrenes hverdag. Derfor er det oplagte 
stunder til at skabe gode relationer mellem beboere og medarbejdere. 

Kontaktøer er uforstyrret en-til-en kontakt med en beboer, hvor vi ikke samtidigt 
skal løse en plejeopgave. I kontaktøen viser vi beboeren, at ”jeg er her for dig, og nu 
er vi to sammen om det her”. Kontaktøen indeholder, foruden det uforstyrrede nær-
vær, ofte elementer, der giver beboeren ”nydelse”. 

Vi kan synge en sang, kigge i fotoalbum, holde i hånd og lignende. Kontaktøer er af 
mindst 7-10 minutters varighed, og når de er aftalt, gennemfører vi dem konsekvent 
og kontinuerligt.
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Stunder hvor vi er nærværende og gennem en god relation har mulighed for, med både 
vores kliniske og medmenneskelige blik, at finde ud af rigtigt meget om beboerens trivsel 
og behov.  

Plejeopgaverne er ikke altid forudsigelige. Uanset hvor godt vi planlægger og definerer 
plejeopgaverne, f.eks. gennem døgnrytmeplaner, kan beboernes situation ændre sig fra 
det ene øjeblik til det andet. Vi skal altid være klar til en pludseligt opstået og uforudset 
opgave. 

Plejesituationerne er hverdagsstunder, hvor vi er i tæt kontakt med den enkelte beboer, 
og hvor der er god mulighed for at inddrage beboeren aktivt, på det niveau der passer til 
den enkeltes ønsker og ressourcer.

Hverdagens gøremål
Med til hverdagslivet hører at ”holde sit hjem”. F.eks. at rydde op, tørre støv af og ordne 
have. Opgaver som de fleste af os har udført gennem hele livet, som en helt naturlig del af 
hverdagen, og som beboerne derfor har både viden om og erfaringer med. 

Disse opgaver skal også løses på et ældrecenter. Det kan give stor værdi for beboerne, at 
de inddrages aktivt i hverdagens gøremål. Der er også her mulighed for at skabe og vedli-
geholde gode relationer, både beboerne imellem og mellem beboere og medarbejdere.

Pårørende: Det er vigtigt, at personalet har evnen til smalltalk. Det skaber en god 
stemning og får beboerne til at føle sig som del af et fællesskab 

Pårørende: Der er meget livskvalitet i at blive aktiveret. Det er bedre at gå, end at 
blive sat i en kørestol.

Pårørende: At deltage i daglige gøremål understøtter selvværdet, ikke kun pleje, 
men også aktiviteter og enkle ting, som at lægge tøj sammen.
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Inddragelse i hverdagens gøremål kan f.eks. bestå i, at:

• Beboerne har faste opgaver/ansvarsområder
• Være sammen med andre beboere og medarbejdere i hverdagsopgaver, når man har 

lyst og overskud 
• Være med på ”sidelinjen” og nyde, at være der, ”hvor det sker”

Beboernes inddragelse kan være planlagt eller spontan, når beboeren er motiveret og 
chancen er der. 

Generelt er vi opmærksomme på, at alle gøremål, både i beboernes lejligheder og i fælles-
arealer, tager udgangspunkt i det som beboerne gerne selv vil. Hvis ikke beboerne har lyst 
til eller magter at være med til at løse hverdagens gøremål, så kan vi i stedet sikre, at vi er 
synlige for beboerne, når vi arbejder med disse ting.

Mad og måltider
I Hjørring Kommune har vi fokus på, at det gode måltid ikke kun handler om, hvad vi spi-
ser, men også i høj grad om de fysiske og sociale rammer omkring maden: At vi har god 
tid til at nyde maden, dyrke relationerne og om muligt deltage i madlavningen2.

Mad og måltider fylder en stor del af hverdagen i alle hjem, også på et ældrecenter. Et mål-
tid indeholder mange forskellige elementer som f.eks. planlægning, indkøb, madlavning, 
borddækning, spisning, oprydning og måske lave ”forråd” som at sylte, bage småkager 
osv.

Måltiderne skal være gode stunder for beboerne. Derfor har vi fokus på både spisemiljøer 
og det samvær og fællesskab, der tilknytter sig måltiderne, og som kan være med til at 
inspirere beboerne til at spise og drikke mere

2 Kilde: Hjørring Kommunes mad- og måltidspolitik

Beboer: Flere kørestolsbrugere vil gerne kunne hjælpe til med mad og bagning, 
men kan ikke nå ind til bordet eller nå ingredienserne. Løsningen kunne f.eks. være 
borde uden underskab.

Medarbejder: Mange beboere ønsker aktiviteter, mens andre mener, at de har 
lavet nok i deres liv og nu vil hjælpes.
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Et godt spisemiljø giver mulighed for at snakke om livretter og absolut ikke livretter, om 
nye og gamle madtraditioner, og om ønsker til mad og måltider i det hele taget. 

Måltidet er en god mulighed for, at f.eks. mindre grupper kan have fællesskab omkring et 
måltid og dermed få en hyggelig stund sammen. Både i fællesrum, eller måske som gæst i 
hinandens lejligheder.

Interesser og oplevelser
Det er grundlæggende for alle menneskers trivsel, at have mulighed for at bibeholde og 
pleje sine interesser, bruge sine evner og have oplevelser sammen med andre. I det hele 
taget at gøre noget, fordi man har lyst til det og fordi det giver glæde. Også når man bliver 
ældre og ressourcerne måske små.

Beboer: Det er vigtigt at man kan vælge fra og til, så aktiviteter ikke bliver en 
stressfaktor. Vi skal også have tid til at tænke, og det tager længere tid.

Mange beboere har svært ved selv at formidle deres behov, interesser og ønsker til ople-
velser. Her kan vi med fordel støtte os til beboerens livshistorie, både det nedskrevne og 
det vi ellers ved om beboeren f.eks. via pårørende. 

Interesser og oplevelser er aktiviteter, som vi kan dyrke både inde og ude. De kan være 
tilbagevendende, enkeltstående eller spontane, men altid med udgangspunkt i det vi ved 
eller tror, kan bringe beboerne glæde.

Det kan være bevægelsesaktiviteter som f.eks. at spille bold eller lave gymnastik, se film, 
højtlæsning, kreative aktiviteter, sang og musik, gåture, køreture osv.

Frivillig: Man må ikke sætte for mange ting i søen, det er vigtigt at kunne dvæle.

Frivillig: Besøg på stranden hvor man kan bade, det giver vind i håret og duft fra 
havet.
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Det kan være at besøge steder og mennesker i lokalmiljøet, og vi kan hente gæster ind 
udefra, f.eks. børnehaver, skoler, musikere, fortællere mv.

Mange beboere har vanskeligt ved at færdes alene og er afhængige af andres hjælp. Her 
kan et godt samarbejde med frivillige og evt. pårørende på én gang give værdifulde stun-
der for beboerne og samtidigt være ekstra hænder for os som ansatte.

Pårørende: Samvær med børn, fra dagpleje og andre dagtilbud er godt.

Udeliv
De fleste beboere har tidligere haft som en naturlig del af hverdagen at komme ud i den 
friske luft. Derfor arbejder vi bevidst med at skabe rammer for et mere aktivt udeliv for 
beboerne, og gøre det til en fast del af hverdagslivet at være ude i den friske luft.

Beboer: Det er dejligt at kunne komme i haven, alene eller sammen med andre.

Udeliv kan også være en anledning til at få en pause fra syns- og lydmæssig støj fra omgi-
velserne på ældrecentrene, hvor mange mennesker færdes tæt. Det giver frisk luft, bedre 
mulighed for bevægelse og dermed mere fysisk aktivitet. Også for de beboere, der sidder i 
kørestol eller måske bruger rollator.

Beboer: Det ville være skønt hvis kørestolsbrugere kunne blive kørt mere med.
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I naturen får beboerne andre sanseindtryk, end vi kan tilbyde inde på centrene. Her er vi 
en lille del af universet og har mere fokus på omgivelserne, end på os selv. Der er dufte, 
farver, sollys, vind, regn og forskellige temperaturer. Alt sammen faktorer, der har betyd-
ning for beboernes sundhed og trivsel. 

Udeliv kan også være at tage væk fra ældrecentret og få oplevelser andre steder. Det kan 
være at besøge områder, som er kendte eller måske kan frembringe erindringer. Eller be-
søge steder, der giver mulighed for nye oplevelser.

BEBOERNES HJEM
Hverdagsliv knytter sig tæt til dét, at have et hjem og et sted hvor man føler sig hjemme. 
Et sted, hvor man kan være privat og gøre det, man har lyst til. Hvor man kan gøre rumme-
ne til sine egne, ved at hænge billeder op, vande blomster, høre musik, hygge med venner 
og familie osv. Et sted, hvor man selv bestemmer. 

På ældrecentrene må der nødvendigvis tages både individuelle og fælles hensyn, når 
det gælder indretning. Mens det i høj grad er muligt at indrette lejligheden, så den bliver 
hjemlig for den enkelte beboer, så må vi indrette fællesarealerne under hensyn til, at be-
boerne har forskellige ønsker og behov.

Egen bolig
Ældrecentrene er beboernes hjem og lejligheden indrettes naturligvis med beboerens 
personlige ejendele og ud fra beboerens livsstil og ønsker. Det er beboeren og dennes 
pårørende, der selv indretter lejligheden.

Mange beboere kommer fra større boliger og har i forbindelse med flytningen måttet give 
afkald på en stor del af deres ejendele. Dertil skal der i indretningen af lejligheden tages 
hensyn til, at der også skal være plads til eventuelle hjælpemidler og teknologier, samt til 
de medarbejdere, der skal hjælpe beboerne i dagligdagen.

Det er af stor betydning for beboerne, at have kendte ting omkring sig. F.eks. billeder og 
nips, der har betydning og en historie med sig, eller den stol, beboeren plejer at sidde i, 
selv om den er gammel og slidt.

Beboer: Mange beboere er kørestolsbrugere, men ofte er lokalområderne ikke 
kørestolsvenlige. Det gælder også for grønne områder omkring ældrecentre. 
Her ville fliser hele vejen rundt hjælpe.
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Fællesarealer
Fællesarealerne skal imødekomme mange menneskers behov. De skal være attraktive 
som opholdsrum for beboerne og samtidig rumme forskellige aktiviteter. De er rum, hvor 
beboerne skal have lyst til at være, og hvor der kan tages hensyn til, hvilke beboere der 
matcher hinanden bedst ift. behov, interesser og samtaleemner, og ikke blot ud fra, hvem 
beboeren er nabo til. 

Beboer: Der bør bankes på, når personale kommer til lejlighederne, og der bør 
ikke udføres opgaver, når beboeren sover.

Pårørende: Beboerne besøger ikke ret meget hinanden, det kunne de hjælpes til.

Vi indretter fællesarealerne, så de i videst muligt omfang imødekommer de ønsker og in-
teresser, der er blandt beboerne lige her og nu. Herunder også under hensyntagen til be-
boere med adfærd, der kræver gensidige hensyn. Fællesarealer skal understøtte tilgænge-
lighed, og tingene skal være dér, hvor de skal bruges og placeres, så de også kan bruges. 

Kæledyr
Det kan have stor betydning for beboerne at have deres kæledyr med, når de flytter i ple-
jebolig. Generelt kan husdyr være til stor glæde for mange af husets beboere. Der er dog 
hensyn at tage, inden et kæledyr kan flytte ind på et ældrecenter. Derfor vil det altid bero 
på en individuel vurdering, og aftale med beboeren, om der kan være husdyr i lejligheden. 
Dog vil der altid være mulighed for, at gæster kan medbringe kæledyr, når de er på besøg.

