Vård och omsorg

Datum: 17-10-31

Nationella värdegrunden i socialtjänstlagen
Beskrivning av hur vi ser på den nationella
värdegrunden hos oss på korttiden
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)”. Detta står i 5 kapitlet 4 § i
Socialtjänstlagen. Detta är av stor betydelse för oss som arbetar på Korttiden och
vi vill beskriva hur vi tänker runt den nationella värdegrunden.

1. Självbestämmande
För oss på Korttiden betyder självbestämmande att vi respekterar
dina önskemål om hur din vardag ska se ut och vi strävar efter att
tillgodose dem. För att möjliggöra ditt självbestämmande så frågar
och lyssnar vi aktivt. För att stödja dig i ditt självbestämmande
respekterar och uppmuntrar vi dig utifrån dina mål under vistelsen
på Korttiden. Det är du som har rätt till och möjlighet att fatta beslut
om din egen livssituation. Vår utgångspunkt är att varje människa
har rätt att forma sitt liv och bli bekräftad som den unika person
hon är.

2. Trygghet
Vi vill skapa trygghet genom att ge dig och dina anhöriga ett gott
bemötande så att ni kan känna förtroende för oss. Vi bekräftar dig
som person, så din vistelse hos oss får dig att uppleva
välbefinnande. Trygghet är en viktig del i att orka återhämta sig
efter en sjukhusvistelse eller för att ta beslut om sin framtid.

3. Meningsfullhet och sammanhang
För att du ska uppleva vistelsen hos oss som meningsfull, vill vi att
du ska känna, att vi tar oss tid till att lyssna för att få veta vad som är
viktigt för dig. Vi har erfarenhet av att en meningsfull dag kan göra
det lättare att hantera andra saker som känns betungande.
Omgivningen hos oss är också viktig för dig, att du känner att det är
trivsamt, att du har människor runt omkring dig när du vill och att
du kan vara för dig själv när du så önskar. Meningsfullhet är mycket
individuellt och det kan förändras från dag till dag.
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4. Respekt för privatliv och personlig integritet
Under tiden du vistas hos oss på Korttiden är det viktigt att du
känner att du får vara den person som du är och att du har rätt till
din privata sfär fastän vi finns i din närhet. Befinner man sig i
lägenheten så betraktas detta som din tillfälliga bostad och vi
knackar alltid innan vi kliver in. Vi är lyhörda och lyssnar till hur du
vill ha stöd i din omvårdnad och träning så att de utförs på ett
respektfullt sätt. Vi tar hänsyn till din livshistoria, livssamanhang
och kulturella önskemål.

5. Individanpassning och delaktighet
Din vistelse på Korttiden ska inriktas på att du känner dig delaktig i
din vård- och omsorg och att den är anpassad efter dina behov och
önskemål. Du ska veta vad som är planerat och vad som händer
under tiden här hos oss. Vi vill stödja dig i att upprätthålla ditt
oberoende och vi garanterar att vi arbetar utifrån ett aktiverande
förhållningssätt.

6. Gott bemötande
Vår intention är att bemötandet ska vara personligt och med full
respekt för din rätt till dina upplevelser. Vi vill skapa en känsla av
tillit och det växer fram genom dialog, öppenhet, engagemang,
förtroende och pålitlighet. Vi tar oss tid för dig och dina anhöriga.

7. Insatser av god kvalitet
För att kunna ge insatser av god kvalité krävs att du får information
av oss om vad som händer och att du är delaktig under din vistelse
hos oss. Vi vill att du berättar hur, när och på vilket sätt din
omvårdnad och träning ska utföras. För att vi ska kunna ge dig
omvårdnad, rehabilitering och medicinska insatser av allra bästa
kvalité krävs ett samspel mellan oss i teamet men även att vi arbetar
utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi följer de rutiner och
riktlinjer som är gäller och arbetar med nationella kvalitetsregister.

Vi vill gärna få återkoppling på hur du upplevt vistelsen på
korttiden. Delge oss gärna eller använd vår
synpunkt/klagomålsblankett.
Personalen på Korttiden
/Äldreomsorgschef AnnSofie Eklund Karlsson
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