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Indledning 

Idet der tages afsæt i Retssikkerhedsloven § 16, skal Kommunalbestyrelsen sikre sig, at 

der, i forbindelse med tilsynet efter § 151 i Lov om social service, er fokus på de 

kommunale opgaver efter lovens §§ 83, 83A og § 86. 

Tilsynet føres i Odder Kommunes egne plejeboliger, Stenslund Plejecenter og 

Bronzealdervej samt Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet under Danske Diakoner. 

Udover at sikre, at borgeren får den praktiske hjælp og træning, som de er berettiget til 

efter Serviceloven og svarende til det kommunale serviceniveau, ønskes at skabe en 

mulighed for læring og refleksion og dermed udvikling i den enkelte plejeenhed. 

Tilsynene er uanmeldte, men Plejeboligerne adviseres umiddelbart før, ift. at ledelsen kan 

være til stede under tilsynet. 

Odder Kommune hjemtog udførelsen af tilsynene i 2017 og på baggrund af evaluering af 

og tilbagemeldinger på sidste års rapport, blandt andet fra de 3 Plejecentre, er 

udformningen af rapporten bibeholdt for 2018.  

Rapporterne tilsendes, efter udarbejdelsen, ledelsen i plejeboligen, som efterfølgende har 

14 dages høringsfrist. 

Herefter udarbejdes den endelige rapport, som sendes til ledelsen og Chef for Sundhed og 

Omsorg Anne Stenbæk, som vil forestå videredistribution af Tilsynsrapporten 2018. 

Skulle der være faglige spørgsmål ift. Tilsynet, står tilsynsførende efterfølgende til 

disposition. 
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Tilsynet 

Stenslund Plejecenter, Stenslund 6, 8300 Odder, Tlf.: 87 80 37 01 

Der er 54 plejeboliger, som pt. bebos af 54 beboere. 

Daglig leder: Anni Andersen: anni.andersen@odder.dk 

Teamkoordinator Marianne Nyland Madsen: marianne.nyland.madsen@odder.dk 

Begge ledere var medinddraget i Tilsynet.  

Tilsynet startede 13.12 2018 kl. 9.05 og sluttede kl.13.15 

Tilsynet havde ved besøget fokus på 2 beboere, en ny-indflyttede beboer og en beboer, 

som har boet på Stenslund Plejecenter gennem længere tid. Begge beboere blev 

interviewet og deres journaler efterfølgende gennemgået. 

Hos begge beboere deltog Teamkoordinatoren fra de respektive bo-enheder og derudover 

en nyansat Sosu-assistent, som varetog plejen af en af de udvalgte beboere på besøgs 

dagen.  

Desuden havde tilsynet flere samtaler med beboere og personale, som opholdte sig på 

fælles arealerne under tilsynet. 

Der er i forbindelse med Tilsynet informeret om det nye Ældretilsyn, der udføres af 

Styrelsen for Patientsikkerhed og der er udleveret en pjece herom. 

 

 

 

Opsamling fra tilsynet 2017. 

Stenslund Plejecenter arbejder fortsat aktivt på at fastholde og udvikle dokumentationen af plejen, 

dette også ift. sidste års anbefaling om at minimere dobbelt dokumentation.  

Idet, der er indført nyt journalsystem samt fællessprog III, er formen for dokumentation helt ændret 

og stadig så ny, at de daglige arbejdsgange ikke er helt på plads. 

Den tværgående Teamkoordination, som blev fremhævet, som en vigtig komponent ift. det høje og 

ensartede dokumentationsniveau, står for at skulle ændres og beskrives nærmere under afsnittet : 

Ledelse og personale. 