Beboer: Det kunne være dejligt, hvis fælleslokalerne blev brugt noget mere og at 
der var plads til spontanitet, f.eks. mere sang og dans.

Frivillig: Besøgshunde er et godt initiativ.
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INDFLYTNING
Grundlaget for beboernes oplevelse af at have et godt liv på ældrecentrene, skabes ved 
den første kontakt. Det er altafgørende for det videre samarbejde, at både beboere og på-
rørende føler sig taget godt imod og hurtigt føler sig hjemme på ældrecentret. Derfor har 
vi helt faste procedurer for, hvad vi er opmærksomme på, og hvad vi gør, når vi tager imod 
nye beboere og deres pårørende.

Ved indflytning

Pårørende: Dejligt, hvis kulturen er, at ældrecentret er et hjem, hvor alle bidrager 
til fællesskabet.

Om muligt besøger en eller to medarbejdere den kommende 
beboer inden indflytning. Formålet med hjemmebesøg er, at vi 
danner os et indtryk af beboerens hjem. F.eks. hvordan sengen 
og ”yndlingsstolen” er placeret, og hvilke ting beboeren har om-
kring sig. 

Ved at møde beboeren og få kendskab til beboerens hjemlige 
omgivelser, kan vi bidrage til, at skiftet til ældrecentret bliver 
mere kendt og dermed mere trygt

Kontaktpersonen/kontaktpersonerne (dag- og evt. aftenvagt) 
modtager nye beboere. Den nye beboer hilser i løbet af den før-
ste dag på de nærmeste medarbejdere og beboere. Dog altid ud 
fra en individuel vurdering af beboerens behov 
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Samtale ved indflytning
• Samtale ved indflytning med den nye beboer holdes i løbet af den/de første uger
• Evt. pårørende inviteres til at være med, hvis beboeren har ønske om det 
• Fra ældrecentret deltager kontaktperson og sygeplejerske 
• Der informeres jf. gældende instruks for indflytningssamtale
• Drøftelse af elementer, der har betydning for beboerens hverdagsliv  

Der skal være både mundtlig og skriftlig overlevering af oplys-
ninger til ældrecentrene fra f.eks. personalet i hjemmeplejen, 
eller de midlertidige pladser. 

F.eks. om særlige hensyn i hverdagen, der kan understøtte, at 
beboeren får en god indflytning. Oplysningerne i omsorgssyste-
met skal være opdaterede, for at vi får de bedste muligheder for 
at tage godt imod den nye beboer

Afdelingslederen hilser på den nye beboer og dennes pårørende 
ved førstkommende lejlighed 

Velkomstmateriale
Når den nye beboer flytter ind, ligger der velkomstmaterialer klar i lejligheden. Hvis be-
boeren kommer på besøg før indflytning (men efter at have sagt ja til plejeboligen) kan 
velkomstmaterialet udleveres her. 

Pårørende: Nogle pårørende har forventninger på beboerens vegne. Det er vig-
tigt, at disse er i overensstemmelse med beboerens egne. Det skal være beboerens 
præmisser og ikke de pårørendes behov, der styrer.
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Velkomstmaterialet:

• Er ens for alle ældrecentre, men suppleret med oplysninger om de enkelte centre
• Indeholder en folder, der handler om ældrecentrenes værdigrundlag (kerneopgave og 

elementer fra de bærende principper), samt generelle oplysninger om ældrecentre i  
Hjørring Kommune

• Indeholder relevante praktiske oplysninger om servicepakker, livshistorie mv .

Velkomstfoldere bruges også til husets gæster i øvrigt.

LIVSHISTORIE
En livshistorie er fortællingen om det liv, vi har levet, fra vi blev født til nu. Livshistorien 
omhandler begivenheder, erfaringer og oplevelser der knytter sig til bestemte tider og 
steder. Den handler om mennesker og familiemedlemmer, meninger og stemninger, om 
hvad man har bedrevet i sit liv, om ens holdninger osv. 

Livshistorien er med til at forme vores tanker og handlinger, og 
dermed vores identitet. Vores individuelle livshistorier præger 

derfor den måde, vi hver især forholder os til verden på. 
En stor del af beboerne på ældrecentrene har demenssyg-
domme eller demenslignende symptomer. Det betyder, at 
de har svært ved at huske og ofte også svært ved at kom-
munikere. Her kan livshistorien give os viden om beboeren, 

som kan være en stor støtte i arbejdet med at fastholde bebo-
erens identitet længst muligt. 

Kendskab til beboernes livshistorie kan derfor være næsten uund-
værlige i forhold til at kunne løse kerneopgaven. Ikke kun for beboere 

med demens, men for alle beboere. Både kendskabet til og interessen for 
beboernes livshistorie er ofte nøglen til at skabe gode relationer og fortro-

lighed. En fortrolighed, som vi kan bruge i alle hverdagens sammenhænge, for at støtte 
beboerne i at få positivt indhold i hverdagslivet.

Nogle beboere har allerede inden de flytter i plejebolig, nedfældet deres livshistorie. Hvis 
dette ikke er tilfældet, opfordrer vi beboere og evt. pårørende til i samarbejde at skrive 
om, vise billeder eller på anden vis fortælle os om beboernes livshistorie, så vi ad den vej 
kan få den nødvendige viden. 

Endelig er vi opmærksomme på, at det der er nedfældet i en livshistorie, ikke for altid har 
den samme betydning for beboeren. Vaner og interesser skifter gennem livet og alene 
den situation, at beboeren flytter i plejebolig og dermed får nye livsvilkår, kan påvirke og 
ændre på det, der før var vaner og rutiner, ønsker og behov.
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SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE OG 
FRIVILLIGE
Vores kerneopgave er at sikre, at beboerne har mulighed for at leve et trygt og værdigt liv. 
Heri ligger, at det vi gør, skaber værdi for beboerne. Vi ved, at vi ”lykkes bedst” med ker-
neopgaven, når beboerne oplever os som deres samarbejdspartnere og når samarbejdet 
bygger på gode relationer mellem beboerne og os.

Med til dette samarbejde hører også, at beboerne har relationer til andre mennesker end 
os. Pårørende og andre, der har været en del af beboernes liv, før de flyttede i plejebolig, 
og som fortsat kan have stor betydning for beboerens trivsel. Eller nye relationer mellem 
beboerne og andre mennesker, der kommer i huset og er med til at give hverdagen en 
ekstra dimension.

Pårørende og frivillige hverken kan eller skal overtage vores faglige opgaver, men i nogle 
sammenhænge kan de medvirke til, at beboerne får flere hyggestunder og oplevelser i 
hverdagen. Eller de kan hjælpe med opgaver, der pr. tradition er noget man hjælper hin-
anden med i familien og det nære netværk. F.eks. vande blomster, foretage småindkøb 
eller ledsage til ærinder uden for ældrecentrene. Et godt samarbejde med pårørende og 
frivillige kan betyde, at vi bedre kan koncentrere os om kerneopgaven. F.eks. ved at vi får 
mere tid til de beboere, der er afhængige af at vi hjælper dem, for at de kan deltage i ople-
velser og fællesskaber. 

Succesfuldt samarbejde kræver en aktiv indsats fra vores side. Det er 
os, der skal gøre det attraktivt for pårørende og frivillige og andre med 
interesse for vores ældrecentre, at deltage i hverdagslivet og dermed 
være med til at gøre en positiv forskel for beboerne.

Pårørende
Vi betragter pårørende som en stor ressource i forhold til beboernes 
trivsel. Både for den enkelte beboer og for huset generelt. Derfor læg-
ger vi stor vægt på, at pårørende føler sig velkomne hos os. 

Pårørende: Det er svært at holde kontakt til ens tidligere liv. Cykel- og busture kan 
være med til at fremkalde minder fra tidligere liv, f.eks. havnetur med den tidligere 
fisker.
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For pårørende kan deltagelse i livet på ældrecentret være med til at styrke oplevelsen af 
stadig at være par eller familie. Det kan betyde meget for både beboere og pårørende, at 
det på ældrecentret stadig er muligt at have et fælles liv, med det indhold man hidtil har 
sat pris på.  

Langt de fleste pårørende vil gerne, og forventer som noget helt naturligt, at blive ind-
draget i beboernes hverdagsliv. Der kan dog også være pårørende, der ikke har mulighed 
for at bidrage til beboernes hverdagsliv. I disse situationer finder vi andre løsninger, f.eks. i 
samarbejde med frivillige. 

Pårørende: Som pårørende er det godt at kunne lave noget sammen med sine 
forældre, som f.eks. at plukke bær og lave rysteribs.

Pårørende: Det er vigtigt, at personalet hilser og siger goddag til pårørende.

Pårørende: Det er godt at deltage i fester, så vi ser hinandens pårørende.

Pårørende er en uundværlig ressource for både beboerne og os. Vi har fokus på, at det kan 
være en stor og nødvendig hjælp i hverdagen, at pårørende sørger for, at en række prakti-
ske opgaver omkring beboerne bliver løst, så vi kan koncentrere os om de pleje- og om-
sorgsrelaterede opgaver. Vi betragter pårørende som en vigtig del af beboernes netværk, 
herunder tager dem med på råd, når der træffes beslutninger med eller vedrørende bebo-
erne. Vel at mærke forudsat, at det er i overensstemmelse med beboernes ønske.

Grundlaget for, at pårørende kommer til at opleve os som gode samarbejdspartnere, 
etableres i forbindelse med indflytning. Derfor er det vigtigt, at vi allerede her afstemmer 
forventningerne og ligeledes at samarbejdet kræver vores løbende bevågenhed.
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Modsat er der opgaver, målrettet den enkelte beboers behov, der kræver vores faglige 
kompetencer og som frivillige derfor ikke kan involveres i.

Sammen med frivillige kan beboeren få nye oplevelser, dele livserfaringer samt sorger og 
glæder. Dermed kan frivillige være med til at forebygge ensomhed og fremme livskvalite-
ten for beboerne.

Frivillig: Alle burde prøve det berigende arbejde, det er at arbejde med ældre.

Vi er opmærksomme på, at frivillige bidrager med det, de har lyst til. Derfor kan vi ikke 
basere hverdagen på, at bestemte opgaver løses af frivillige. Det forhindrer dog ikke, at vi 
gennem et godt samarbejde med de frivillige, kan spørge, om de vil stå for eller hjælpe 
med forskellige opgaver i hverdagen.

Beboer: Frivillige muliggør aktiviteter som busudflugter, indkøb, at køre tur, hjælp 
til tandlæge- og lægebesøg. Det betyder, at man føler sig godt hjulpet, særligt når 
der ikke er pårørende i nærheden.

Frivillig: Frivillige på et ældrecenter har været på demenskursus, hvilket var et 
godt initiativ 

Frivillige
De frivillige på ældrecentrene kommer af lyst og medmenneskelighed og de har mulighed 
for at udvise en anden form for fleksibilitet og tilgang til beboerne, end vi, på grund af 
vores professionelle status, kan praktisere.

Medarbejder: Vi har frivillige, der laver noget ekstra for beboerne, de hygger og 
nusser om beboerne.
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Vi prioriterer, at bruge energi og kompetencer på at gøre det attraktivt at være frivillig på 
ældrecentrene. Frivilliges tilstedeværelse og bidrag er en ekstra og positiv dimension i 
hverdagen og dermed også med til at understøtte vores arbejde.

Besøgstjenester

Forskellige organisationer har organiserede besøgstjenester, hvor medlemmerne tilbyder 
sig som besøgsven for ældre og/eller ensomme. En ordning der kan være til stor og gensi-
dig glæde for både beboere og frivillige. 

