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Värdegrund för äldreomsorgen i Essunga kommun 

 
Inkluderande - för äldreomsorgen innebär detta: 
 
Medbestämmande 

o Vår äldreomsorg bygger på respekt för människors självbestämmande och 
integritet. 

o Vi arbetar på ett sätt som säkerställer att den enskilde kan påverka såväl 
innehållet i beslut om bistånd som hur insatserna genomförs.  

o Vi arbetar på ett sätt som säkerställer att hjälpen och stödet anpassas till den 
enskilde personens behov, förutsättningar och önskemål. 

o Vi bidrar till att stärka den enskildes självkänsla och tilltro till sin egen 
förmåga. 

o Vi arbetar nära de anhöriga 
 
 
Genuin - för äldreomsorgen innebär detta: 
 
Trygghet 

o Vår äldreomsorg bygger på respekt den enskildes självbestämmande och 
integritet. 

o Vi ger den enskilde stöd i att upprätthålla sitt oberoende, t ex genom att 
tillämpa ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt. 

o Vi arbetar på ett sätt som säkerställer att hjälpen och stödet anpassas till den 
enskildes behov, förutsättningar och önskemål. 

o Vi är lyhörda, sympatiska och empatiska i mötet med den enskilde. 
o Vårt arbete organiseras så att vi får tillräckligt med tid att lyssna till och 

samtala med den enskilde. 
o Vi beaktar att den enskilde befinner sig i en beroendeställning och att vi 

verkar för att vårt bemötande upplevs som respektfullt. 
o Vi arbetar ständigt för att förbättra vår kontinuitet, det vill säga antalet 

personal som den enskilde möter.  
 
Möjlighet att påverka 

o Vi arbetar på ett sätt som säkerställer att den enskilde kan påverka såväl 
innehållet i beslut om bistånd som hur insatserna genomförs. 

 
Vi arbetar gränslöst  

o Vi samarbetar och samverkar både internt och externt med den enskildes bästa 
i fokus.  

o Vår äldreomsorg verkar för att den enskilde får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden 
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Kreativitet för äldreomsorgen innebär detta: 
 
Tänka nytt! 

o Vi utgår från att alla personer är unika. 
o Vi lyssnar in. 
o Vi ger den enskilde stöd i att upprätthålla sitt oberoende, t ex genom att 

tillämpa ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt 
 
Flexibilitet 

o Vi ändrar rutiner så att de ger möjligheter att tänka gränslöst och att varje 
person är unik.  

o Vi arbetar på ett sätt som säkerställer att hjälpen och stödet anpassas till den 
enskildes behov, förutsättningar och önskemål 

o Den enskilde får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden.  

o Den enskilde får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. 
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