  

mailto:anni.andersen@odder.dk


Sundhed & Omsorg  

KOMMUNAL TILSYNSRAPPORT  
 
 
 
 

 
5 

 

Beskrivelse/præsentation af Stenslund  

Stenslund, med deres egne ord: 

Lidt om Stenslund 

Stenslund Plejecenter blev bygget i år 2000. Stenslund er bygget i et plan med smukt anlagte 

gårdhaver, og bebyggelsen er omgivet af et lukket haveanlæg med græsplæner, gangstier, 

frugttræer, drivhus og blomsterbede. 

Der er 6 huse med i alt 54 lejligheder på Stenslund, som er fordelt 3 huse med 8 boliger i hver og 3 

huse med 10 boliger i hver. Stenslund er bygget efter Leve-Bo miljø tankegangen, hvor der i 

fællerummet er et åbent køkken der ligger centralt sammen med såvel ophold- som spisestue. 

Lejlighederne har alle en terrasse og derudover er der en stor fælles terrasse i forbindelse med 

fællesrummet. 

Organisering: 

Stenslund er organiseret med en leder og en 

teamkoordinator/souschef centralt, og til hvert hus er der 

tilknyttet en teamkoordinator. 

Personalesammensætningen er sosu-assistenter, 

sygehjælpere, og sosu-hjælpere. Til hvert hus er der endvidere 

tilknyttet ernæringsassistenter. I tværgående funktioner har vi 

diætist, terapeuter og sygeplejerske. 

Hverdagslivet: 

Vores værdigrundlag er Eden og vi lægger stor vægt på, at hjælpe vores beboere med at have et 

godt hverdagsliv på Stenslund. Vi arbejder med mange dagligdags aktiviteter hvor vi inddrager 

beboerne mest muligt i de ting de har interesse for. Det er mange forskellige ting lige fra kreative 

syslerier til kartoffelskrælning og renholdelse ved husdyrene på Stenslund.  

Op til 70-75% af de beboere der bor på Stenslund har demenssygdomme, hvilket stiller store krav 

til personalets kompetencer. Vi har en demenskonsulent på Stenslund der arbejder tæt sammen 

med kommunes demenskoordinator omkring de problematikker der måtte være.  Alt personalet har 

for få år siden været på 5 dages kursus i demens, og der afholdes løbende 

kompetenceudviklingskurser i demens, og så foregår megen læring også ved sidemandsoplæring. 

Arbejdet er generelt organiseret i tværfaglige teams, og hver 

14 dag afholder der META møder i hvert hus, hvor diætist, 

sygeplejerske og terapeut i samarbejde med personalet 

kigger på den enkelte beboer i et helhedsperspektiv.  

 

Vil vel gerne kendes for: 

At Stenslund er et godt sted at bo, med alt hvad det indebærer. Et sted man også føler sig 

velkommen som pårørende eller gæst. 

At personalets store faglighed danner grundlag for ro og tryghed i hverdagen. 

 

META betyder:  

M= medicin, E=ernæring,  

T= træning, A= Aktivitet 

 

T=træning,  

 

 

A=aktivitet. 
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Fokusområder 2019  

 Uddannelse: 

 Alt personale uddannes omkring Demensområdet. 

 

 Kompetence på forskellige områder. 

 

 Byggeri:  

 

Vi følger det nye byggeri tæt og vi arbejder med planer i forhold til, at tage de nye boliger i 

brug i 2020 

 . 

 Oplevelser: 

      Vi har fået en bus og den skal bruges til gode oplevelser for beboere og personale. 
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Tilsyn i forhold til beboere 

Hjælp efter lovens §§83, 83a 

 

Pleje og praktisk hjælp 

Alle de adspurgte beboere udtrykker stor tilfredshed med den støtte og pleje, som de får i 

hverdagen og mener, at de får den hjælp, de har brug for og efterspørger – det ”fungere godt”, 

som der udtrykkes. 

En beboer, der inden for det sidste år, er flyttet fra et privat plejecenter og til Stenslund, fortæller, at 

både han og hans pårørende har været glade for, at det har været muligt, at flytte så relativt 

hurtigt, da det har været et stort ønske for begge parter.  