Hvis en beboer har behov for eller ønske om at have en hos sig døgnet rundt i den sidste 
fase af livet, så kan der måske være mulighed for at rekvirere hjælp fra en privat organise-
ret besøgstjeneste.

LIVETS AFSLUTNING
For de fleste beboere er plejeboligen det sidste hjem og dermed også det sted, hvor livets 
afslutning finder sted. Vi skal give mulighed for, at beboerne får den mest værdige afslut-
ning på livet. Vi skal sikre, at der tages hensyn til den enkelte beboers ønsker, og at beboe-
ren får lov til at dø i så trygge og rolige omgivelser som muligt. 

Det kan være en stor hjælp for både beboer og pårørende, at vi på et tidligt tidspunkt 
efter beboerens indflytning taler om ønsker til den sidste tid, og skriver disse ønsker ned. 
Under alle omstændigheder skal vi sikre, at ønskerne dokumenteres i vores omsorgs-
system. 

Dernæst er det vigtigt, at vi taler åbent om døden, når beboeren giver udtryk for ønske 
om det, eller emnet på anden vis falder naturligt. Det kan f.eks. være når en anden beboer 
dør, og en stol ved middagsbordet bliver tom, en bolig bliver tømt, eller når rustvognen 
holder på parkeringspladsen. 

I mange tilfælde er der tegn på, at døden nærmer sig. Som regel fordi der er ændringer 
i beboerens tilstand og adfærd. Når vi er klar over, at en beboers liv er ved at rinde ud, 
inddrager vi pårørende i det omfang, de og den døende måtte ønske det. Nogle beboere 
kan på grund af svækkelse eller af andre årsager som f.eks. demens, ikke give udtryk for 
smerter eller andre gener. 
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Her er det vores ansvar at vurdere, hvilken hjælp og støtte beboeren skal have i sin sidste 
tid. Beboerens læge inddrages og i enkelte tilfælde kan indlæggelse være nødvendig, for-
di beboeren har behov, der ligger ud over det, vi kan hjælpe med.

Hvis beboeren ønsker, at have en person ved sin side i de sidste dage, før døden indtræ-
der, finder vi løsninger på det. F.eks. i samarbejde med pårørende eller ved hjælp af frivilli-
ge besøgstjenester.

Har beboerne gode og tætte venskaber til andre beboere, orienterer vi disse om, at bebo-
eren er døende, så de kender til situationen. 

Når døden er indtruffet markerer vi, f.eks. med en højtidelighed (med mindre beboeren 
har givet udtryk for andet), at en af husets beboere er død, og at et liv er slut.

Selvom vi også i denne situation både er og agerer som professionelle, vil afslutningen 
på et menneskes liv altid gøre indtryk på os. Vi har delt hverdagen med beboeren, vi har 
støttet denne i at leve et trygt og værdigt liv på trods af udfordringer, og vi har passet ham 
eller hende i den sidste tid. Vi har lært vedkommende at kende, som både beboer og men-
neske.

Derfor vil det også være helt naturligt, at vi efter et dødsfald tænker på beboeren, og sam-
men med vores kolleger reflekterer og snakker om dét, vi har haft sammen med beboeren.
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Lov om social service (Serviceloven) 
• Regler for personlig pleje og hjælp, eller støtte til nødvendige, 

praktiske opgaver i hjemmet
• Regler for genoptræning efter sygdom, der ikke har krævet 

indlæggelse
• Regler for vedligeholdelsestræning
• Regler for pædagogisk støtte i hverdagen 

At løse en kerneopgaven vil sige, at de mennesker, vi arbejder sammen med, i dette tilfæl-
de beboerne på vores ældrecentre, oplever en positiv effekt af vores arbejde.

Denne del af håndbogen handler om, hvad vi konkret gør for at løse kerneopgaven, og 
hvordan vi gør det. Herunder beskrives også vores lovgrundlag, organisering, samarbejds-
partnere mv. Ligeledes beskrives også nogle af de teorier og metoder, der ligger til grund 
for vores arbejde.

KVALITET
Lovgivning
Overordnet er alle opgaver på ældrecentrene forankret i lovgivning, primært Serviceloven, 
Sundhedsloven og Retssikkerhedsloven.  Derfor handler vores kvalitetsarbejde om, hvor-
dan vi bedst muligt udfylder de lovbestemte rammer. 

I praksis kan det være svært at skelne mellem, hvornår vi arbejder ud fra den ene eller den 
anden lovgivning. Som udgangspunkt kan opgaverne deles således op:

Sundhedsloven 
• Regler for sygepleje 
• Regler for kommunal træning efter indlæggelse
• Regler for forebyggelse og sundhedsfremme 
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Kvalitetssikring

Servicelovens indsatsområder

Kvalitetssikring på Servicelovens områder handler om, hvordan vi bredt set sikrer beboer-
ne muligheden for at kunne leve et trygt og værdigt liv. Vi arbejder systematisk med områ-
der fra hverdagslivet, som bl.a. beskrevet i håndbogen. 

For at sikre beboernes retssikkerhed, føres der lovpligtige tilsyn med ældrecentrene på 
områderne pædagogik, omsorg og trivsel. 

Tilsynet omhandler:
• At beboerne får den hjælp, de har ret til og efter de beslutninger, som byrådet har  

besluttet 
• At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde 
• At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til  

alvorligere problemer  

I Hjørring Kommune udføres tilsynet af en privat leverandør.

Sundhedslovens indsatsområder

I Hjørring Kommune arbejdes der systematisk med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. 
Der er nedsat en ”Kvalitetssikringsgruppe”, hvis opgave er at medvirke til at sikre en frem-
adrettet udvikling og kvalitetssikring på de sundhedsfaglige indsatsområder.

Udgangspunktet er Styrelsen for Patientsikkerhed3 og de tilknyttede krav og bestemmel-
ser, samt det nationale kvalitetsprogram.

Målet for kvalitetsarbejdet er at opnå den størst mulige sikkerhed for både borgere og 
personale i forbindelse med daglig drift, nye kvalitetssikringstiltag og strategiske beslut-
ninger4. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med ældrecentrene.

Retssikkerhedsloven 
• Regler for inddragelse af beboerne
• Kommunens forpligtelse til at træffe afgørelser, i forbindelse 

med bevilling af de forskellige indsatser  

3 Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed: https://stps.dk
4 E-håndbog Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 
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ORGANISERING
Hjørring Kommunes ældrecentre er geografisk set spredt over det meste af kommunen. 
Hvert ældrecenter har en afdelingsleder, som referer til ældrecentrenes områdeleder. 

På hvert ældrecenter er der ansat en række medarbejdere, der har som fælles opgave at 
løse ældrecentrenes kerneopgave. Nogle medarbejdere løser opgaver i direkte samarbej-
de med beboerne (omsorgs- og plejeopgaver), mens andre løser driftsopgaver som f.eks. 
service og administration.

Tillid, dialog og arbejdsglæde
I Hjørring Kommune er tillid, dialog og arbejdsglæde fælles værdier for alle ansatte. Uan-
set hvor i organisationen man er ansat og uanset hvilke opgaver og funktioner, vi er ansat 
til at varetage5. De fælles værdier er dermed også bærende for samarbejdet i Hjørring 
Kommune, og værdierne skal kunne ”ses” i alle ansattes handlinger og prioriteringer.  

I beskrivelsen af Leadership Pipeline6 er det beskrevet, hvad værdierne betyder for vores 
arbejdsværdier, handlinger og prioriteringer, afhængigt af hvilket organisatorisk niveau, 
vi er ansat på.

5 Hjørring Kommunes MED-aftale (gældende fra 2014)
6 E-håndbog Leadership Pipeline 

ARBEJDSVÆRDIER
Udlever organisationens værdier og strategier i handlinger og ord.

Værdsætter medarbejdernes succeser, trivsel og resultater.

Udøver moralsk og etisk ansvarlighed overfor medarbejdere og borgere.

Ser sammenhæng i handlinger, værdier, metoder og resultater på tværs af direktørområdet, 
som f.eks. ”Hjælp til selvhjælp”.

FÆRDIGHEDER
Har fag-faglig og ledelsesfaglig indsigt og forståelse.

Kan se, vurdere og udvikle andres faglighed.

Kan udøve anerkendende personale- og teamledel-
se.

Kan skabe sammenhæng mellem strategier og  
levering af kerneydelsen.

Kan bruge og dele erfaringer og ny viden for at ska-
be udvikling.

Kan kommunikere og formidle tydeligt til medar- 
bejdere og samarbejdspartnere.

Har økonomisk forståelse og overblik.

PRIORITETER
Støtter og udvikler medarbejdere både individuelt 
og som teams. 

Planlægger, koordinerer og prioriterer afdelingens 
arbejdsopgaver på kort og lang sigt.

Sætter tydelige mål og rammer for opgaveløsningen 
i samarbejde med medarbejderne.

Sikrer drift, kvalitetssikring og udvikling i egen  
afdeling.

Arbejder i tværgående lederteams.

Udfører sikker drifts- og budgetstyring.

LEDER AF MEDARBEJDERE
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SAMARBEJDET OMKRING BEBOERNE
På ældrecentrene er der ansat flere forskellige faggrupper, der alle bidrager til at løse den 
fælles kerneopgave. Mens nogle faggrupper primært løser opgaver, der retter sig mod 
husets samlede drift, f.eks. administrations- og serviceområderne, løser andre faggrupper 
primært opgaver i direkte samarbejde med og omkring beboerne. 

Håndbogen handler primært om opgaver og funktioner, der relaterer direkte til beboerne, 
det vil sige den daglige omsorg og pleje. I forhold til disse arbejdsområder er der på alle 
ældrecentrene medarbejdere med særlige ansvarsområder. Det kan f.eks. være: vejledere 
for elever, forflytningsvejledere, madbestillere og planlæggere. Eller det kan være fagper-
soner, der udelukkende arbejder med opgaver på tværs af alle ældrecentrene som f.eks. 
musikterapeut, demenskonsulenter og sparringssygeplejersker.

ARBEJDSVÆRDIER
Har tillid til nærmeste leder og kolleger, og taler åbent og ærligt.

Udviser medmenneskelig forståelse og omsorg i mødet med borgere og kolleger.

Fokuserer på muligheder og udvikling i organisationen og egne opgaver. 

Udviser ansvarlighed og ordentlighed i opgaveløsning.

Er loyal over for politiske såvel som ledelsesmæssige beslutninger og strategier.

Møder alle respektfuld og med en grundlæggende tro på, at alle mennesker har ressourcer, der kan bringes i 
spil – kolleger såvel som borgere.

PRIORITETER
Inddrager nærmeste leder, hvis rammer og mål for  
en arbejdsopgave er uklare.

Samarbejder tværfagligt indenfor og udenfor egne 
organisatoriske rammer.

Bruger tid på dokumentation af aftaler, eget arbejde 
og resultater..

Understøtter visionen ”Hjælp til selvhjælp”.

Bidrager til at skabe udvikling via kollegial sparring.

MEDARBEJDER

FÆRDIGHEDER
Har forståelse for og fokus på kerneydelsen i de  
forskellige arbejdsopgaver.

Kan sikre samarbejde med pårørende, borgere og 
kolleger gennem fokus på god kommunikation.

Kan udøve selvledelse ved selvstændigt at begå  
sig indenfor fastsatte rammer og mål.

Kan tilegne sig nye arbejdsopgaver og nye metoder 
samt tilpasse sig nye rammer.

Er bevidst om egen faglighed, og kan sige til, hvis en 
arbejdsopgave ligger udenfor egne kompetencer.

Frivillig: God ledelse har afgørende betydning for kvaliteten af livet på ældre-
centret. Samarbejdet med lederen betyder meget for de frivilliges engagement.
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I dette afsnit beskrives kontaktpersonens ansvarsområder samt de tværgående funktioner 
som varetages af musikterapeut, demenskonsulent og sparringssygeplejerske.

