Værdigrundlag
Beboere, daghjemsgæster og pårørende
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Forord
Rudersdal Kommune vil gerne være en attraktiv og effektiv
arbejdsplads, hvor kompetente medarbejdere sammen med
en fremsynet ledelse sørger for kvalitet i opgaveløsningen.
Plejecenter Sjælsø har med udgangspunkt i ovenstående
en forventning om, at medarbejderne er
• inspirerende
• målrettede og
• troværdige
Disse tre grundlæggende værdier skal sikre, at beboerne får
et meningsfyldt lv samtidig med, at medarbejderne opnår
størst mulig kvalitet i arbejdslivet.
Plejecenter Sjælsø har med udgangspunkt i ovenstående
udarbejdet det værdigrundlag, som du sidder med.
Værdigrundlaget udtrykker de værdier og holdninger, som vi
ønsker, skal styre alle aktiviteter, handlinger og beslutninger
på Plejecenter Sjælsø
Med venlig hilsen
Charlotte Buchwald
Centerleder
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Inspirerende
Medarbejderne viser, at de er inspirerende, ved at
• være positive overfor nye ideer og tiltag og medvirke til
at udvikle organisationen ved at dele viden, være
initiativskabende og bruge hinandens kompetencer
• være nærværende og lyttende og anvender en positiv
kommunikation i dialogen med beboere og pårørende
• se muligheder fremfor begrænsninger
• udvise kreativitet i forhold til opgaveløsningen og ikke
bare gøre som ”vi plejer”.
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Målrettede
Medarbejderne viser, at de er mårettede ved, at
• sætte mål og dokumentere resultater
• evaluere og følge op
• prioritere opgaverne
• planlægge de daglige opgaver og aktiviteter
• arbejde i overensstemmelse med de givne
retningslinjer.
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Troværdige
Medarbejderne viser, at de er troværdige ved, at
• være fagligt kompetent og holde sig fagligt ajour
• være loyal over for de trufne beslutninger
• være ærlig
• der er overensstemmelse mellem ord og handlinger
• overholde aftaler
• overholde love, regler, tidsfrister og deadlines
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Beboernes indflydelse på eget liv
• vi er opmærksomme på, at den enkelte beboer har brug
for et meningsfyldt liv, hvor livskvaliteten er i fokus
• vi tilstræber valgmuligheder, og støtter beboernes egne
valg
• vi tilstræber, at beboerne i videst muligt omfang selv
varetager dagligdagens opgaver ud fra princippet
”hjælp til selvhjælp”
• vi er opmærksomme på, at de små ting i dagligdagen
kan have stor betydning for den enkelte beboer.
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Kvalitet i kerneydelserne
• vi arbejder tværfagligt og anvender bevidst
medarbejdernes kompetencer
• vi tilstræber, at medarbejderne har kendskab til
gældende lovgivning, politisk vedtagne målsætninger
og kvalitetsstandarder
• vi har ajourførte procedurer for at sikre, at
medarbejderne altid har adgang til den nødvendige
viden.
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Positivt samarbejde
• vi anser det for naturligt, at der mellem beboere,
pårørende og medarbejdere udvises gensidig respekt
med en værdig omgangstone
• vi tilstræber, at dialogen tager udgangspunkt i en positiv
kommunikation
• vi tager gerne udgangspunkt i de gode historier
• vi kan både modtage og give konstruktiv kritik
• vi respekterer beboernes privatliv
• vi overholder tavshedspligten
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Højt informationsniveau
• vi anser det for meget væsentligt, at beboere og
pårørende løbende holdes orienteret, hvorfor vi udgiver
”Sjælsønyt” jævnligt, hvor der orienteres om, hvad der
foregår på plejecenteret
• vi tilstræber en løbende skriftlig og/eller mundtlig dialog
mellem den enkelte beboer og pårørende og
medarbejderne
• vi tilstræber et højt tværfagligt informationsniveau
blandt medarbejderne således, at den enkelte
medarbejders erfaring og viden i så stor udstrækning
som muligt kommer den enkelte beboer til gavn
• vi udarbejder skriftlige referater, når der afholdes
møder, som er tilgængelige for målgruppen
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Harmoniske omgivelser
• indendørs fællesarealer skal fremstå pæne og rene og
de skal være møbleret på en sådan måde, at beboere
og pårørende føler sig i hyggelige omgivelser
• vi tilstræber, at udendørs fællesarealer fremtræder
vedligeholdte så beboere og pårørende kan færdes i og
nyde den dejlige natur
• vi lægger vægt på, at højtiderne markeres på traditionel
vis og sørger for at fællesarealerne er pyntet til jul og
påske.
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