
Betaniahjemmet
           - sådan arbejder vi



 

Vi arbejder vidensbaseret og innovativt 

Vi vil gerne være med til at løfte ældreområdet fagligt til gavn for 

beboere i Betaniahjemmet og for borgere i hele landet.  

 

Derfor arbejder vi nytænkende. Det vil sige, at vi systematisk vil 

søge og afprøve nye ideer og teknologier, der:  

· Giver beboeren øget egenmestring og 
selvbestemmelse  

· Giver en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet 

· Sikrer effektiv drift. 
 

Derfor deler vi også gerne vores viden, så vi i fællesskab kan udvikle 

indsatser til gavn for ældre borgere i samfundet, der har brug for 

pleje og omsorg. 

I vores arbejde vil vi tage udgangspunkt i faglig viden og metoder, 

hvor vi opnår størst effekt af vores indsatser til gavn for den enkelte 

beboer. I udvikling af vores praksis og tilbud er vi målrettede i vores 

søgen efter ny viden.  

 

 

 



  

Vi arbejder rehabiliterende 

Vi arbejder rehabiliterende, hvilket betyder, at vi arbejder i en 

målrettet samarbejdsproces mellem beboer, familie og 

fagprofessionelle medarbejdere, hvor vi tager udgangspunkt i 

beboerens livshistorie og ressourcer. 

Vi ved, at alle beboere har ressourcer og kompetencer. Vi ved også, 

at ved at fremhæve eller videreudvikle beboernes evner og 

ressourcer bliver deres selvværd og tro på sig selv styrket.  

Det er centralt at udvikle, styrke og bevare evner og ressourcer til at 

leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. 

Et selvstændigt liv betyder, at beboerens værdighed og frihed er 

respekteret. Det betyder også, at beboeren har frihed og magt til, så 

vidt det er muligt, at træffe egne valg med udgangspunkt i eget 

funktionsniveau, evner og ressourcer og drømme om fremtiden.  

Vi arbejder helhedsorienteret 

Vi arbejder helhedsorienteret, fordi det gode liv består af mange 

ting, som fx sundhed, at modtage den nødvendige pleje og omsorg 

i dagligdagen samt få mulighed for et aktivt liv med sociale 

relationer.  Beboeren skal opleve, at vi arbejder sammen om, at 

vedkommende kan leve det gode liv på Betaniahjemmet med højst 

mulig livskvalitet. 

Derfor vil vi samarbejde med fagfolk internt og eksternt koordinere 

indsatsen efter aftale med beboeren. Vi vil arbejde for, at dialogen 

med interne og eksterne fagfolk opleves enkel og 

sammenhængende og tager udgangspunkt i beboeren.  

Vores organisering og indsatser skal være gennemskuelige, 

overskuelige og let tilgængelige. 



Vi arbejder med fleksible løsninger 

Vi arbejder med tværfaglige fleksible løsninger for at matche 

beboernes individuelle identitet og behov.  

Det betyder, at vi arbejder fleksibelt med bolig, aktiviteter, 

fællesarealer, sundhed, pleje og omsorg. 

Det betyder også, at vi vil tænke fleksibilitet ind i udviklingen af 

kommende indsatser og er åbne overfor nye ideer. 

Vi organiserer os sådan, at vores medarbejderes viden, evner og 

færdigheder kan bruges fleksibelt.   

 

Vi arbejder samskabende 

Vi arbejder med samskabelse.  

Samskabelse er en samarbejdsform, hvor forskellige parter indgår i 

en proces og sammen udvikler ny velfærd. Samskabelse er mere 

end inddragelse af beboere, familie, venner, frivillige og andre i 

opgaveløsningen. I en samskabelsesproces arbejder alle parter på 

at finde frem til kernen i en udfordring for derefter i fællesskab at 

forsøge at finde en løsning på udfordringen. 

Vi vil give beboere og øvrige interessenter de bedste muligheder 

for at være medskaber og udvikler af fremtidens tilbud. 

Betaniahjemmet
Kong Georgs Vej 3
2000 Frederiksberg

www.betaniahjemmet.dk
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