Pårørendepolitik for Fanø Kommune

Vedtaget i Fanø Byråd den 16/1-2017
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INDLEDNING
Pårørende - familie og venner - spiller en betydningsfuld rolle i alles
liv. Vi påvirker og former hinandens liv og er en del af hinandens
historie. Uanset alder har vi oftest et gensidigt ønske om at følge
hinandens hverdag, herunder at drage omsorg for hinanden.
Når man får en funktionsnedsættelse og bliver afhængig af
professionel hjælp, så er familie og venner en stor støtte og kan
bidrage med viden og livshistorie.
Det kræver en åben dialog og et tæt samarbejde mellem de
professionelle og familie / venner med henblik på at sikre, at
samarbejdet foregår i overensstemmelse med beboerens/ borgerens
ønske om inddragelse af deres pårørende.
Den overordnede pårørendepolitik danner rammen for lokale
retningslinjer ved Fanø Plejecenter og Rehab & Omsorg, Fanø
Kommune.
Pårørendepolitikken er et redskab for beboere / borgerne, deres
familie og venner samt medarbejderne ved Fanø Plejecenter og
Rehab & Omsorg, Fanø Kommune.
Pårørendepolitikken udspringer af Velfærds vision om at ”Borgeren
mestrer et sammenhængende og selvstændigt liv” som er
udmøntet i ”Vore værdier”.
Værdierne ansvar, respekt og mening kommer til udtryk i
samarbejdet mellem borgeren, familien og medarbejderen og
understøtter medarbejderens handlinger i det daglige samarbejde.
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FORMÅL

•

At skabe et velfungerende samarbejde til glæde for
beboerne / borgere, familie, pårørende og medarbejdere

•

At samarbejdet tager udgangspunkt i borgerens
livshistorie og motivation

•

At tage afsæt i den enkelte beboers/borgers behov ud fra
værdierne ansvar, respekt og mening.

MÅL

•

At medarbejdere og familie / venner i fællesskab, handler
til gavn for borgeren i respekt for borgerens
selvbestemmelsesret

•

At afklare de gensidige forventninger i samarbejdet.

•

At samarbejde med familie/venner etableres ud fra
borgerens ønsker og behov

•

At både borger og familie/venner ved, hvem de kan
kontakte i forhold til justeringer i samarbejdet
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4. Den daglige praksis

Implementering

Politikkens formål og mål fremgår i
udarbejdede retningslinjer og
procedurer for Fanø Kommune

Beboer/borger

Medarbejder

Familie

Pårørendepolitikken tager udgangspunkt i:
• ligeværd
• dialog
Den daglige

• tillid

praksis

• tryghed
• nærvær
• respekt
• faglighed
• forventningsafklaring
• et højt prioriteret samarbejde
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