I sine nye omgivelser oplever beboeren bedre, at have mulighed for at se ud på omgivelserne og 

ligeledes kunne komme udenfor, som er højt værdsat i hverdagen. 

Han er godt tilfreds med sin nye lejlighed på Stenslund, også selvom den er mindre en den 

fraflyttede bolig. 

Fælles arealerne og det samvær, han oplever, blandt andet i forbindelse med måltider og 

fælleshygge, fremhæves som særligt positivt i hverdagen. 

Beboeren beskriver flere forskelle mellem de to plejecentre -  på godt og ondt, men er glad for at 

være flyttet. 

Den anden besøgte beboer opholder sig helst på sin stue og er glad for at kunne gøre dette. 

Vedkommende sætter stor pris på ”besøg” af personalet gennem dagen og har ikke ønsker om 

yderligere socialt samvær end det nuværende. 

De besøgte beboere fremstår velsoignerede og i rent tøj og giver begge udtryk for at være 

tilfredse. 

Fællesarealerne både inde og ude fremhæves af alle adspurgte, som særlige aktiver for stedet. 

Lejlighederne samt fælles arealerne fremstår rene og indbydende og der er gjort en del ud af, at 

pynte op til den kommende højtid og det er med til, at skabe en hyggelige og hjemlige ramme. 

Alle adspurgte er tilfredse med den praktiske hjælp og rengøringen fremhæves og roses. 

 

 

Aktiviteter og samvær 

På tilsynsdagen er der cafedag i en af bo- enhederne. Her mødes man af duften fra 

chokoladekagen i ovnen og bollerne, der står klar, til at blive lunet.  

Cafedagen er et tilbagevendende tilbud. Det foregår på skift i alle bo- enhederne og beboerne fra 

de andre bo-enheder benytter lejligheden til at komme ud og komme på besøg. Samtidig 

imødekommes også de beboere, som ikke er meget for at komme ud fra deres egen bo- enhed og 

giver mulighed for uformel kontakt med andre udenfor boenheden. 

Der ses livlig aktivitet i fællesstuen og deltagelsen udefra er stor. 
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Der foregår en lang række tilbagevendende aktivitetstilbud på Stenslund.  

Der kan nævnes Fællessang hver 14. dag med besøg udefra. Herre- og dameklub hver 2. uge. 

Erindringsdans ugentligt, der kombinerer samvær og fysisk aktivitet/bevægelse.  

Støttegruppen, som består af frivillige og personale fra Stenslund har ligeledes tilbagevendende 

tilbud over måneden. 

I anledningen af den kommende højtid, er aktivitetsniveauet yderligere skruet op og der har blandt 

andet været flere Luciaoptog, juletræsfest med pårørende og et velbesøgt julemarked. 

På Stenslund er der hvert år kulturuge i uge 37, hvor der er daglige aktiviteter og det hele 

kulminerer i en stor grillfest. 

Med det store udbud af aktiviteter, kan personalet være opmærksomme på, at sikre og 

imødekomme den enkelte beboeres ønsker og behov. 

Beboerne fremhæver klippekortet, som et særligt aktiv, idet de der har mulighed for individuelle 

aktiviteter og flere benytter også muligheden for at samle timerne, for dermed at få muligheden for, 

at få ledsagelse til arrangementer, de ellers ikke tidligere har kunnet deltage i. 

 

Dokumentation af plejen 

Der arbejdes i øjeblikket på at konvertere fra Care journalen til Nexus. Med indførelsen af 

Fællesprog III ændres tankesættet ligeledes.  

De generelle oplysninger, herunder helbredsoplysninger er alle udfyldte i de tilsete journaler. 

Ydelser efter Sundhedsloven, dvs. alle sygeplejeydelser er konverteret og der ses relevante 

tilstande oprettet med tilhørende indsatser. 