Kontaktperson ved beboerne

Alle beboere tildeles ved indflytning deres egen kontaktperson, der er en medarbej-
der fra en af faggrupperne social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassi-
stent. Kontaktpersonen har overblikket over og hovedansvaret for, at koordinere og 
sikre sammenhæng i beboerens hverdag, herunder sammenhæng i den hjælp 
og støtte, som beboeren får fra os, både fagligt og tværfagligt. De fleste beboere har 
én kontaktperson, men på nogle ældrecentre har hver beboer to kontaktpersoner, 
en for dagvagt og en for aftenvagt.

Kontaktpersons hovedfunktioner7

• Har et grundigt kendskab til beboeren livshistorie, værdier, vaner, ønsker og  
lignende

• Er ansvarlig for at beboeren får pleje- og serviceydelser i henhold til vedtagne 
standarder, herunder også ansvarlig for opgaver i relation til tværfagligt samar-
bejde 

• Indgår i husets samarbejde omkring den enkelte beboer og anvender sin viden  
til glæde for beboeren

• Er ansvarlig for opgaver der understøtter beboerens mulighed for at leve et godt 
og aktivt hverdagsliv, herunder f.eks. markering af mærkedage, samarbejde med 
pårørende samt støtte i at kunne deltage i fællesaktiviteter mv. 

• Er ansvarlig for praktiske opgaver som f.eks. oprydning og rengøring, bestilling 
og vedligeholdelse af hjælpemidler og kontakt til eksterne myndigheder og fag-
personer.

7 E-håndbog Funktionsbeskrivelse for Kontaktperson
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Kontaktpersonens samtale med beboeren

Før hver beboerkonference har kontaktperson og beboer en samtale, hvor de drøfter 
borgerens ønsker og behov og laver aftaler, i forhold til beboerens hverdag og trivsel 
på ældrecentret. 
 
• Formål 

 » At afklare, hvad der har betydning for den enkelte beboer
• Mødeform 

 » Samtalen holdes mindst én gang om året 
 » Der holdes altid samtale forud for gennemgang af en beboer på beboerkonfe-

rence  
• Dagsorden 

 » Hvad er vigtigt for dig, for at du har det godt her? (f.eks. maden,  
aktiviteter, hverdagen eller personalet)

 » Hvad er vigtigt for dig, for at du synes, du får en god hjælp?
 » Ønsker og drømme om hvordan din hverdag kan se ud?

Kontaktpersons opgaver før og efter beboerkonferencer

Kontaktpersonen har særlige opgaver og funktioner både før, under og efter bebo-
erkonferencerne. Før konferencen opdateres al kommunikation vedrørende bebo-
eren (i omsorgssystemet) samt al dokumentation vedrørende beboersamtale. Efter 
konferencen sikrer kontaktpersonen, at der sker opfølgning og iværksættelse i for-
hold til de beslutninger, der er taget på konferencen, samt at der dokumenteres i det 
omfang, det ikke allerede er sket på selve konferencen.

OBS! Se afsnit i håndbogen: Beboerkonference
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Fællesfunktioner for alle ældrecentre

Demenskonsulenter

Demenskonsulenterne er på de enkelte ældrecentre bestemte tidspunkter. Her 
tilbyder de sparring og vejledning, og giver direkte anvisninger til personalet. 
Demenskonsulenterne deltager ad hoc på beboerkonferencer. 

Demenskonsulenterne har løbende tilbud om undervisning i aktuelle emner, der 
knytter sig til det at give omsorg til og varetage plejen af beboere med demens. 
Demenskonsulenterne deltager også gerne i personalemøder eller arrangementer 
for pårørende og frivillige.

Demenskonsulenterne har også tilbud om pårørendegrupper for ægtefæller eller 
børn og svigerbørn til beboere med demens. Demenskonsulenterne arbejder tæt 
sammen med Gerontopsykiatrisk Team.

Sygeplejersker med sygeplejefaglig sparringsfunktion

På ældrecentre er der som tværgående funktion ansat sparringssygeplejersker. 
Deres opgave er at bistå ældrecentrene i det daglige arbejde med at sikre kvalitet, 
ensartethed og effektivitet. Herunder sparring med det sygeplejefaglige personale, 
oplæring og sparring når der starter nye sygeplejersker, kvalitetssikring mv.
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Musikterapi

Som tværgående funktion er der på ældrecentrene ansat en musikterapeut, der va-
retager musikterapeutiske behandlingsforløb. I musikterapi er der fokus på psykiske 
og/eller neurologiske udfordringer hos beboeren og der arbejdes derfor tæt sam-
men med demenskonsulenterne. Musikterapeuten tilbyder relevant undervisning til 
medarbejdere, under emnerne musikterapi samt teorier om psykologi, kommunika-
tion og relationer.

TVÆRFAGLIGHED
Tværfagligt samarbejde og relationel koordinering
Tværfagligt samarbejde er, når forskellige faggrupper arbejder sammen, med udgangs-
punkt i egen og fælles faglighed og med det formål, at opnå den bedste løsning for bebo-
eren. Ved tværfagligt samarbejde udnytter vi, at alle faggrupper har specifikke kompeten-
cer, som er værdifulde for at give beboerne det bedste resultat.

Når vi arbejder tværfagligt får vi samtidigt mulighed for at få øje på den berigelse, det 
kan være at se på andres måde at arbejde på.

Principper for tværfagligt samarbejde

• Vi bruger vores faglighed og bidrager aktivt til samarbejdet 
• Vi har kendskab til og respekt for de øvrige faggruppers fagligheder 
• Vi giver plads til, at alle kan udtrykke deres mening
• Vi giver hinanden anerkendende og konstruktiv feedback 
• Vi erstatter personlige ambitioner med faglige ambitioner
• Vi er motiverede for at være en del af et tværfagligt samarbejde  
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Ingen opgaver er i princippet for små, i forhold til om det vil give merværdi for beboeren, 
at vi arbejder tværfagligt. Omvendt vil tværfagligt samarbejde være mere aktuelt, jo mere 
komplekse beboerens behov er.

Det tværfaglige samarbejde kommer til udtryk både i hverdagen, når vi samarbejder med 
kollegerne på det enkelte ældrecenter og når vi holder møder om beboerne. Eller i samar-
bejdet med andre dele af organisationen og med eksterne.

Relationel koordinering
Relationel koordinering8 handler grundlæggende om, at vi forstår, hvordan vores egen del 
af arbejdet indgår i en større sammenhæng og om, hvordan vi koordinerer løsningen af 
den fælles kerneopgave via relationer og kommunikation.

Relationers kvalitet kan beskrives ud fra disse tre elementer:

8 Kilde: Professor J.H.  Gittells (Væksthus for ledelse)

At vi har
fælles mål

At vi har
fælles viden

At vi har
gensidig respekt

På samme måde kan der opstilles elementer for kvaliteten af kommunikation: 

• At kommunikationen er hyppig og rettidig 
• At kommunikationen er præcis og problemløsende  

OBS! Se afsnit i håndbogen: Beboerkonference

OBS! Se afsnit i håndbogen: Samarbejdspartnere
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NYE KOLLEGER
Når vi byder velkommen til nye kolleger har vi et fælles ansvar for, at disse kommer godt i 
gang og får bragt deres kompetencer i spil. 

Vi udleverer Introduktionsfolder9 , der skal sikre, at man som ny får kendskab til de over-
ordnede strategier på Sundheds- og Ældreområdet og dermed hurtigere kan finde sig til 
rette i det nye job. 

Dernæst udleverer vi et eksemplar af håndbogen og henviser til Hjørring Kommunes poli-
tikker10 og retningslinjer.

Derudover har den enkelte afdeling egne procedurer for introduktion af nye kolleger.

9 E-håndbog Velkommen til Sundheds- og Ældreområdet
10 https://medarbejderweb.hjoerring.dk

Pårørende: Man skal tænke nyt indhold og fælles kultur, når man ansætter nye 
medarbejdere. Måske man kan lære af at bytte arbejdspladser .

Mens nogle kolleger er fastansatte, er andre i tidsbegrænsede ansættelser:

Afløsere

Når vi får nye afløsere ind på ældrecentrene, er vi opmærksomme på, at de intro-
duceres til, og støttes i, at løse de opgaver, der hører til i den konkrete vagt. 

Ligeledes er vi opmærksomme på, om afløserne har adgang til det elektroniske 
omsorgssystem, da vi skal sikre, at de får den nødvendige viden om beboerne og at 
deres iagttagelser bliver videregivet og dokumenteret.
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Elever og studerende

På ældrecentrene har vi mange elever og studerende, der som en del af deres ud-
dannelsesforløb er i praktik. Formålet med praktikforløbene er, at elever og stude-
rende får mulighed for at udføre og reflektere over de daglige arbejdsopgaver. Vi er 
opmærksomme på vores rolle i forhold til at støtte elever og studerende i at tilegne 
sig erhvervsfaglige kompetencer. 

Herunder at vi støtter dem i at blive i stand til at varetage jobfunktioner inden for 
sundhedsvæsenet i et arbejdsliv hvor forandring, omstilling udvikling og fortsat 
læring er et vilkår.

Arbejdsmarkedsrelaterede ansættelser

På ældrecentrene har vi medarbejdere, der er ansat i kortere perioder, f.eks. i for-
bindelse med afklaring i forhold til arbejdsmarkedet. Vi er opmærksomme på vores 
opgave, i forhold til at støtte disse medarbejdere individuelt i deres afklaringsforløb. 

11 Citat fra E-håndbog Kompetenceprofiler
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KOMPETENCER
For at kunne løse kerneopgaven har vi brug for medarbejdere, der har de rette kompeten-
cer, ved noget om området og ved, hvad der skal gøres i givne situationer.

Kompetencer  er noget man har, fordi man ved noget og gør noget, der lever op til 
udfordringerne i en given situation.11

I Hjørring Kommune har vi på ældreområdet udarbejdet en ”Kompetenceprofil”12 for de 
medarbejdere, der arbejder med omsorg og pleje, det vil sige social- og sundhedsassi-
stenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker. 

Formålet med kompetenceprofilerne er at give medarbejdere og ledere et redskab, der 
kan bruges til at skabe klarhed over de enkelte faggruppers virksomhedsfelt. 

Hver af de tre faggrupper har sin egen faglige profil, og det har stor betydning, at vi er be-
vidste om og bruger både vores egne og kollegernes kompetencer i det daglige arbejde. 

I kompetenceprofilen indgår fem forskellige kompetencer.

Organisatorisk kompetence
En kompetence hvor man forstår organisationens opbygning, situation og betydningen af 
ens egen medvirken for helheden.

12 E-håndbog Kompetenceprofiler

Som ansat på et ældrecenter betyder det f.eks.:

• At vi er bevidste om vores kerneopgave, og at denne bevidsthed  
afspejles i vores tilgang til beboere, pårørende, kolleger og i den 
måde, vi taler om ældrecentrene

• At vi er fleksible og kan samarbejde, har ”teamspirit” og kender 
til at arbejde tværfagligt i egen afdeling og med andre samar-
bejdspartnere
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Faglig kompetence
En kompetence som er kendetegnende for faggruppen eller funktionen, og som er kende-
tegnende for det enkelte uddannelsesniveau.

 

Som ansat på et ældrecenter betyder det f.eks. 

