
Hvidbjerg Plejecenter Næssundvej 348A 7960 Karby  99706780 

Leve bo miljø 
 

              Selvbestemmelse - Sejre 
Ligeværd – Ressourcer 

                               Respekt – Omsorg 
Værdighed – Livshistorie 
Menneskesyn – Dialog 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De fleste ældre mennesker ved, hvad det vil  
sige at være ung og uvidende, men ikke et 

eneste ungt menneske ved, hvad det vil sige  
at være gammel og klog. 
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De  vigtigste principper i leve- bo miljøet. 
 

 At fortsætte beboerens egen rytme og vaner – støtte  

beboeren i at fungere på egne betingelser. 

 

 Have mulighed for et indhold i dagligdagen ved bl.a.  

At deltage i de daglige gøremål – medarbejderen og  

Beboeren gør tingene sammen. 

 

 At gøre hverdagen til omdrejningspunktet. 

 

 At beboeren oplever sin lejlighed som sin private bolig. 

 

 At beboeren kan have mulighed for et naboskab.  

( med de andre beboere i boenheden) 

 

 At beboeren oplever at være med i et fællesskab, hvis 

de ønsker det. ( besøge andre boenheder eller deltage i 

aktiviteter i centeret med andre ældre fra området). 

    

 At beboeren har mulighed for indflydelse på dagen og 

medbestemmelse i fællesskabet. 

   

 At medarbejderen vægter pleje og samvær lige højt. 

 

 At undgå den servicering der skaber større hjælpeløshed. 

 

 Inddrage beboeren og dyrke lyst princippet – alle har  

lyst til noget – det er bare ikke altid vi husker at spørge. 

 

 Medarbejderen er på arbejde når beboeren har brug for det i deres vågne timer. ( 

tilstræber at være 2 medarbejdere fra kl. 8.00 – 21.00 i hver boenhed.) 

 

 

 At familien oplever at de kommer på besøg i et hjem. 

 

 At familien oplever at være med i en hverdag. 

 

 At familien / bekendte foretager sig de ting de før har gjort når de har været sammen 

med borgeren. 

 

 At familien giver det ind i boenheden, som de kan og  

har lyst til. 
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