Ydelser efter Serviceloven dvs. alle plejeydelser ses derimod ikke oprettet i Nexus og der mangler 

derfor både tilstande og indsatser. 

Data kan findes i Care, som nu ikke længere er aktiv, men der er forsat læseadgang. 

Der findes opdaterede døgnrytmeplaner i alle gennemgåede journaler og disse er alle 

fyldestgørende og handlingsanvisende. 

Man har bevidst opprioriteret disse i forbindelse med konverteringen til det nye IT system, idet 

Døgnrytmeplanerne er anvisende for plejen af den enkelte og dermed danner grundlag for den 

daglige pleje og omsorg. 

Forflytningsbeskrivelse ses ligeledes opdateret. 

Samtykkeerklæringer foreligger i de tilsete journaler. 

Der er opdaterede APV på alle de udvalgte beboere 

For at sikre dokumentationen og det daglige overblik, har man i en af de tilsete bo- enheder lavet 

skemaer, der ligger udenfor Nexus. 

På samme måde benytter man sig i øjeblikket af manuelle afkrydsningsskemaer i forhold til bla. 

medicingivning. Den kendte kontrolprocedure, hvor et personale har ansvaret for at tjekke diverse 

afkrydsningsskemaer ved slutningen af hver vagt, er ligeledes bibeholdt. 
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Dette dobbelte system begrundes også med, at der i øjeblikket er IT problemer i form af dårlig 

dækning og dermed ustabil drift på Nexus i bo-enheden. 

Der oplyses, at der i samarbejde med TDC arbejdes aktivt på, at få løst problemerne med det 

mobile datanet. 

 

 

 

Træningsområdet – herunder rehabilitering 

Der beskrives fokus på rehabilitering og træning i hverdagen. Dette sker i form af Rehabiliterings-

runder hver 14. dag med tværfaglig deltagelse og hvor der er fokus på META, som tidligere er 

beskrevet. 

Beboerne beskriver, at de deltager i ugentlige træningstilbud, gymnastik, gå-turer m. m. 

Personalet oplyser desuden om muligheden for at deltage bla. styrketræning og balancehold. Der 

trænes både individuelt og på hold. Træningen sker både efter Servicelovens § 86 og § 140, som 

er genoptræning og gives efter eksempelvis indlæggelse/operation eller lignende. 

Der findes desuden et lille træningslokale i den administrative enhed, som beskrives flittigt brugt af 

både beboere på egen hånd og andre med støtte af personale 

En ret stor andel af beboerne i de tilsete bo- enheder har desuden vederlagsfri fysioterapi. På 

baggrund af det oplyste, svarer det til ca. 20 %. 

 

Dokumentation af træning og rehabilitering 

I Nexus ses rehabiliterende forløb lagt ind under en tilstand, udmøntet i en indsats og forløbet er 

beskrevet i beboerens Døgnrytmeplan, så det dermed kan tilrettelægges og udføres i den daglige 

pleje. 

Der er opfølgning på indsatsen minimum efter 6 uger. 
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Madservice 

De adspurgte beboere udtrykker alle tilfredshed med maden og fremhæver de 3 dage om ugen, 

hvor hovedmåltidet laves fra bunden. De øvrige dage leveres maden fra Det Danske Madhus. 

Der tilberedes altid fødselsdagsmiddage, hvor den enkelte beboer selv bestemmer menuen. 

En diætist, der også har køkkenfunktion, har det overordnede ansvar for ernæringsindsatsen og en 

ernærings ressource person i hver bo- enhed fungerer som tovholder. 

Ernæringen ift. den enkelte beboer er et af fokuspunkterne i META, hvor det øvrige personale også 

deltager. 

Personalet fremhæver, at der er særligt fokus på beboere med Dysfagi (synkeproblemer forbundet 

med risikoen for fejl synkning) 

Der ses individuelle tilrettelagte diæter og personalet har mulighed for, at tilbyde mellemmåltider 

over døgnet, herunder også berigede måltider. 

