
Værdigrundlag for Friplejehjemmet Bedsted Thy 
 

Vær mod andre som du ønsker, de skal være mod dig.  

Sådan lyder et gammelt – og evigt gyldigt – ordsprog. 

 

Ordsproget ligger bag alle tanker og handlinger ved enhver form for hjælp, omsorg og pleje til beboerne og deres pårørende på Friplejehjemmet 
Bedsted Thy. 

Ligeså er det omdrejningspunktet i alt samarbejde medarbejderne, de frivillige, ledelsen og bestyrelsen imellem. 

 

Vær mod andre betyder i forhold til: 

 

beboerne at: pårørende at: medarbejderne at: samarbejdet mellem 
bestyrelse, ledelse, 

medarbejdere og frivillige 

- vi med varme hænder yder 

omsorg og pleje med stor respekt 

for den enkeltes personlighed og 

trivsel. 

 

- der skal opleves en varm og 

åben atmosfære så de føler sig 

velkomne 

- vi respekterer hinanden og 

hinandens forskelligheder. 

Vi er åbne og ærlige overfor 

hinanden. 

- at frivillige og bestyrelser 

respekterer personalets faglighed 

og tavshedspligt.  

- beboeren bliver behandlet med 

værdighed og respekt for egen 

bolig og privatliv. 

 

- vi som personale har fokus på 

at pårørende føler tryghed ved at 

deres kære er her på 

Friplejehjemmet.  

- vi respekterer andres  

beslutninger. 

- der skal opleves en varm og 

åben atmosfære så de føler sig 

velkomne og at deres hjælp 

anerkendes og værdsættes. 

- imødekomme deres individuelle 

behov. 

 

- de kan føle vi er nærværende i 

gode og svære stunder. 

- kunne give/modtage konstruktiv 

kritik. 

 

 



- vi er nærværende og har fokus 

på at skabe og fastholde 

stjernestunder i fællesskabet og 

styrke livskvaliteten. 

- wi er te å snak mej ! - vi  roser hinanden – sparrer 

med hinanden. 

- alle må komme med nye forslag 

til aktiviteter, disse skal dog 

godkendes af ledelse, medarbej-

dere og frivillige, dog således at 

venneforeningens bestyrelse er 

den ansvarlige.  

- vi tager udgangspunkt i 

beboerens livshistorie og 

livsværdier. 

- der er en åben dialog. - vi lytter til hinanden.  

- den enkelte beboer oplever, at 

det er her livet leves. 

- hvor der er hjertevarme, er der 

hjerterum ! 

- man udtrykker forventninger.  

- vi vil være med til at skabe 

relation til besøgsven eller 

samvær med frivillige.  

 - der er plads til forskelligheder.  

  - vi samarbejder på tværs af 

faggrupper. 

 

  - vi udveksler erfaringer. 

 

 

 


