Plejecenter Egelys værdigrundlag

”Egely er et lille hyggeligt plejecenter, hvor alle
beboere oplever at leve et liv med højest mulig
livskvalitet”

Plejecenter Egely
Februar 2020

Egelys værdigrundlag er blevet til i en proces hen over sommeren
og efteråret 2019. Alt personalet var inviteret til en temadag,
hvor der blev arbejdet i grupper ud fra et oplæg fra
ledelsesteamet. Der er taget udgangspunkt i Center for Social og
Sundheds værdigrundlag – tilføjet Egelys eget afsnit om
fagprofessionalisme.
MED udvalget har kvalificeret værdigrundlaget, og det er endelig
vedtaget i februar 2020.

Det betyder





Beboerne er i centrum.
Kontinuitet i plejen.
At vi er nærværende.
At vi kender beoernes livshistorie.

Sådan gør vi
 Vi tilstræber at der altid er kendt personale på arbejde.
 Vi inddrager beboerne i beslutninger der vedrører deres liv
og hverdag.
 Vi arbejder efter beboernes døgnrytmeplaner og tager
udgangspunkt i deres livshistorie.
 Vi kommunikerer klart og tydeligt.
 Vi holder vores aftaler

Fagprofessionalisme

Det betyder
 at vi respekterer beboernes selvbestemmelsesret og vi er
opmærksomme på beboernes sårbarhed.

Sådan gør vi
 Vi møder alle beboere som de unikke og individuelle
mennesker de er
 Vi udfører aktiviteter og rehabilitering, som er værdifulde for
den enkelte
 Vi spørger ind til, hvad der er vigtigst for den enkelte
 Vi indhenter livshistorier
 Vi giver beboerne valgmuligheder
 Vi spørger ind til beboernes ønsker og valg
 Vi anerkender beboernes bidrag til fællesskabet

Det betyder
 At vi anerkender hinanden og vores beboere.
 At vi møder hinanden med respekt.
 At vi alle er ligeværdige i fællesskabet.
Sådan gør vi






Vi respekterer beboernes tro og værdier.
Vi overskrider ikke beboernes grænser.
Vi taler ordentligt med beboerne og med hinanden.
Vi lytter til beboerne og til hinanden.
Vi skaber gode relationer og understøtter det gode
naboskab.

Det betyder:







At vi kender vores kompetencer
Vi spiller hinanden gode
At vi bruger vores faglighed
at vi arbejder efter samme værdigrundlag
at vi samarbejder internt og eksternt.
At vi er ”et hus”.

Sådan gør vi:
 Vi tilgodeser beboernes individuelle behov ud fra et fagligt
perspektiv.
 Vi sætter vores faglighed i spil gennem triagering.
 Vi dokumenterer vores arbejde.
 Vi sparrer med hinanden.
 Vi overholder vores tavshedspligt.
 Vi arbejder tværfagligt
 Vi løfter i flok.
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