Der ses dokumentation i Nexus ift ernæringsindsatsen. Dette i form af en oprettet tilstand med 

tilknyttet indsats og som igen er at finde beskrevet i Døgnrytmeplanen i handlingsanvisende form. 
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Tilsyn i forhold til leder og personale 

Stenslund skal udvides med 30 nye plejeboliger, som forventes indflytningsklare i 2020. 

Dette indgår allerede nu i planlægningen og det ledelsesmæssige arbejde. 

Antallet af Teamkoordinatorer øges per. 01.01 2019 til 5 og i løbet af 2019 til 6. Diætisten vil blandt 

andet blive Teamkoordinator for køkken og rengøring. 

Dette betyder, at der vil være 1 teamkoordinator per bo-enhed. 

Bagrunden for ændringen er primært, den øgede kompleksitet i plejen 

For at forsøge at bevare vidensdeling og ensartehed i bo-enhederne, vil Teamkoordinatorer og 

ligeledes Sosa, arbejde på tværs i enhederne, blandt andet i form af en ”springer” funktion. Dette 

forventes også at medvirke til, at fremme samarbejdet mellem bo- enhederne. 

Beboere med særlige behov har og vil også fremadrettet give særlige udfordringer. Specielt for 

demensressourcepersonerne og personalet i de berørte bo-enheder. 

Det har i det forløbne år, konkret givet behov for en øget bemanding døgnet rundt og i perioder 

også behov for ekstern specialiseret vikar/konsulent bistand. 

Vikardækning sker både via egne vikarer, som foretrækkes, det kommunale Vikarkorps og et 

eksternt Vikarbureau, sidstnævnte benyttes primært kun i forbindelse med akut opstået behov. 

 

 

Medarbejderudvikling 

Der er flere ældre medarbejder blandt plejepersonalet. Dette har givet anledning til nogen 

personaleafgang i 2018 og der forventes yderligere udskiftning af plejepersonalet i løbet af 2019. 

Indførelse af Nexus og overgang til Fællessprog III har betydet behov for uddannelse af hele 

personalegruppen. 

Der er blevet uddannet nye vejledere til både Sosu- og assistentområdet. 

Der har været 2 Teamkoordinatorer på lederuddannelse og der er planlagt, at yderligere 2 skal på 

uddannelsen i 2019. 

I 2019 køres også et demens projekt i Odder Kommune og med det, uddannelse inden for 

området. Det er planlagt på forskellige niveauer, tilpasset de enkelte faggrupper. 

Der køres fortløbende kurser i Optimal Forflytning, både i form af opfølgningskurser og som en del 

af de kurser, der tilbydes nyansatte. Det samme gør sig gældende i forhold til, at arbejde 

aktiverende (Aktiv Hverdag) 

Der er løbende afholdt MUS i 2018. 
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Vold og magtanvendelse 

Der oplyses at have været 18 indberetninger om vold i 2018 – disse er fordelt på 3 beboere. 

På Stenslund blev der i 2018 kun registreret og behandlet 2 tilfælde af magtanvendelse og det er 

på den samme borger. 

Det markante fald i forhold til 2017, som også ses på Kommunens andet plejecenter, kan  

muligvis forklares med, at der i 2018 har været arbejdet målrettet med at forebygge 

magtanvendelse.  

De lokale demenskonsulenter på Stenslund involveres, når der iværksættes magtanvendelse hos 

en beboer, hvorfor sparring af personalet og metoder til forebyggelse af magtanvendelse hurtigt 

trækkes ind i de enkelte situationer. 

I den kommende rapport fra Odder Kommunes Demenskoordinator fremgår det, at der allerede 

tidligt i 2018 har været fokus på nedgangen i indberetninger. Dette for at sikre, at faldet ikke kunne 

skyldes manglende viden om pligten til, at indberette magtanvendelse. Dette fandt man ingen 

grund til at antage. 