• At vi er bevidste om egne kompetencer og kompetenceområ-
der og ved, hvornår vi skal opsøge relevant hjælp fra kolleger

• At vi er bevidste om, at vi godt kan have større viden end vi har  
kompetencer (ansvarsområder)

• At vi har behov for plejefaglige, sygeplejefaglige samt pæda-
gogiske kompetencer, og at vi skal kunne omsætte disse til 
praksis

• At vi har overblik over daglige opgaver relateret til beboer-
ne og kan arbejde struktureret og målrettet og forklare både 
beboere og andre, hvorfor vi gør, som vi gør (fagligt), herunder 
at vi kan reflektere over egen praksis – ligesom vi skal kunne 
dokumenterepå skrift, hvad vi gør

• At vi har viden om neuropædagogik, psykiatri, palliation, de-
mensog sygdomme som f.eks. diabetes, urinvejsinfektion, 
pneumoni og vi ved, hvilke teknologier, der kan være under-
støttende for beboernes trivsel 

Social kompetence
Er evnen til at udvise en medmenneskelig, etisk og respektfuld væremåde over for bruge-
re, pårørende, samarbejdspartnere og kollegaer på alle niveauer i organisationen. Evnen 
til at indgå i relationer, hvor man er i stand til at se og forstå andres perspektiv, og evnen til 
at se sig selv og egen andel heraf.

 
Som ansat på et ældrecenter betyder det f.eks. 

• At vi udviser ro og overskud, når vi udfører vores arbejde, her-
under at vi har selvindsigt og selverkendelse, er åbne og har 
mod til at sige til og fra 

• At vi respekterer, accepterer og kan rumme, at både beboere,  
pårørende og ansatte er forskellige 

• At vi har indlevelsesevne og empati
• At vi vil være kendte for ordentlighed og nærvær, og at vi er 

nysgerrige og interesserede i vores medmenneskers ve og vel 
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Forandrings kompetence 
En kompetence som er evnen til at reflektere og forandre i en given situation. Evnen til at 
kunne modtage og omsætte såvel formel som uformel læring.

 

Som ansat på et ældrecenter betyder det f.eks. 

• At vi er i stand til at ”tænke ud af boksen”
• At vi er villige til at lære og er nysgerrige efter, sammen med  

beboere og kolleger, at finde nye veje og løsninger, samtidigt  
med at vi er realistiske 

Kommunikations kompetence
Er evnen til at skabe anerkendende kommunikativ kontakt i skrift og tale, gennem krops-
sprog, tonefald og ord, så det skaber forståelse hos modtageren.

 

Som ansat på et ældrecenter betyder det f.eks. 

• At vi er opmærksomme på, at den måde vi kommunikerer på, 
og at det vi siger, er med til at præge andres opfattelse af os

• At vi har kommunikative evner og bevidsthed om nonver-
balt sprog og kan motivere beboerne, og at vi kan håndtere 
konflikter 

Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling er, når vi tilegner os ny viden, færdigheder eller holdninger til vores 
fag, og den måde vi varetager vores arbejde på. 

Vi er selv ansvarlige for at tilegne os den viden, vi skal bruge i hverdagen og herunder for 
at efterspørge den viden, vi evt. mangler. Vi benytter os af sidemandsoplæring og spar-
ring, ligesom vi deltager i den undervisning, der foregår på arbejdspladsen. Kompetence-
udvikling, der handler om beboerne generelt, er for alle faggrupper, mens kompetence-
udvikling i fagspecifikke emner kan være for bestemte faggrupper.
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MØDER
For at vore møder skal være effektive og resultatorienterede er det vigtigt, at vi arbejder 
efter nogle retningslinjer, som sikrer dette. Det betyder, at alle møder har en fast dagsor-
den, hvoraf det fremgår, hvilke emner der er til beslutning, drøftelse, orientering/spørgs-
mål til givet information. Det skal ligeledes være helt klart, ”hvem der gør hvad” ved afslut-
ningen af mødet.

Planlægningsmøde
Planlægningsmøder er daglige møder, hvor vi ved vagtens start orienterer os om beboer-
nes tilstand og planlægger ud fra beboernes tilstand og behov.

Formål

• Fordeling af alle slags opgaver, der skal løses i løbet af vagten
• Bedst mulig udnyttelse af personalets ressourcer og kompetencer
• Sikre kvalitet og sammenhæng i opgaveløsningen

Mødeform

• Daglige, stående møder af 10-15 minutters varighed 
• Mødeledelse aftales i den enkelte afdeling 

Dagsorden

• Fordeling af opgaver ud fra tyngdemåling og triagering 
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Triageringsmøde
Triageringsmøder er møder, hvor beboerne ud fra plejebehov inddeles i tre niveauer, med 
henblik på at sikre, at beboere med størst behov får øget opmærksomhed og målrettet 
pleje13.

13 E-håndbog Triageringsmodellen

Formål

• Sundhedsfaglig risikovurdering af beboerne 
• Tidlig opsporing og behandling af helbredsproblemer med  

henblik på tidlig indsats
• Forebyggelse af indlæggelser 

Mødeform

• 1 – 2 møder om ugen af 10 – 15 minutters varighed for  
gennemgang af 15 beboere 

• På midlertidige afdelinger afholdes daglige møder 
• Mødeledelse aftales i den enkelte afdeling

Dagsorden

• Gennemgang af alle beboere med udgangspunkt i Triagerings-
modellen  

Beboernes navne på Triageringstavlen SKAL flyttes ”opad”, dvs. fra grøn til gul, gul til rød 
(og evt. grøn til rød), når det konstateres, at en beboer skifter til en tilstand, der kræver 
øget opmærksomhed fra os. Dermed gælder også, at beboernes navne SKAL flyttes ”opad” 
af alle medarbejdere og i alle vagtlag. Beboernes navne må KUN må flyttes ”nedad” dvs. fra 
rød til gul, gul til grøn og (evt. fra rød til grøn) i forbindelse med et triageringsmøde. Der-
med gælder også, at beboernes navne KUN må flyttes ”nedad” af en sygeplejerske eller en 
social- og sundhedsassistent.

OBS! Se afsnit i håndbogen: Triageringsmodellen
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Beboerkonference
Beboerkonferencer er møder, hvor vi med udgangspunkt i de bærende principper foreta-
ger en grundig gennemgang af de faste beboere, med henblik på at sikre, at beboerne får 
den rette hjælp og støtte.

Formål

• Aktuel beboerstatus fra alle vagtlag
• Planlægning af den fremadrettede indsats for den enkelte beboer 
• Forum for kollegial sparring 

Mødeform

• Den enkelte beboer gennemgås på konference efter behov, dog 
mindst 1 gang om året 

• Der holdes beboerkonference hver 4. uge kl. 13 – 15 
• Møderne holdes afdelingsvis (evt. teams), og repræsentanter for 

alle vagtlag skal være til stede 
• Mulighed for at indkalde tværfaglige samarbejdspartnere 
• Mulighed for beboerspecifik faglig undervisning
• Mødeledelse aftales afdelingsvis

Mødeleders rolle

• Sikrer, at tiden prioriteres, så alle beboere på dagsordenen gen-
nemgås

• Sikrer, at alle fagligheder kommer til orde
• Sikrer, at der er fokus på god kommunikation og gensidig respekt  
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Dagsorden

• Der laves dagsorden/oversigt med navne på de beboere, der skal 
gennemgås på konference 
 
Hver beboer gennemgås ud fra denne dagsorden:

1. Kontaktperson giver en kort præsentation af beboeren, på 
baggrund af dagligdagen, herunder samtalen med beboeren, 
inkl. beboerens ønsker og drømme. Der følges op på aftaler fra 
sidste beboerkonference 

2. Aktuel beboerstatus fra alle vagtlag 
3. Indsats + fremadrettet plan, hvem der gør hvad. Herunder 

ajourføring af 12 sygeplejefaglige indsatsområder, borger- 
status og døgnrytmeplan

4. Tyngdemåling
5. Ændringer og aftaler dokumenteres under konferencen

OBS! Se afsnit i håndbogen: Kontaktperson
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Fælles personalemøder
Fælles personalemøder er for ældrecentrets samlede personale. Møderne bruges til at 
præsentere og drøfte emner, der f.eks. vedrører organisationen eller den enkelte afdeling.

Formål

• Præsentere og drøfte organisationens strategi, værdier og  
udvikling 

• Fremme samarbejde, fællesskabsfølelse og trivsel 

Mødeform

• Mødet er for ældrecentrets samlede personale og holdes 4  
gange om året 

• En del af mødet holdes i grupperne (teams mv.)

Dagsorden

• Afdelingslederen er ansvarlig for møderne  

Sygeplejerske og social- og sundhedsassistent-
møder
• Afholdes 4 gange om året
• Formål er kompetenceudvikling
• Har et fagligt indhold, f.eks. kompetenceprofiler, UTH, Care/dokumentation
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Sygeplejerske og social- og sundhedshjælper-
møder
• Afholdes 4 gange pr. år
• Formål er kompetenceudvikling

Praktisk koordineringsmøde 
Praktisk koordineringsmøde er for medarbejdere (evt. repræsentanter for medarbejder-
grupper), der har funktioner, der relaterer til husets daglige drift, herunder også fællesar-
rangementer. Mødet bruges til at præsentere og drøfte emner, der har tværgående rele-
vans. 

Mødet er et ”kan-møde”, det vil sige, at det er op til det enkelte ældrecenter at vurdere 
behovet for Teammøder.

Formål

• Praktisk koordinering for at understøtte ældrecentrets daglige 
drift

• Sammenhæng mellem husets funktioner og aktiviteter 

Mødeform

• Ud fra det enkelte ældrecenters vurdering af behov fastsættes
◊ Mødehyppighed
◊ Mødets varighed
◊ Faste deltagere + ad hoc

Dagsorden

• Mødernes forberedelse, afvikling og efterbehandling aftales på 
det enkelte ældrecenter, ud fra disse principper
◊ Afdelingsleder er mødeleder
◊ Dagsorden ud fra fast skabelon
◊ Der skrives referat
◊ Referat formidles til alle ansatte
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Teammøde
Teammøderne er for alle medarbejderne i afdelingen og bruges til at drøfte både generel-
le og konkrete arbejdsmiljømæssige emner. 

Mødet er et ”kan-møde”, det vil sige, at det er op til det enkelte ældrecenter at vurdere 
behovet for Teammøder.

Formål

• At understøtte afdelingens værdier, trivsel og samarbejde
• At arbejde systematisk med udvikling og fastholdelse af god  

kommunikation, herunder gode fortællinger

Mødeform

• Dagteams mødes som minimum fire gange om året 
• Aften- natteams mødes som minimum to gange om året 

Dagsorden

• Afdelingsleder er mødeleder
• Evt. fast dagsorden

VAGTPLANLÆGNING 
Ved vagtplanlægning tager vi udgangspunkt i både beboere og medarbejderes behov.

Vi vurderer, hvordan vi med vagtplanlægningen kan understøtte fagligheden, skabe bedst 
mulig kvalitet og sammenhæng i beboerens hverdag og samtidigt sikre økonomisk drifts-
sikkerhed.

