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Samarbejdspolitik 
 

DEN FÆLLES INDSATS. 
 

Medarbejderne skal hjælpe beboerne med støtte til at leve deres eget liv på egne præmisser og 
støtte dem i deres relationer til pårørende, i det omfang beboerne ønsker det. Fjordstjernen og de 
pårørende har et fælles ansvar for at skabe gode rammer for beboerne. 
 
Som pårørende er du en meget vigtig ressource og samarbejdspartner her på Fjordstjernen. Du er 
oftest den som med din særlige viden kan være med til at ”binde trådene sammen” i beboerens 
liv.  
 
Det er væsentligt, at der er et tæt og velfungerende samarbejde mellem Fjordstjernen og 
pårørende, hvor vi gennem dialog og gensidig respekt baner vejen. Det skaber tryghed for både 
beboere og pårørende. Basis for et godt samarbejde er tilstrækkelig information og tydelighed 
omkring roller, ansvar og mulighed for indflydelse.  
 
For at dette skal være muligt, må vores samarbejde nødvendigvis bygge på et fælles værdisæt.  
 
Det er derfor vigtigt at:  
 

• Beboernes selvbestemmelse respekteres  

• Samarbejdet bygger på gensidig respekt, forståelse for og anerkendelse af hinandens 
viden, kompetencer og roller som medarbejdere, der skal have en faglig tilgang til 
beboerens behov, og som pårørende, der ofte har kendt beboeren længst og gennem tiden 
været tættest på beboerens ønsker.  

• Der er respekt for og anerkendelse af beboeren og dennes pårørendes forskellighed og 
individualitet  

• Der tages udgangspunkt i beboeren som et ”helt” menneske  
 
 
 
 

MÅL 
 

• At ledelse, medarbejdere og pårørende i fællesskab skal arbejde med at skabe det unikke 

bosted som vi alle ønsker at Fjordstjernen skal være. 

• At der i fællesskab skabes tryghed ved en tydelig ansvarsfordeling i Fjordstjernen. 

• At de pårørende informeres om Fjordstjernens visioner og pædagogiske retning.  

• At de pårørende oplever helhed og sammenhæng for beoerne i Fjordstjernens tilbud.  
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Når man flytter ind på Fjordstjernen, kommer man samtidig til at skulle dele sin hverdag med de 
andre beboere på godt og ondt. Samtidig skal man forholde sig til skiftende medarbejdere, som er 
ind og ud af enheden. Det stiller nogle krav til kommunikationen i dagligdagen, og det er vigtigt at 
vi er opmærksomme på dette i dialogen med hinanden. Derfor har Fjordstjernen opstillet 
retningslinjer, som skal være medvirkende til at sikre den gode dialog:  
 

• Samtaler mellem medarbejdere og pårørende bør, når det vedrører samarbejde omkring 
beboeren samt information omkring beboeren, foregå i respekt for beboerens integritet og 
ikke afholdes under forhold, hvor andre kan lytte med.  

 

• I de tidsrum, hvor der er størst aktivitet i enheden, kan man ikke altid forvente, at 
medarbejderne har mulighed for en samtale. Det kan være i forbindelse med måltider samt 
om morgenen og ved sengetid.  

 

• Kommunikationen foregår naturligvis i en god og ordentlig tone  
 

• Beboerne er forskellige, og det som for nogen kan opfattes som sjov og ballade, kan af 
andre opfattes stødende eller sårende. Vær derfor opmærksom på den tone, der bruges i 
fællesrummene.  

 

• Beboere og pårørende møder ihærdige medarbejdere, der forsøger at være lyttende og 
klare i deres kommunikation, når pårørende spørger ind til noget, de undrer sig over. 
Er der forskellig opfattelse af behovet for eller valget af en faglig indsats, skal pårørende 
give medarbejderen mulighed for at give en faglig begrundelse for valg af indsats.  
 

• Har den pårørende et andet ønske til indsats, bør det af den faglige begrundelse fremgå, 
hvorfor den pårørendes ønske ikke i samme grad kan begrundes fagligt. Er der uenighed 
om beboerens faktiske tilstand, ønsker o.l. skal dette søges afklaret.  
 

• Faglige begrundelser for undladelser eller valg af indsatser kan pårørende anmode om at 
modtage skriftligt.  

 

• Vær opmærksom på, at den måde man omtaler hinanden på, uanset om man er 
medarbejdere eller pårørende, påvirker beboerne både positivt og negativt.  

 

• Både ledelse, medarbejdere og pårørende er forpligtede til at overholde de aftaler som 
laves  

 