 

 

 

Klager og utilfredshed 

Der har ikke været skriftlige klager i 2018. 

Der er oplevet utilfredshed fra pårørende og har i den forbindelse været afholdt flere møder, blandt 

andet fællesmøder ift. konkrete fælles klagepunkter. 

Der er nu taget hånd om klagerne og der er modtaget tilbagemelding fra de involverede pårørende 

om, at der opleves positive ændringer. 

 

 

 

Sygefravær 

Sygefraværet i 2018 er samlet på 5,7% og fordeler sig med 2,2% på korttidsfravær og 3,5% på 

langtidsfravær. 

Sygefraværet på Stenslund ses faldende i forhold til 2017 med samlet 1,5%. 
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UTH 

Der ses færre doseringsfejl efter indførelse af doseringsunderlag. 

Der er fortsat registreret en del UTH i forbindelse med medicingivning. 

Der vil også i 2019 være særlig fokus på området og der afventes, om Nexus i kraft af en anden 

elektronisk registrering, ville kunne medvirke til at nedbringe antallet af fejl opstået ifm. 

medicingivningen. 

Teamkoordinatorerne har fortsat fokus på tendenser i fejlene. 

På tilsynsdagen registreres f.eks en fejl, som skyldes, at personalet ikke får scrollet ned på den 

håndholdt Tablet, der anvendes, når medicinen skal gives. Dette betyder, at man kun ser en del af 

den medicin, der reelt skal gives. En sådan fejl er næsten umulig at forebygge, idet det, at scrolle 

på Tablet’en er en del af handlingen/ proceduren for, at den ordinerede medicin bliver synlig på 

skærmen. En større skærm , f. eks i form af en IPad ville ikke ændre herpå. 
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Konklusion på det uanmeldte servicefaglige tilsyn 2018 

Almene indtryk 

Alle adspurgte beboere er tilfredse og glade for deres bolig på Stenslund og omgivelserne 

fremhæves også i år af de adspurgte beboere, som et særligt aktiv for stedet. 

Personalet roses for deres indsats og omsorg for den enkelte. 

Der opleves en varm og gensidig respektfuld omgangstone mellem beboere og personale på 

tilsynsdagen. 

En beboer fremhæver friheden til, at kunne være og gøre netop det, han finder værdigfuldt i 

hverdagen. 

Både fælles arealerne og de enkelte tilsete boliger fremstår rene og indbydende og med et 

personligt og hjemligt præg. 

Man er godt i gang med, at konvertere til andet IT system og lærer Fællessprog III at kende. Nye 

metoder betyder også nye arbejdsgange. 

At sikre sig ved at køre en slags dobbelt dokumentationssystem, kan i øjeblikket måske skabe 

overblik og sikkerhed, men er samtidig også medvirkende til at skabe risiko for yderligere fejl og 

forvirring og virker ikke befordrende i forhold til, at få nye fælles arbejdsgange implementeret. 

Der ses opdaterede, fyldestgørende og handlingsanvisende Døgnrytmeplaner, som er tilpasset 

den enkelte. 

Der er fokus på, at ruste sig fagligt til fremtiden, både i forhold til de nuværende og kommende 

fysiske rammer. 

Der arbejdes fortsat bevidst på, at nedbringe de utilsigtede hændelser. 

Der er udarbejdet APV for den enkelte beboer. 

 

Kvalitetsstandarderne for pleje, praktisk hjælp, madservise og træning ses overholdt ved tilsynet 

2018. 
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Anbefalinger 

Der anbefales, at få oprettet de manglende tilstande og indsatser, som omhandler ydelser efter 

Servicelovens § 83 og § 83a. 

Samtidig opfordres der til, at få afskaffet alle skemaer og ”kontrolregistreringer” udenfor Nexus. 

