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Baggrund
Politikken ”Det Gode Hverdagsliv” er formuleret ud
fra en grundig analyse af mange konstruktive input
fra et større opstartsseminar, fire idekonferencer,
interviews med borgere på forskellige plejecentre
og deres pårørende samt frivillige. Derudover
indgår også fortællingerne om det gode hverdagsliv
udarbejdet i et samarbejde mellem de enkelte
lokalledere og borgere, pårørende, frivillige og
lokalsamfundet.
Plejecenterets fysiske og psykiske omgivelser skal
give borgeren en følelse af hjemlighed, hvor der
er plads til hjerterum og borgerens sociale liv med
familie og gæster. Vi skal prioritere, at borgerne kan
bidrage med egne kompetencer og være med til
daglige gøremål - ”at der er noget, man kan stå for”.
Det giver værdi og livskvalitet. Det kan handle om,
at der er mulighed for at spise sammen, have hund,
flytte ind som ægtepar, have adgang til have og
egen terrasse, have små opgaver i forbindelse med
madlavning og i det hele taget blive betragtet som
individ.
Plejecentrene skal være et hjem, hvor den enkelte
borger kan leve et værdigt liv med mulighed for
at bruge sine evner og kræfter bedst muligt i en
atmosfære præget af tryghed.

Resultaterne fra den samskabende proces
præsenteres nedenfor som en række
”hverdagsblikke” på livet på plejecentre.
Hverdagsblikkene er tematisk opdelte og vil
indeholde mål og fokusområder:

j 1.

Hjemlighed og nærvær

j 2.

Den personlige bolig

j 3.

Det sanselige måltid

j 4.

Det nære netværk

j 5.

Hverdag med meningsfyldt indhold

j 6.

Faglig og kompetent pleje og omsorg

j 7.

Trygt og stimulerende udeliv
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Borgere og pårørende
om det gode hverdagsliv:
-- Det er, når personalet har tid til at sætte
sig hos mig, kigge mig i øjnene og vi kan
snakke lidt sammen

-- Det er, at jeg som pårørende kan se, at min
mor har det godt, hun smiler og har håret
sat op, som hun sætter sådan pris på

-- Det er, at nogen husker mig på, hvad jeg
godt kan lide at lave; spille kort, luge i haven,
gå mine ture osv.

-- Det er, at personalet kræser om maden og
måltidet

-- Det er at hjælpes om daglige gøremål som
opvask, lægge tøj sammen osv.

-- Det er, at vi griner og synger sammen og
fortæller anekdoter fra tiden, der er gået.

-- Det er, at jeg får lov til at gøre præcis, hvad
jeg gerne vil
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Hjemlighed og nærvær
At have hjemme et sted og føle sig hjemme, er
vigtigt for ethvert menneske – også på et pleje
center. Vi tilstræber værdighed og respekt om det
enkelte menneske – blandt andet ved at tilbyde en
høj grad af hjemlighed, nærvær og indflydelse på
eget liv. Der er plads til individuelle ønsker både i
boligen og fællesområderne, og familier og gæster
er velkomne til at tage del i fællesskaberne og
aktiviteterne.
For at understøtte individualitet, forskellighed og
muligheden for at knytte nye bånd, er det vigtigt,
at fællesstuerne inviterer til en mangfoldighed af
mindre fællesskaber.
Den enkelte borger er omdrejningspunktet for alt,
hvad vi foretager os. Det Gode Hverdagsliv er
kendetegnet ved, at vi tager individuelle hensyn,
hvor det er muligt. Borgeren skal føle sig hjemme
i egen bolig og plejecentrets fællesarealer skal være
hyggelige og hjemlige.

”Personalet
er meget en
gageret i,
at borgerne
skal have n
oget ud af
livet udove
r dagligdag
sting. Det e
vigtigt at væ
r
re i nuet og
sørge for
at skabe kv
alitet hver d
ag. Vi ved
aldrig, hvad
i morgen bri
nger”
– Citat lokall
eder

Derfor vil Sundheds- og
Ældreudvalget have fokus på:
-- at borgerne oplever deres plejebolig som deres
eget hjem. Medarbejderne arbejder i borgerens
hjem, hvor borgerens normer, regler og meninger
respekteres
-- at borgeren støttes i at videreleve sit tidligere
hverdagsliv med hverdagens almindelige gøremål
-- at borgeren inddrages, så vedkommende har
mulighed for at ytre sig og komme med ønsker til
både fællesskab og privatliv
-- at selvbestemmelse prioriteres højt. Som borger
på plejecenter bestemmer du selv, hvornår du vil
stå op, hvilket tøj du vil have på, hvad du ønsker at
spise, hvad du vil foretage sig i løbet af dagen, og
hvornår du ønsker at gå i seng om aftenen
-- at plejecentrene er et godt sted at bo, besøge og
arbejde

Målet er:
At vi skaber et aktivt og mangfoldigt hverdagsliv,
som tager hensyn til den enkeltes ønsker og behov
og dermed sikrer et godt hverdagsliv for borgerne på
plejecenter.