Principperne for vagtplanlægning indgår i MED-aftalen og drøftes derfor på det enkelte 
ældrecenter.
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Anbefalinger

• Vagtplanlægning skal som udgangspunkt altid afstemmes med beboernes  
behov. Nye grundrul laves i tæt samarbejde mellem personale, administrative og 
planlæggere 

• I vagtplanlægningen prioriteres blandede vagter, da det fremmer trivsel, kontinu-
itet, fleksibilitet og større kendskab til den enkelte beboers funktioner og døgn-
rytme 

• Blandede vagter og fleksibilitet kan medvirke til at sikre større effektivitet og der-
med også større økonomisk driftssikkerhed 

• Kommunikation mellem personale og planlægger foregår elektronisk – således at 
dokumentation for ønsker om ændringer/nye ønsker m.m. kan arkiveres 

• Langtidsplanlægning af ferie og anden frihed i 16-17 ugers interval, f.eks.  
perioderne uge 1-17, uge 18–40 og uge 41-52 

• Skiftende rul til at vælge ferier. Medarbejdere skiftes til at være 1., 2. eller 3.  
vælger 

• For at sikre en retfærdig fordeling af ferie og for at minimere tidsforbruget til  
at aftale ferie, da det reelt er tid, der går fra beboerne 

• Vagtplanlæggere har adgang til lønsystemet 

• Afdelingsleder og planlægger har et tæt og prioriteret samarbejde, med klare 
aftaler ift. samarbejde og personalebemanding 

• Administrative medarbejdere og planlæggere arbejder tæt sammen, bl.a. for at 
undgå dobbeltarbejde, men også for at bruge hinandens viden både fagligt og 
systemmæssigt



64

INFORMATION
Information på ældrecentrene kan inddeles i to kategorier: Generel information og 
personlig information.

Generel information
Den generelle information tager udgangspunkt i det, vi gerne vil fortælle beboere, pårø-
rende og andre besøgende, om dagligdagen og livet på vores ældrecentre. Det kan være 
information om hverdagen og særlige begivenheder, så som kommende eller afviklede 
udflugter og fester.

Vi er opmærksomme på, at vores besøgende får de nødvendige praktiske oplysninger, så 
de kan klare sig på egen hånd på ældrecentrene. Det kan f.eks. være anvisninger om, hvor 
man finder rene kaffekopper og hvor genstande til opvask stilles.

Hvis en enkelt eller få pårørende eller andre gæster udviser en adfærd, der er uhensigts-
mæssig for beboerne, personalet eller andre gæster, taler vi direkte med den pågældende 
om det og er omhyggelige med at informere vedkommende om, hvorfor vi siger, som vi 
gør.

Personlig information
Hvis vi skal informere en beboer eller pårørende om noget, der er af personlig karakter, så 
gør vi det med diskretion, det vil sige således at andre og for emnet uvedkommende, ikke 
overværer samtalen. Personlig information kan være personfølsomme oplysninger, som 
f.eks. oplysninger om sygdomme eller samtaler med læger.

Pårørende: Det betyder meget med kontinuitet vedr. medarbejdere.

Erfa-gruppe

Ældrecentrenes planlæggere mødes 3 gange årligt for at udveksle erfaringer. Afdelings-
lederne deltager også på møderne. Møderne går på skift mellem centrene og afholdes 
som udgangspunkt efter kl. 13.
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DOKUMENTATION
IT-systemer skal overordnet set lette hverdagen for medarbejderne, samtidigt med, at de 
skal give mulighed for at trække de nødvendige ledelsesinformationer. Systemerne skal 
sikre sammenhæng og koordinering, være brugervenlige, overskuelige, logiske og let 
tilgængelige. 

Dokumentationen skal opfylde gældende lovkrav og samtidig understøtte den faglige 
indsats og sikre sammenhæng i de enkelte forløb. Desuden skal det så vidt muligt undgås, 
at vi laver dobbeltarbejde eller unødvendig dokumentation, ligesom vi skal vide, hvad der 
skal dokumenteres hvor og hvorfor. Alle relevante oplysninger skal være tilgængelige for 
alle involverede medarbejdere og samarbejdspartnere og dokumentationen skal medvir-
ke til at give et hurtigt overblik samt være pålidelige. 

Alle faggrupper skal så vidt muligt indskrive dokumentationen med det samme, f.eks. i 
forbindelse med beboerkonferencer, triageringsmøder og i andre sammenhænge. Doku-
mentation er vigtig både for borgeren, kommunen og for os som medarbejdere. Den er 
med til at beskytte os og til at sikre overblik og sammenhæng i forhold til beboerne.

Når vi dokumenterer, er vi opmærksomme på:  

• At vise fleksibilitet i forhold til hvem der dokumenterer på de 12 sygeplejefaglige 
områder. Det vil sige, at den enkelte medarbejders kompetenceområder og kom-
petenceniveauer sættes i forhold til ressourceudnyttelse og i forhold til graden af 
kompleksitet i den enkelte beboers situation  

• At vores sprogbrug harmonerer med vores principper for god og respektfuld 
kommunikation  

• At vi skriver, så andre kan forstå hvad vi mener og modsat, at vi spørger, hvis an-
dre har skrevet noget vi ikke selv forstår  

• At vi bruger de korrekte fagudtryk, men gerne nævnt i parentes, efter det vi har 
skrevet ”på dansk”  

• At vi dokumenterer, når der iagttages afvigelser hos beboerne   

• At vikarer, der ikke har adgang til EOJ, får den nødvendige viden om beboerne og 
at deres iagttagelser bliver videregivet og dokumenteret 
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FS3

Fælles sprog 3 (FS3) er en ny metode for, hvordan data skal dokumenteres og registreres i 
alle kommuner. FS3 erstatter i 2018 FS2, som vi hidtil har brugt i Hjørring Kommune. 

I FS3 sættes borgeren i centrum. De informationer, der indhentes, dokumenteres eller alle-
rede findes, skal kunne deles mellem de forskellige medarbejdergrupper, og kommunale 
funktioner, der arbejder sammen omkring den enkelte borger. 
 
FS3 hjælper med at gøre det lettere for medarbejderne at finde den information, der er 
tilgængelig. FS3 vil også gøre det lettere for os at finde det rette sted at dokumentere. 

Endelig vil FS3 også gøre det nemmere at kommunikere og udveksle data internt i kom-
munen, fra et system til et andet, mellem kommuner, med sygehuse og på sigt også med 
f.eks. praktiserende læger.

TEORI OG METODE
På ældrecentrene arbejder vi systematisk med opgaverne, fordi systematik er med til at 
sikre, at vi ”kommer hele vejen rundt”, i forhold til beboernes behov. I dette afsnit beskri-
ves nogle af de teorier og metoder, vi bruger i dagligdagen, både i forhold til beboerne og 
i forhold til vores kollegiale samarbejde.

Kommunikation
Kommunikation foregår altid og alle steder, hvor mennesker mødes. På ældrecentrene 
kommunikerer vi med beboere, pårørende og frivillige, med vores kolleger og andre sam-
arbejdspartnere, med praksislæger og sygehuse osv. Faktisk kan vi slet ikke lade være med 
at kommunikere, for kommunikation er både, det vi siger og det vi gør. 

Megen kommunikation foregår med ord, men endnu mere foregår ud fra tonefald, mimik 
og kropssprog mv. Det skal vi være opmærksomme på, ikke mindst når vi kommunikerer 
med de beboere, der har sansetab eller kognitive problemstillinger. 

Forudsætningen for at skabe og bevare gode relationer mellem os og beboerne er, at vi 
har fokus på god kommunikation.

Vores kommunikation med beboerne er baseret på disse tre grundlæggende principper.
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Forståelse

Vi er bevidste om, at vi i kommunikationen med beboerne er ligeværdige, men ikke lige-
stillede. Mens vores tilgang er baseret på faglige og personlige kompetencer, er beboe-
rens tilgang baseret på blandt andet personlige værdier, holdninger og livsstil.

 

• Vi taler klart og tydeligt og i et sprog, som beboeren forstår, 
f.eks. undgår vi at bruge fagudtryk, som er ukendte for  
beboeren

• Vi stiller uddybende spørgsmål for at sikre, at vi forstår  
hinanden

• Vi bruger kommunikative redskaber/hjælpemidler, hvis  
beboeren har sansetab 

• Vi rummer og respekterer lang latenstid, hvis beboeren  
eksempelvis har kognitive problemstillinger 

• Vi er bevidste om, at vi har fordomme, men vi er parate til at 
udfordre dem i vores arbejde for at øge forståelsen mellem 
os og beboerne

Fysisk placering 

Vi er opmærksomme på, at der er sammenhæng mellem det vi siger og vores kropssprog, 
herunder at vi udviser nærvær og interesse for den vi kommunikerer med.

 

• Vi placerer os, så vi er i fysisk øjenhøjde med beboerne 
• Vi er opmærksomme på, at vi ved f.eks. at holde beboeren i 

hånden eller på anden vis berører beboeren, kan gøre bebo-
eren mere tryg

• Vi har øjenkontakt med den vi taler med 
• Vi møder beboeren med høflighed og empati

Frivillig: Der skal være respekt om beboernes privatliv. De vil gerne have, at vi 
banker på og er hos dem. 10 minutter er ofte nok.
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Hjælp til selvhjælp
På Sundheds- Ældre- og Handicapområdet er ”hjælp til selvhjælp” den overordnede til-
gang til den indsats, vi yder til borgerne. Både i hjemmeplejen og på ældrecentrene arbej-
der vi med udgangspunkt i servicelovens regler om personlige pleje og praktisk hjælp. Vi 
har i Hjørring Kommune valgt, ud fra lovgrundlaget, at kategorisere hjælpen i tre forskelli-
ge arbejdsformer, for dermed at tydeliggøre formålet med vores samarbejde med borgerne:

Aktiverende arbejdsform

Den aktiverende arbejdsform handler om at inddrage beboeren i daglige gøremål og 
inspirere beboeren til at holde sig i gang og klare så meget som muligt selv.

Ved  den aktiverende arbejdsform tager vi os tid til at guide og støtte beboerne, ud 
fra det vi har aftalt med beboeren, og ud fra det vi vurderer, er bedst for beboeren i 
situationen. 

I en stabil hverdag, hvor beboer er faldet godt til på ældrecentret og føler sig tryg, vil 
den aktiverende arbejdsform være en integreret del af hverdagen.

Kompenserende arbejdsform

Den kompenserende arbejdsform handler om den hjælp, der udføres, når beboeren ikke 
selv er i stand til at tage vare på opfyldelse af egne behov.

Ved den kompenserende arbejdsform hjælper vi beboeren med de fleste gøremål, 
men er opmærksomme på og respekterer, at beboeren stadig kan og gerne vil klare 
selv ganske små ting. 

Når livet nærmer sig sin afslutning, vil beboeren være mere afhængige af vores pleje, 
nærvær og omsorg end på noget andet tidspunkt, og her vil den kompenserende 
arbejdsform være den primære.

Medarbejder: Vi skal vedligeholde de ressourcer hun har og passe på ikke at tage 
for meget over og gøre hende passiv og afhængig af os.
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Beboer: Der er stor forskel på beboernes aktivitetsniveau og ønsker om at være 
aktive.

Rehabiliterende arbejdsform

Den rehabiliterende arbejdsform er en målrettet og tidsbegrænset, tværfaglig samar-
bejdsproces med beboeren og eventuelt pårørende. Sammen med beboeren sætter vi 
mål, som ved opnåelse vil give beboeren så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

Ved den rehabiliterende arbejdsform træner vi i samarbejde med beboeren, således 
at den enkelte kan generhverve funktioner som f.eks. at kunne spise selv, selv klare 
morgentoilette mv. Vi bruger metoden SMARTE mål  når vi sammen med beboer 
aftaler målet for rehabiliteringen.

Når en borger flytter i plejebolig vil pågældende ofte have en række udækkede be-
hov pga. de problemstillinger, der netop er årsagen til at borgeren flytter i plejebolig. 
Her kan muligheden for at beboeren, med et rehabiliteringsforløb, kan generhverve 
tabte funktioner især være aktuel.

Når vi vælger arbejdsform

Det er lovbestemt, at borgere, der søger om hjemmehjælp først tilbydes et rehabiliterings-
forløb, hvis det vurderes at det kan afhjælpe eller reducere borgerens behov for hjemme-
hjælp. Først derefter tages der stilling til, om borgeren kan bevilges hjemmehjælp, hvor 
det overordnede formål vil være enten aktiverende eller kompenserende.