Risikoen for, at der indarbejdes forskellig, individuelle og dermed uhensigtsmæssige 

arbejdsgangede er tilstede og kan også medføre øget risiko for fejl.  

Nexus skal kunne rumme de nødvendige registreringer og det er vigtigt, at man på tværs, både på  

Stenslund og i Kommunen, får fælles og ens arbejdsgange og –metoder. 

Der opfordres til, at bruge det fælles forum, der er etableret i forbindelse med implementeringen af 

Nexus, for at få de nødvendige arbejdsgange og metoder i Nexus beskrevet og efterfølgende 

etableret og implementeret. 

En generel anbefaling er, at datomærke håndsæbe og – sprit, når disse tages i brug og placeres i 

dispenseren, idet der både er angivet en sidste anvendelsesdato og begrænset holdbarhed efter 

anbrud, på hovedparten af de produkter, der er på markedet. 
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”At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst må man have”  
H. C. Andersen: Sommerfuglen.  

Stenslund og Bronzealdervej  

- steder hvor livet er værd at leve !  
Beboere bor ikke i vores institution ! Vi arbejder i deres hjem !  
Ældreservice er blevet inspireret til at gennemføre en kulturændring af den amerikanske 
læge Bill Thomas, som har udviklet: ”Eden Alternative”.  
Alternativet skaber plejehjem om til ældrebaserede fællesskaber. EDEN begrebet relaterer 
sig til en have. De ansatte er ”gartnere”, som vander, varmer og gøder jorden så alle kan 
vokse og gro, og hvor livet bliver værd at leve.  
Budskabet i Bill Thomas` filosofi er en fuld omlægning på organisations-niveau som 
omformer institutioner til levesteder, hvor både beboere og ansatte får øget 
velbefindende.  
Eden Alternative antager, at beboere på traditionelle plejehjem lider af:  
Ensomhed  
Kedsomhed  
Hjælpeløshed.  
Målet er, at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed ved:  
1. at fremme venskaber mellem mennesker og dyr.  
2. at udvikle stimulerende omgivelser, hvor alle sanser tilgodeses gen-nem dufte, 
smagsoplevelser, musik, kropsmassage, hjemlige omgivelser, planter og inspirerende 
udsmykninger.  
3. at lave spontane aktiviteter – gerne med humoristisk islæt. Nedbryde rutiner og 
afprøve noget nyt og anderledes. Tage en chance, gribe nuet og se hvad der sker ! Hvis 
noget ikke virker – så er det et signal om at gøre noget andet.  
4. at øge beboerens selvværd ved størst mulig selvbestemmelse omkring egen situation, 
hjemmets indretning og dagligdagens gøremål. Derved skabe et meningsfuldt liv for 
beboeren.  
5. at inddrage beboerens stærke sider, samt konstant at give anerken-delse og omsorg.  
Værdierne bag EDEN er en helhedsorienteret tankegang, hvor respekt, anerkendelse og 
omsorg for det enkelte menneske sættes i centrum. Vi tror på, at alle kan udvikle sig hele 
livet, også selvom man bor i plejebo-lig. Tankegangen går fra at være sygdoms- og 
medicinsk orienteret til at være livsbekræftende og helhedsorienteret.  
Lederen skal gå foran – men holde sig i baggrunden! Gode vilkår, inspi-ration, motivation 
og opbakning skal komme fra ledelsen. I stedet for at besvare spørgsmål, stiller lederen 
spørgsmål og flytter beslutninger til medarbejdere og beboere i stedet.  
Det kræver dybt engagerede medarbejdere, som skal arbejde teamorien-teret med høj 
grad af ansvarlighed og mod til at gå utraditionelle veje samt vilje til, at overlade 
beslutninger til beboerne selv i størst muligt omfang.  
EDEN alternative – Værdigrundlag for Stenslund og Bronzealdervej i Odder kommune  
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