-- at borgeren kan blive ved med at være herre
i eget liv og have mulighed for at leve hele livet,
som den enkelte borger måtte ønske det i trygge
omgivelser
-- at borgeren får den nødvendige hjælp til de
daglige gøremål, som vedkommende ikke
længere kan håndtere.
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Den personlige bolig
At flytte i en bolig på plejecenter er ofte en stor
omvæltning. Man skal flytte fra sit hjem, hvor man
har tilbragt en stor del af sit liv. Og da plejeboligerne
ofte er betydeligt mindre end hjemmet, bliver man
nødt til at skille sig af med personlige ejendele.
Muligheden for at være privat har betydning for
trivslen. For borgere med ægtefæller er det af stor
betydning, at de kan forblive i nærheden af hinanden.
Og der skal være plads til gæster i boligen. Pleje
boligen skal både være et hjem og fungere som
et. Når borgeren selv er med til at indrette, styrker
det vedkommendes selvbestemmelse og følelse af
kontrol over de daglige aktiviteter.
Boligen har stor betydning for vores livskvalitet
og trivsel. Den er omdrejningspunktet for vores
liv. Mennesker er forskellige - med forskellige
karakteristika, livssituationer og behov, der ændrer
sig over tid. Boligen skal derfor være fleksibel, så
den tilgodeser forskelligheden blandt borgerne og
kan ændres i takt med den enkelte borgers behov.
Det handler om, at borgerne kan blive ved med at
være herre i eget liv – at have mulighed for at leve
hele livet, som den enkelte måtte ønske det

Derfor vil Sundheds- og
Ældreudvalget have fokus på:
-- at understøtte oplevelsen af hjemlighed i den
private bolig – boligen skal ligne en bolig og
indeholde de møbler og ejendele, der har
betydning for borgeren
-- at samarbejdet mellem borgeren, pårørende og
medarbejderne styrkes, således at borgeren og
dennes pårørende oplever sig medinddraget og
hjulpet til en god start i boligen

livet
erne om
o
b
e
b
r
e
den
spørg
jeg altid
”Når jeg
r
å
f
,
t
e
r
t
, de
en
er det liv
v
på plejec
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af aktivit
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s
tilbagem
s
a
m
,
. Der er
de nyder
g
o
–
t
e
gerne vil
ab
, som
i fællesk
til og fra
– særligt
e
lg
æ
v
n
ka
at de selv ormen nu er til”
dagsf
kalleder
– Citat lo

-- at der er plads og invitationer til, at borgeren kan
være med i hverdagsaktiviteter som at deltage
i madlavningen, vande blomster, lægge tøj
sammen, dække bord og lignende
-- at overgange mellem det private og det fælles
tydeliggøres fx i forhold til, hvornår borgeren
ønsker at være privat i sin egen bolig
-- at underinddele fællesarealerne, så der bliver
mulighed for at være sammen i mindre adskilte
grupper.

Målet er:
At borgeren har en oplevelse af hjemlighed og
tilhørsforhold til boligen på plejecentret samt at
deres pårørende opfatter boligen som et rart og
vedkommende sted at komme på besøg.
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Det sanselige måltid
For mange er måltidet et af hverdagens højdepunkter,
og det er også måltidet, man samles om, når der
fejres særlige begivenheder. Derfor prioriterer vi
rammerne omkring måltiderne lige så højt som
selve maden. Det er vigtigt, at de ældre selv har
indflydelse på denne situation. Nogle foretrækker af
og til at spise alene på værelset, men vi oplever, at
de fleste gerne vil være sammen med andre.
At samles om måltidet handler om at spise og drikke
sammen men også om at tale sammen og være en
del af et socialt fællesskab. Mange spiser mere, når
de er en del af et velfungerende socialt samvær.

Målet er:
At måltidet ses som en helhed, hvor både maden,
omgivelserne og værtskabet er afgørende for, at
måltidet bliver en god oplevelse.

