
ledetråde 
til et 

bedre 
liv



Brug kortene til at ...

• Skabe mere livsglæde sammen 
med og via andre

• Gøre dig selv, dine kollegaer og din 
leder bedre

• Gøre arbejdet fantastisk og borgeren 
så uafhængig af os som muligt

Brug dem som et spejl, til møder, 
samtaler og diskussioner. Brug dem 
kreativt og med et smil. Og brug dem 
alle fem samtidig, da ledetrådene griber 
ind i hinanden, lige som borgerens 
behov går på tværs. 



vi 
holder 

borgerne 
væk



Vi holder borgerne væk
fordi borgerne gerne vil klare sig selv

Målet er:
• En tilværelse uafhængig af hjælp fra 

kommunen
• Hjælp og relationer der øger trivsel 

og tryghed

Derfor ...
• Skab sundhed gennem livsglæde
• Styrk sundheden tæt på borgeren
• Uddan borgerne og deres familie / 

netværk
• Brug teknologi og metoder, der 

øger borgerens selvhjulpenhed og 
værdighed

• Træn og rehabilitér – altid



al 
magt 

til borgerne



Al magt til borgerne
fordi det er dem, vi er her for

Målet er:
• Borgerne bestemmer altid og i alle 

situationer

Derfor…
• Lyt og vær nysgerrig på, hvad der er 

vigtig(s)t
• Arbejd efter borgerens livsrytme og 

planlæg hjælp og mål sammen
• Giv borgerne fuld åbenhed
• Gør det forståeligt 
• Styrk selvbestemmelse og ligeværd



vi 
er 

sammen 
med 

borgerne



Vi er sammen med 
borgerne
fordi det er i mødet med borgerne, at 
det gode liv skabes

Målet er:
• Liv og livsglæde
• Godt samarbejde, mere kærlighed
• Flere fællesskaber, færre ensomme

Derfor…
• Skab gode oplevelser hver dag
• Besjæl – i alle relationer
• Ansvarliggør familie og netværk
• Samarbejd med lokalsamfundet og 

slip kræfterne fri



slip 
medarbejderne 

fri



Slip medarbejderne fri
fordi arbejdsglæde og nytænkning 
forudsætter frihedsgrader og faglighed

Målet er:
• Arbejdsglæde – og livsglæde
• Samarbejde, tillid og retfærdighed

Derfor…
• Fejr succeserne og anerkend  

hinandens engagement
• Pral med dit job
• Gå på rov i andre domæner og 

fagligheder 
• Gør dig klog på borgerne
• Tag og giv ansvar 
• Giv mere af dig selv



ledelse 
med 
vilje



Ledelse med vilje
fordi god ledelse giver værdi for borgerne

Målet er:
• Vi får hinanden til at lykkes med 

ledetrådene
• Succes og skønhed i ledelse

Derfor…
• Sæt retning, stil krav og basér 

beslutninger på viden
• Gør ledetrådene levende. Både i 

tale og handling
• Eksperimentér os klogere
• Hav mod til at miste fodfæste 

sammen
• Vær forandringerne og skab 

forbedringer


