
   

 

 

 
 

  

 
 

  
   

  

 

 
 

 

 

  

   

  

   

Strategi om Bomiljøer for ældre i Slagelse Kommune 

MÅL 

Borgerne oplever at have et levende ældremiljø med plads til forskellighed 

samt respekt for den enkeltes oplevelse af livskvalitet. 

Der arbejdes med løsninger i samarbejde med lokalsamfundet og pårørende 

Den overordnede værdimæssige ramme findes i Værdighedspolitikken, som beskriver Byrådets prioritering 

i ældreplejen. Værdighedspolitik for Slagelse Kommune 

 Borgerne oplever, uanset boform/-sted, et hverdagsmiljø, hvor de fortsat kan tage del 

i eller opleve alle hverdagens gøremål, herunder sanseoplevelser - eksempelvis i 

forbindelse med tilberedning af mad og ved måltider. 

 Overalt oplever borgerne, at der er et varieret aktivitetstilbud, uanset boform/-sted 

samt på aktivitetscentrene 

 Det er borgernes oplevelse, at der findes fællesskaber med deltagelse af frivillige, 

hvor det giver mening, bl.a. for at modvirke ensomhed, for borgerne i eget hjem, 

ældrebolig, på plejecenter m.m. 

 Beboerne har mulighed for at vælge, hvad der giver mening for den enkelte ift. 

interesser. Det vil sige, at de enkelte plejecentre har forskellige værdisæt med 
hensyn til fx husdyr, EDEN osv. 

 Plejecentrene opleves som selvstændige boliger med privathed, nærhed og stor 

mulighed for selvbestemmelse i hverdagen, kombineret med et plejecenters tryghed, 
og hvor de pårørende indgår som en naturlig del af hverdagen. 

 Beboerne på plejecentrene oplever medarbejdere med flerfaglighed, hvilket vil sige 

med kombineret fokus på pleje og omsorg og på den socialpædagogisk indsats - Det 
hele menneske. 

 Der er frivillige på alle plejecentre, aktivitetscentre og hos borgere i eget hjem – 
graden er afhængig af det enkelte sted og af, hvor det giver mening. 

EFFEKT 

 Beboerne og de pårørende på det enkelte plejecenter inddrages i udarbejdelse af 

værdisæt. På aktivitetscentre inddrages brugerne og lokalsamfundet. 

 Værdisættene for pleje- og aktivitetscentrene gøres "levende" i hverdagen og bruges 
aktivt sammen med beboere, pårørende og brugere. 

 Overalt inspirerer personalet til og muliggør et aktivt liv – både i forbindelse med 

hverdagens gøremål og ved egentlige aktiviteter. Der er fokus på kost og måltider. 

 Medarbejderne har fokus på Det hele menneske og forstår at kombinere 

flerfagligheden i dagligdagen. 
 Alle plejecentre og aktivitetscentre tilbyder et varieret udbud af aktiviteter og 

deltagelse i hverdagens gøremål. 

INITIATIVER – hvordan? 

Strategi om Bomiljø for ældre er godkendt første gang af Sundheds- og Seniorudvalget den 5. april 
2017. Strategien skal genbehandles hvert fjerde år inden for det første år af Byrådets valgperiode. 

https://www.slagelse.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/hjemmehjaelp-og-sygepleje/vaerdighedspolitik-for-aeldreplejen


   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     
 

     

     
 

     

       

 

 

         

 

Strategi om Bomiljøer for ældre i Slagelse Kommune 

PLAN FOR EFFEKTMÅLINGER 

• Første effektmåling finder sted i efteråret 2017 og behandles politisk 

inden udgangen af 2017 

• Effektmålinger foretages derefter en gang årligt i efteråret. 

Resultater forelægges Sundheds- og Seniorudvalget inden udgangen af 

hvert år 

• Effektmålepunkter revurderes hvert fjerde år sammen med 

genbehandling af strategien. 

Borgerne spørges om: 

- Oplever du, at der er fokus på de behov, du har, og at de imødekommes? 

- Deltager du i aktiviteter? Synes du aktiviteterne er varierende? 

- Oplever du at blive inddraget i hverdagens gøremål i den udstrækning, du ønsker det? 

- Deltager du i fællesskaber med andre beboere/brugere/frivillige/andre? 
- Føler du dig ensom? 
-

De pårørende til plejecenterbeboerne spørges om: 

- Oplever du at kunne deltage i aktiviteter m.m. sammen med din pårørende, som bor på 

plejecentret? 

- Oplever du at indgå i og/eller have indflydelse på hverdagsaktiviteterne på 

plejecentret? 

- Oplever du, at medarbejderne er omsorgsfulde, nærværende og engagerede overfor din 

pårørende? 

Medarbejdere og ledere på plejecentre og aktivitetscentre spørges om: 

- I hvilken grad oplever du, at beboerne/brugerne tager del i hverdagens gøremål? 

Og hvilke gøremål er der tale om? 

- Hvilke aktivitetstilbud findes på plejecentret/aktivitetscentret? Er tilbuddene varierede? 

- Er der begrænsninger i din mulighed for at deltage i aktiviteter? 

Plejecentre: 

- Der foretages en opfølgning på, at alle plejecentre og aktivitetscentre har udarbejdet 

værdisæt. 

MÅLEPUNKTER 

Strategi om Bomiljø for ældre er godkendt første gang af Sundheds- og Seniorudvalget den 5. april 
2017. Strategien skal genbehandles hvert fjerde år inden for det første år af Byrådets valgperiode. 