På ældrecentrene har langt hovedparten af beboerne tidligere fået hjemmehjælp og nog-
le har måske i den forbindelse været igennem et rehabiliteringsforløb, inden de fik bevil-
get hjemmehjælp. 

Medarbejder: Din mor får den hjælp hun har brug for, når hun ikke har kræfter til 
selv at gøre det. Det er noget vi snakker med hende om hver eneste dag.
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Når borgere bevilges plejebolig, vil deres hjælpebehov være mindst lige så stort, som da 
de fik hjemmehjælp, om ikke større. Tilsvarende vil vi skulle imødekomme beboernes be-
hov ved at arbejde ud fra enten den aktiverende arbejdsform eller den kompenserende. 

På ældrecentrene vil vi i praksis kombinere og veksle mellem kompenserende og aktive-
rende arbejdsform. Vi ved, at det har stor betydning for beboernes trivsel, at de er mest 
muligt aktive, men vi ved også, at der er ting, som beboerne ikke længere selv magter. 

Derfor vil det altid være en vurdering af den enkelte beboers behov og aktuelle livssitu-
ation, der bestemmer hvilken arbejdsform vi vælger, ligesom valget altid vil ske i samråd 
med beboeren.

Frivillig: Har man øje for det og udfordrer dem, kan beboerne ofte mere, end 
man tror.

Vi er opmærksomme på, at det er vigtigt at pårørende også ved, at vi har forskellige 
arbejdsformer, og at der ligger bevidste valg bag den måde vi arbejder på.

Pårørende: Personalet må meget gerne udfordre beboerne og ikke bare tage et 
nej til efterretning.

Personcentreret pleje og omsorg
Den samlede demensindsats i Hjørring Kommune tager afsæt i teorier om personcentre-
ret og omsorgsbaseret pleje samt viden om den almindelige aldring.

Tom Kitwood

Socialpsykologen Tom Kitwoods teori om ”Den personcentrerede pleje og omsorg” hand-
ler om, at det enkelte menneske med dets unikke behov, ønsker og oplevelser skal sættes 
i centrum. For ældrecentrene betyder det, at alle beboere behandles som unikke individer, 
ligesom den daglige pleje og omsorg planlægges ud fra det enkelte menneskes liv.

Ifølge Tom Kitwood er der fem grundlæggende behov, der skal opfyldes for at sikre det 
enkelte menneskes trivsel. De 5 behov, med kærlighed i centrum, er: Tilknytning, Trøst, 
Identitet, Beskæftigelse og Inklusion.
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De forskellige behov er nært forbundne og opfyldelsen af ét behov vil skabe større frihed, 
lyst og motivation til at få opfyldt nogle af de andre behov.

Tom Kitwoods teori bruges, når der laves aftaler om og beskrivelser af konkret plejetilgang 
og teorien bruges af alle faggrupper, der arbejder med beboere med demens.

Neuropædagogik 

Hvis man har hjerneskader eller kognitive dysfunktioner (mentale, intellektuelle, person-
ligheds- og bevidsthedsmæssige ændringer), kan man have problemer med opmærksom-
hed, læring og hukommelse, planlægning og problemløsning, forståelse og brug af spro-
get, genkendelse af genstande og bearbejdning af sanseindtryk. 

Dertil kan man have mangelfuld indlevelsesevne, manglende evne til at læse og forstå 
andres følelser eller til at reflektere over sig selv.

KÆRLIGHED

Tilknytning Trøst

Identitet

Beskæftigelse

Inklusion
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Svagt fungerende eller ødelagte centre i hjernen kan som regel ikke genopbygges, hvor 
meget der end forsøges. Neuropædagogik går ud på at støtte og hjælpe beboeren i at 
træne de stærke sider og dermed kompensere for de dele, der ikke fungerer. Træne det, 
som beboere med hjerneskade eller dysfunktion oplever succes med. Jo mere succes, jo 
mere motivation og dermed udvikling af evnen til, at kompensere, for de svage sider. 

Neuropædagogik kan også bruges til at danne forståelse for, hvor forskelligt en skadet 
hjerne arbejder, i forhold til en rask hjerne, og hvor vigtigt det er, at der vedvarende tages 
højde for, at kommunikation, overblik, planlægning osv. har helt andre vilkår og forudsæt-
ninger hos beboere med skadede hjerner.

Smarte mål
Modellen ”SMARTE mål” kan støtte os i at formulere fremadrettede og handlingsorientere-
de mål, der er så konkrete, at alle kan arbejde henimod de samme mål, på en måde så der 
til sidst kan opnås enighed om, hvor vidt målet er nået eller ej.  

På ældrecentrene kan SMARTE mål være en både hensigtsmæssig og systematisk model 
til at understøtte den aktiverende arbejdsform.
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Tidsbestemt

Realistisk

Accepteret

Målbart

Specifikt

Evaluérbart

Hvor længe skal vi have fokus på dette mål 
og hvornår skal vi se resultatet?

Hvad skal gøres og opfyldes?

Hvordan kan det ses, at målet er nået?

Giver målet mening for borgeren (beboeren)?

Målet skal være indenfor en vis rækkevidde

Hvornår og hvordan skal der evalueres og 
justeres på målet?
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Isbar
Isbar er et værktøj til at gøre kommunikationen ved f.eks. sektorovergange mere effektiv 
og dermed øge patientsikkerheden. Værktøjet kan bruges alle steder i sundhedsvæsenet, 
bl.a. ved vagtskifte, ved kontakt til social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller læge, 
når en person retter forespørgsel til en anden, når ansvar overdrages til en anden person/
et andet vagthold og fra en sektor til en anden f.eks. ved overflytninger af patienter.

ISBAR er en forkortelse, der står for:
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Giv eller få et godt råd om problemet

Identificér dig selv og patienten

Beskriv situationen

Beskriv baggrunden kort

Giv din analyse af situationen

Brug af ISBAR kan forbedre patientsikkerheden. ISBAR´-en er lamineret i en lille A6 stør-
relse og ligger ved alle fastnettelefoner. Ligeledes har hver medarbejder et lamineret ark i 
lommen eller tasken. 

Når eksterne samarbejdspartnere (f.eks. sygehus og praktiserende læger) skal kontaktes, 
hjælper ISBAR med til at systematisere samtalen for medarbejderne i ældreplejen og dem 
vi kommunikerer med. Oplevelsen er, at dette giver sikkerhed i kommunikationen.
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ABCDE
ABCDE er en arbejdsmetode, der bidrager til at skabe overblik ved hjælp af en enkel, ens-
rettet og systematisk vurdering af patienten, f.eks. i akutte situationer.
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D

E Exposure

Disability

Circulation

Breathing

Airways

Eksponering

Luftveje

Vejrtrækning

Kredsløb

Neurologisk status

Når man bruger ABCDE-metoden, kan man hurtigt danne sig et overblik over, hvad der er 
vigtigt, og mindre vigtigt og får dermed nemmere ved at fokusere sin tid, og opmærksom-
hed på de relevante og mest vigtige opgaver.

Triagering
Hvis vi opsporer og behandler forskellige tilstande og sygdomme tidligt hos beboerne, 
kan vi forebygge forringelse af beboernes almene tilstand, ligesom nogle indlæggelser vil 
kunne undgås. 

Tidlig opsporing af både akutte og langsomme forværringer, forudsætter kendskab til 
beboerens habitualtilstand (beboerens sædvanlige tilstand) og løbende observation af 
beboeren.

Som støtte i de løbende og systematiske hverdagsobservationer og til at kunne kvalificere 
disse, bruger vi Triageringsmodellen14. Denne model er et redskab til inddeling af beboer-
ne, med det formål at skabe et hurtigt og visuelt overblik over hvilke beboere, der på det 
aktuelle tidspunkt har størst behov for øget opmærksomhed og målrettet pleje.

14 E-håndbog Triagering
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Visuelt inddeles beboerne i tre farver:

Kollegial sparring
I hverdagen støder vi på små og store udfordringer, og de fleste takler vi ved at bruge 
vores faglighed, erfaringer og ikke mindst gennem et godt kendskab til beboerne. Allige-
vel kan vi komme i tvivl om, hvordan vi løser en konkret opgave. Eller vi står i en situation, 
hvor det ikke lige gik, som vi havde regnet med eller håbet, eller er gået fejl af hinanden i 
samarbejdet med en kollega.

I sådanne tilfælde kan vi gøre brug af ”Kollegial sparring”15, der er en faglig samtale mel-
lem kolleger. Kollegial Sparring bygger på den anerkendende tilgang, hvilket vil sige, at 
man respekterer hinandens forskelligheder, og ser efter håb og muligheder. Kollegial 
Sparring er en struktureret, faglig samtale, hvor man i stedet for at give gode råd, lytter til 
problemstillingen og stiller undrende og nysgerrige spørgsmål, der får ens kollega til at 
reflektere.

15 E-håndbog Kollegial Sparring

OBS! Se afsnit i håndbogen: Triageringsmøder

  
Hvis hospitalindlæggelse er truende

 

Grøn
 

Beboerens almentilstand

 

Gul
 

Én eller flere ændringer i almentilstanden

 

Rød
 

Ved udskrivelse fra hospital

  
Ved observation af markante ændringer i almentilstand
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Det narrative træ
De fortællinger, vi hører i vores organisation, er alle sammen med til, på godt og ondt, at 
skabe historien om ældrecentrene. Historier overlever kun, hvis de har både en fortæller 
og et publikum. Hvis vi vælger at lægge øre til en historie, er vi med til at holde den i live, 
også selv om vi ikke verbalt støtter historien. Men vi har som publikum, mulighed for at 
ændre på historien, blot ved at stille spørgsmålstegn ved den. 

På ældrecentrene bruger vi redskabet ”Det narrative træ”16 til at tage det bedste fra forti-
den med os ind i nutiden”. Med dette redskab kan vi være med til at påvirke det, der tales 
om, hvordan der tales om det, og hvad der fokuseres på. Hvis vi hele tiden fokuserer på 
problemer og taler om mangler, kommer det også til at fylde mest mentalt. Hvis vi om-
vendt fokuserer på det, der fungerer, og taler om det positive, så er det dét, der kommer til 
at fylde i hverdagen.

 

Rødder tager udgangspunkt i fortiden, hvor det omhandler deltagernes erfaringer og 
oplevelser.

Stammen omhandler nutiden, hvor ældrecentrenes nuværende virkelighed, situation, 
selvforståelse, udførelse af opgaver samt arbejde med udviklingsplanen drøftes.

Kronen drejer sig om, hvordan ældrecentrenes ønskede fremtid ser ud, hvad der drøm-
mes om samt hvad der skal arbejdes på og med i forhold til udviklingsplanen.

16 E-håndbog Det Narrative Træ

 

RØDDER: Historie, fortiden, erfaringer

STAMME: Nutid, selvforståelse, mestring af verden, hvor er vi nu?

KRONEN: Drømme, håb, fremtiden, ønsker
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SAMARBEJDSPARTNERE
Udover de kolleger og samarbejdspartnere, der er ansat på de enkelte ældrecentre og har 
deres daglige arbejde på et eller flere ældrecentre, så har vi også en række andre samar-
bejdspartnere. 

I dette afsnit har vi beskrevet, hvem der er vores primære samarbejdspartnere, og vi har 
lavet en opdeling, ud fra om det er interne samarbejdspartnere (en del af organisationen 
Hjørring Kommune) eller eksterne (andres sektorer og private, f.eks. sygehus, praktiseren-
de læger, private leverandører mv.).