Derfor vil Sundheds- og
Ældreudvalget have fokus på:
-- at servere mad af høj kvalitet - mad der er
velsmagende, velduftende og nærende, og som
er tilberedt af sæsonens råvarer. Maden tilberedes
i køkkener så tæt på de ældre som muligt

”Borgerne
oplever, at
det har
stor betydn
ing, hvem m
an sidder
sammen m
ed, når man
spiser, og
at man har
en fast plad
s. Det er
også vigtig
t, at man ka
n
vælge at
spise i egen
bolig, hvis m
an ikke
magter fæll
esskabet“.
– Citat Loka
lleder

-- at styrke borgerens lyst til at deltage aktivt
omkring måltidet, så nydelsen og det sociale
samvær medvirker til øget appetit
-- at måltiderne er med til at skabe fællesskaber og
gode oplevelser
-- at der er rammer med tid og ro omkring måltidet.
Hvis borgeren ønsker at spise i eget selskab,
støttes vedkommende i at få et godt måltid
-- at der er rum for nærvær og god stemning med
fokus på den enkeltes behov.

”Det er godt,
at beboerne
kommer
ned og spise
r sammen. D
et er hygge
ligt for min m
or, at der er li
dt flere at
kommunikere
med. Men de
t
er vigtigt,
hvordan de s
idder samme
n”.
– Citat pårøre
nde

10 · Politikken om Det Gode Hverdagsliv på plejecenter

11 · Politikken om Det Gode Hverdagsliv på plejecenter

Det nære netværk

Derfor vil Sundheds- og
Ældreudvalget have fokus på:

I Silkeborg Kommune håber vi, at et godt og konstruk
tivt samspil mellem frivillige kræfter og ansatte i
Silkeborg Kommune vil styrke sammenhængskraften
i kommunen. Vi ønsker at være med til at sikre
livskvaliteten og et bedre liv for borgerne. Vigtige
aktører for samarbejdet er pårørende, naboer og
viften af etablerede frivillige organisationer og ikke
mindst den enkelte borger .
Når en borger flytter ind, følger der i mange tilfælde
også en familie og et netværk med. Og de er lige
så forskellige som borgerne og har vidt forskellige
forudsætninger, ønsker og forventninger til pleje
centeret. Borgeren på plejecenter skal opleve, at
deres pårørende inviteres til at færdes hjemmevant
på såvel fællesarealer som i borgerens bolig. Familie
og venner spiller en hovedrolle i de flestes liv og er
derfor vigtige medspillere, når det gode hverdagsliv
skabes.
Plejecentrene skal skabe de bedste rammer for, at
pårørende, frivillige og medarbejdere kan bidrage til
at løfte livskvaliteten for borgeren i den udstrækning,
vedkommende ønsker det. Borgeren vil ikke nød
vendigvis selv have overskud til at være udfarende
og opsøge nye sociale kontakter, så ikke mindst i
overgangsfasen efter en indflytning, er det vigtigt,
at medarbejderne faciliterer muligheder for at skabe
nye venskaber eller sociale kontakter.

Pårørende og frivillige kan hjælpe borgeren med at
få en meningsfuld og ligeværdig kontakt med dem
og det omgivende samfund. Samværet kan være
med til at opretholde de livsværdier, borgeren har
haft, inden vedkommende flyttede på plejecenter.
På plejecentrene samarbejder vi med frivillige, venne
foreninger og øvrige personer i lokalsamfundet. Det
gør vi for at kunne tilbyde vores borgere de bedste
muligheder for aktivitet, trivsel og socialt samvær. Vi
anser frivillige som en støtte, der kan gøre en forskel
for både borgere, pårørende og medarbejdere. De
er et værdifuldt supplement – ikke en erstatning - til
den omsorg og pleje, medarbejderne yder.
Målet er:
At pårørende, frivillige, venneforeninger og
lokalsamfundet indgår som en attraktiv og naturlig
ressource i borgernes liv på plejecentrene.
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-- at medvirke til sociale relationer og samvær med
familie, venner og medarbejdere samt fremme
muligheden for at vedligeholde og udvikle
netværk
-- at der er mulighed for fortsat samvær med de
pårørende som en fortsættelse af hverdagen i
borgerens tidligere hjem – fx omkring fødsels
dags- og helligdagstraditioner samt muligheden
for lejlighedsvist selv at lave mad
-- at der er en lettere adgang for frivillige foreninger
i lokalområdet til at anvende fællesfaciliteter på
plejecentre i det omfang, det er til glæde for både
foreningerne og borgerne

-- at alle plejecentre har etablerede samarbejder
med fx lokale foreninger, frivillige, daginstitutioner
og lignende
-- at samarbejdet med lokalsamfundet, pårørende
og selvejende institutioner styrkes og forpligtes
sig til at skabe gode rammer for, at borgerne kan
indgå i meningsfulde fællesskaber på tværs af
generationer
-- at plejecentrenes fysiske rammer bliver mere
imødekommende for pårørende. Det kunne fx
være indretning af legeområder på plejecentre,
så også børn føler sig mere velkomne.

-- at der tages afsæt i de frivilliges motivation og
ressourcer. Plejecentrene kan også åbne dørene
for omverdenen, så nye frivillige får mulighed for
at få indblik i livet på plejecentrene
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Hverdag med meningsfyldt indhold
En hverdag med meningsfulde aktiviteter handler
om deltagelse i daglige gøremål i den udstrækning,
borgeren ønsker og magter det. Målet er at
være så fysisk aktiv, som det er muligt for den
enkelte. Aktiviteter stimulerer sanserne og skaber
mulighed for samvær med forskellige generationer.
Nøgleordene er frisk luft, motion og deltagelse i
sociale aktiviteter, som plejecentrene arrangerer
- ofte i samarbejde med frivillige, pårørende og
venneforeninger.

Målet er:
At aktiviteterne tager afsæt i borgernes behov og
er tilstrækkeligt målrettede og differentierede i
forhold hertil. De skal afspejle borgernes forskellige
individuelle præferencer og behov.

Meningsfulde aktiviteter fremmer den enkelte borgers
velbefindende og styrker initiativ og motivation til
at være aktiv deltager i eget liv. Og de er med til at
bevare den personlige identitet og øge oplevelsen af
selvbestemmelse.
Velfungerende sanser hjælper fx borgeren i
samvær med andre, ved tilegnelse af information,
ved færdsel i vante og uvante omgivelser og
ved udførelse af daglige gøremål. Derfor er det
vigtigt, at medarbejderne har viden om fx syns- og
hørehæmmedes særlige behov og ved, hvordan der
kan kompenseres for nedsatte sanser både med
hjælpemidler og særlig opmærksomhed.
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Derfor vil Sundheds- og
Ældreudvalget have fokus på:
-- at borgerne har mulighed for fortsat at dyrke de
fritidsaktiviteter, de tidligere har haft glæde af:
lytte til musik, opleve kunst, motionere, nyde
have- og udeliv og dyrke fællesskab og samvær
-- at aktiviteterne målrettes og differentieres
i forhold til borgernes behov og præferencer
-- at medarbejderne skaber mulighed for, at kognitivt
velfungerende borgere kan finde sammen med
ligesindede
-- at medarbejderne har viden om syns- og høre
hæmmedes særlige behov og ønsker samt øge
kendskabet til behandlings- og støttemuligheder

-- at plejecentrene har fokus på fysisk aktivitet, som
medvirker til at fastholde og eventuelt styrke
borgernes mobilitet og funktionsevne og hermed
muligheden for selvstændighed og deltagelse i
aktiviteter
-- at aktiviteterne planlægges i fællesskab med
borgerne
-- at plejecentrene gør noget særligt ud af
mærkedage og højtider
-- at nye sociale fællesskaber skabes gennem
aktiviteter med indhold.

-- at borgerne oplever selvstændighed og kontrol
over daglige aktiviteter, omgivelser og
valgmuligheder

”Der ska
l være p
spontan
lads til
itet. Hvis
s
upergod
så drop
t vejr,
aftensma
den og s
grillen fr
til
em og g
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r”
– Citat m
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15 · Politikken om Det Gode Hverdagsliv på plejecenter

Faglig og kompetent pleje og omsorg
Faglighed er hjørnestenen i vores indsatser. Den er
vi stolte af, og den vil vi ikke gå på kompromis med.
I takt med, at samfundet ændrer sig, opstår ny viden
og behov for nye kompetencer. Vi vil stræbe efter, at
medarbejderne på plejecentrene altid er opdaterede
og arbejder med metoder på højeste niveau.
Almindelig svækkelse på grund af alderen er
sjældent alene årsag til, at en borger har behov
for at bo på plejecenter. Derimod har størstedelen
af borgerne en eller flere kroniske sygdomme.
Samtidig er en stadig større andel af borgerne
demente.

Målet er:
At medarbejdere og ledere er engagerede og
besidder personlige og faglige kompetencer, der
matcher borgerens behov.