I hverdagen er vi omgivet af forskellige rammer og vilkår. Det kan være overordnede 
politikker og økonomiske rammer. Det kan også være vilkår, som vi bevidst eller ubevidst 
selv har været med til at skabe og som vi kan være nysgerrige og opmærksomme på, 
udfordre og dermed opdage nye eller alternative muligheder i hverdagen.

Afdeling for velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi er de teknologiske ydelser og produkter, der kan være med til at 
give beboerne mere tryghed og sikkerhed i hverdagen. Samtidigt kan velfærdstek-
nologi bidrage til, at beboerne kan leve et mere aktivt liv, hvor de er mere selvhjulpne 
og dermed også har mere indflydelse på eget liv, samtidigt med, at det kan frigøre 
eller lette arbejdet for medarbejderne.

Samarbejdet kan ske på gensidigt initiativ. Fra ældrecentrene kan vi ringe og bede 
om bistand til et konkret behov, eller velfærdsteknologisk afdeling kan (via leder-
gruppen) informere om nye muligheder, herunder indgå samarbejdsaftaler om af-
prøvning af nye redskaber.

 

Interne samarbejdspartnere
Disse samarbejdspartnere er en del af Hjørring Kommunes egen organisation.
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Myndighed Hjælpemidler og Hjælpemiddeldepotet

Hjælpemidler benyttes for at muliggøre aktiviteter, som beboerne ikke mere kan 
udføre, på grund af funktionsnedsættelser. Hjælpemidler kan også være redskaber til 
brug for os som personale, for at vi lettere kan hjælpe beboerne. Således gør hjælpe-
midler hverdagen lettere, for både beboere og personale på ældrecentrene.

Mange beboere er afhængige af hjælpemidler i dagligdagen. Det kan være mange 
forskellige hjælpemidler, f.eks. rollator, kørestol, badebænk eller en lift, som persona-
let benytter ved forflytning af beboerne (APV-hjælpemiddel).

Beboerne kan (oftest med vores hjælp), søge om et hjælpemiddel. Visitator vurderer, i 
samarbejde med de medarbejdere, der kender beboerne, om et besøg er nødvendigt 
før bevilling.

Det er også hos Myndighed Hjælpemidler, vi kan søge om APV-hjælpemidler.

Hjælpemiddeldepotet henter, bringer og opsætter hjælpemidler samt reparerer 
disse.

 

Myndighed Ældre 

Myndighed Ældre visiterer til plejebolig efter gældende kvalitetsstandard. Man kan 
komme på venteliste til et specifikt ældrecenter, men pladsgarantien gælder til en 
plejebolig generelt. Får man bevilget en plejebolig et andet sted, end der hvor man 
har stået på venteliste, og tager imod tilbuddet, fordi man har akut behov for en 
plejebolig, så kan man fortsat stå på venteliste til det specifikke ældrecenter.

For at komme i betragtning til en plejebolig skal en række kriterier i forhold til bor-
gerens behov for personlig pleje og praktisk hjælp være opfyldt17.

17 Hjørring Kommunes hjemmeside: Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig

 

Træningsenheden 

Vi samarbejder med Træningsenhedens fysio- og ergoterapeuter i flere sammenhæn-
ge. Primært sker det dog, når en beboer har været indlagt på sygehus og ved udskriv-
ning får en genoptræningsplan (GOP), bevilget efter sundhedsloven, med sig hjem. 
Det kan f.eks. være fysioterapi til en beboer efter et knoglebrud, eller det kan være 
ergoterapi til beboere med dysfagi (problemer med at spise, drikke og synke). 

Terapeuterne træner med beboerne i deres boliger eller, hvis beboeren har kræfter 
til det, i træningslokaler på ældrecentret. Terapeuterne vejleder os i, hvordan vi bedst 
følger op på træningen i hverdagen, gennem særlige hensyn eller tips til aktiviteter, 
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der kan bedre beboerens funktioner i hverdagen og måske beboerens tilstand gene-
relt. Genoptræning eller vedligeholdende træning efter serviceloven er træning, som 
beboerne kan bevilges uden forudgående sygehusindlæggelse. 

For beboerne på et ældrecenter er den vedligeholdende træning en integreret del af 
hverdagslivet (aktiverende arbejdsform), og kun meget sjældent bevilges en beboer 
på et ældrecenter genoptræning efter serviceloven, som særskilt ydelse.

 

Hjemmehjælp
Hovedparten af de nye beboere har tidligere fået hjemmehjælp og er derfor ”kendte” 
på Sundheds- og Ældreområdet eller hos private leverandører. Derfor kan en række 
oplysninger om beboeren findes på kommunens omsorgssystem. Når der flytter nye 
beboere ind på ældrecentrene, suppleres oplysningerne altid med en personlige 
(mundtlig) kontakt mellem hjemmepleje og ældrecenter.

Hjemmeplejen kan være både den kommunale hjemmepleje og private leverandører.

 

Omsorgstandpleje 

En del af beboerne på ældrecentrene er tilmeldt den kommunale omsorgstandple-
je, da de ikke længere er i stand til at bruge tandplejetilbud i privat praksis. F.eks. på 
grund af de private tandklinikkers fysiske tilgængelighed, eller på grund af beboer-
nes mentale tilstand.

De fleste beboere har stadig deres egne tænder og derfor tilstræbes, at beboerne 
bliver behandlet på en af kommunens tandklinikker, hvor de redskaber og andre ma-
terialer giver bedre behandlingsmuligheder. I nogle tilfælde er det dog på grund af 
beboerens tilstand nødvendigt, at behandlingen foregår i beboerens egen lejlighed. 

Udover de regelmæssige undersøgelser får beboerne tilbudt en ekstra indsats, som 
hjælp til at opretholde en god mundhygiejne, i form af afpudsninger og fluorbehand-
linger.

Den kommunale tandpleje har tilbud til ældrecentrenes personale om undervisning 
i, hvordan man hjælper beboerne med en god mundhygiejne, og hvilken betydning 
denne har for det generelle helbred.

 

 Køkkenområdet

Ældrecentrene samarbejder med Køkkenområdet om den daglige madudbringning 
og derudover trækkes der på Køkkenområdets ernæringsfaglige vejledere i konkrete 
situationer, hvis en beboer har særlige ernæringsmæssige behov.
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Borgersundhed

Vi samarbejder med konsulenter fra Borgersundhed om KRAM-faktorerne, specifikt 
med konsulenter for KOL- og hjerte-kar-området. Der er mulighed for at få undervis-
ning i KOL og hjerte-kar-sygdomme inkl. den medicinske og forebyggende behand-
ling. Undervisningen tager gerne udgangspunkt i konkrete problemstillinger om-
kring beboerne.

Der er også mulighed for at få vejledning til borgere, der ønsker rygestop.

 

Primærsygeplejen 

Ældrecentrenes egne sygeplejersker har det daglige ansvar for, at beboerne får den 
nødvendige og korrekte sygepleje. Hovedparten af sygeplejeopgaverne planlægges 
og udføres om dagen og på nogle ældrecentre arbejder sygeplejerskerne derfor ude-
lukkende dagvagt. 

Hvis beboerne på disse ældrecentre får brug for at blive tilset af en sygeplejerske 
aften, nat, weekend eller helligdage, kan primærsygeplejen (dem vi kalder de udekø-
rende sygeplejesker) tilkaldes.

 

Aktivitetsområdet

Beboere på de af kommunens ældrecentre, primært de centre der har et aktivitets-
center i direkte tilknytning til ældrecentret, kan efter konkret aftale deltage i aktivi-
tetscentrenes aktiviteter og arrangementer. Det kræver dog, at beboerne er forholds-
vis selvhjulpne eller alternativt, at de er ifølge med en medarbejder, pårørende eller 
frivillig fra ældrecentret.

Borgere fra eget hjem har fortrinsret til at komme på kommunens aktivitetscentre og 
derfor er der en række regler for, hvornår og på hvilke betingelser beboerne fra æl-
drecentre kan være med.

 

Boligadministration og boligforeninger

Boligadministrationen og boligforeninger er eksterne samarbejdspartnere. 

Da beboerne på ældrecentrene bor i egen bolig med lejekontrakt, er alle opgaver, der 
relaterer til ind- og udflytning samt husleje henlagt til udlejerne, det vil sige til bolig-
foreninger eller den kommunale boligadministration.
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Eksterne samarbejdspartnere

Sygehuse

Samarbejdet med sygehuset foregår primært i situationer, hvor egen læge eller en 
vagtlæge har rekvireret en indlæggelse. Vi kommunikerer ved brug af ISBAR-tjekliste, 
og der udarbejdes en indlæggelsesrapport. Ved udskrivelse modtager vi en udskriv-
ningsrapport.

Praktiserende læger kan henvise til Gerontopsykiatrisk afdeling eller Geriatrisk afde-
ling, med henblik på tilsyn hos den ældre med aftalte mellemrum. Gerontopsykatrisk 
afdeling kan bidrage med både medicinske og pædagogiske tiltag, ud fra de obser-
vationer og tilbagemeldinger vi kan give.

 

Praktiserende læger

Hvis beboerne har brug for lægeundersøgelse/-behandling, tilkaldes en praktise-
rende læge (eller beboeren kommer måske med andres hjælp til lægens klinik). Det 
er forskelligt hvorvidt beboerne har beholdt den samme læge som de havde før de 
flyttede i plejebolig, eller om flytningen har givet anledning til lægeskift.

 

Speciallæger

Hvis en beboer har behov for øjenlæge, hudlæge, ørelæge mv. sker det efter samme 
retningslinjer som andre borgere, i nogle tilfælde derfor også efter henvisning fra 
praktiserende læge.

 

Hospice 

Samarbejdet med hospice handler primært om vejledning i forhold til palliativ pleje. 
Kun sjældent kommer beboere fra ældrecentrene på hospice, da beboerens pleje og 
behandlingsbehov som regel kan varetages på ældrecentrene.

 

Præster 

Hvis en beboer ønsker samtale med en præst, eller repræsentanter fra andre tros-
samfund, er vi behjælpelige med at etablere kontakt. 
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Bedemænd

Det er pårørende, der tager kontakt til en bedemand ved dødsfald. Bedemanden 
kommer til ældrecentret, når der forelægger en dødsattest fra egen læge eller vagt-
lægen. Herefter kommer beboeren i kisten og hvis beboer og evt. pårørende har 
ønsket det, holdes en lille højtidelighed, hvorefter kisten bæres ud.

 

Værger

Nogle beboere har eller får etableret værgemål, hvis der er områder af deres hver-
dagsliv de ikke selv kan tage vare på. I nogle tilfælde har beboeren og dennes pårø-
rende, eller andre nært tilknyttede, brug for vores hjælp til at skrive en ansøgning. 
Ansøgninger om værgemål behandles af Statsforvaltningen.  

Private leverandører

For mange beboere er det en nødvendighed, at ydelser som f.eks. fodpleje og hår-
klipning kan foretages på ældrecentret, fordi beboerne ikke længere er mobile eller 
måske på grund af demens ikke kan færdes ude i byen. I mange tilfælde tager bebo-
ernes pårørende sig af at få lavet aftaler, i andre tilfælde er vi behjælpelige med den-
ne opgave, idet det er vigtigt at huske på, at det er beboerne (eller dennes pårøren-
de) der vælger leverandør. 

 

Nærmiljø

De fleste ældrecentre ligger geografisk i nærheden af skoler, børnehaver, foreninger 
og andre interessegrupper, og der er rig mulighed for værdifulde samarbejder med 
børn og voksne herfra. Ved at holde dørene åbne og gøre en aktiv indsats, for at bor-
gere fra nærområdet føler sig velkomne på ældrecentrene, kan dette være et værdi-
fuldt aktiv til beboernes trivsel.
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