Derfor vil Sundheds- og
Ældreudvalget have fokus på:
-- at medarbejderne har relevante socialfaglige og
plejefaglige kompetencer, og at der arbejdes på
tværs af faggrænser

Specialisering, velfærdsteknologiske løsninger og
fokus på mestring stiller andre og nye krav til både
medarbejdernes og ledernes faglighed. Det Gode
Hverdagsliv kræver i høj grad, at alle har de rette
kompetencer, så kvaliteten i vores tilbud fastholdes
i takt med, at de udvikles.

-- at medarbejderen og borgeren får en fælles
forståelse for, hvordan borgerens behov bedst
imødekommes. Det betyder også, vi giver
medarbejderne mulighed for at tænke ud af boksen
for at finde den gode løsning, når det kræves

Faglig og kompetent pleje og omsorg har borgerne
i centrum. Dette kræver samarbejde på tværs af
faggrupper og sektorer.

-- at vores medarbejdere har de rette kompetencer
til at møde borgeren i et tillidsfuldt samarbejde
gennem dialog, gode relationer og anerkendelse.

Samarbejdet skal bygge på gensidig viden om
hinandens opgaver, kompetencer og arbejdsvilkår
– samtidig med at borgerens ressourcer, viden og
ønsker inddrages i plejen og omsorgen.
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-- at have fast tilknyttede læger på plejecen
trene i forhold til at sikre faglig sparring med
medarbejderne, bedre medicinhåndtering og et
styrket samarbejde mellem almen praksis og
plejecentrene om borgerne.
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Trygt og stimulerende udeliv
Til et godt hverdagsliv hører muligheden for at kunne
komme ud i det fri. Vi skal indrette de udendørs
omgivelser således, at det bliver attraktivt at være
ude. Uderummene skal matche behovet for nærvær
og aktiviteter.
Udearealer i tilknytning til plejecentrene spiller en
stor rolle for trivslen både fysisk og psykisk, fordi
borgernes mulighed for at færdes udendørs giver
adgang til dagslys, sollys, frisk luft, motion og
rekreation.
Udelivet skal medvirke til, at borgerne let kan
komme omkring. Der skal være plads til både
færdsel og ophold, og udearealerne skal være
lette at vedligeholde.
Målet er:
Plejecentrene har attraktive udearealer med stier og
oplevelser samt plads til rekreation.
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Derfor vil Sundheds- og Ældreudvalget
have fokus på:
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-- at borgerne får adgang til udeliv ved at udnytte de
muligheder, der er i nærområdet og ved at trække
på de menneskelige ressourcer, som frivillige,
foreninger og andre institutioner i kommunen kan
bidrage med
-- at borgere med funktionsnedsættelse også har
adgang til udeliv
-- at haverne tilplantes med mange blomstrende
stauder, buske og mindre træer med henblik på
en sanselig, hjemlig stemning med dufte, raslen
i blade, farvevariation og fugleliv
-- at borgeren let kan komme ud i det fri og opleve
natur for alle sanser: æbletræer, bål, fuglefodring,
hønsegård, plantekasser, sø med ænder, bistader
og plads udendørs til familie og venner

Efterskrift
Vi ved godt, at Det Gode Hverdagsliv ikke skabes,
blot fordi vi laver en politik.

-- at etablere fælles, trygge udeområder, som både
er til brug for borgerne og for besøgende, naboer
og børneinstitutioner, og som bidrager til at gøre
plejecentrene til et attraktivt og velbesøgt sted

Det gode hverdagsliv forudsætter, at vi har medar
bejdere, der er engagerede i at være medskabende.
Det skal være attraktivt at være ansat på vores
plejecentre, og vi ønsker, at medarbejderne tildeles
ansvar og gives frihed til at udfolde faglige og
personlige kompetencer.

-- at udearealerne har sikre og tilgængelige adgangsog opholdsforhold med plads til kørestole, brede
gangstier og med skridsikker og fremkommelig
belægning.

At skabe Det Gode Hverdagsliv forudsætter
selvfølgelig også engageret og kompetent ledelse,
som går foran i bestræbelserne. Engageret og
kompetent ledelse er også synlig for borgerne, de
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pårørende og de frivillige.
Vi ønsker, at medarbejderne på plejecentrene
bruger mest mulig tid sammen med borgerne og
mindst mulig tid på kontorer og i mødelokaler.
Nødvendig dokumentation skal naturligvis udføres,
men vi ønsker, at alle medarbejdere hele tiden er
opmærksomme på, om noget er overflødigt, og
om noget kan udføres mere hensigtsmæssigt og
selvfølgelig, om der er mangler, der skal afhjælpes
til gavn for både medarbejdere og borgere.
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