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Vision for Ældreområdet 

Visionen beskriver den oplevelse, Halsnæs Kommune ønsker, at alle borgere skal have i deres møde med 

kommunen, når de har behov for praktisk hjælp og støtte i hverdagen. Visionen skal fungere som et fælles 

mindset for alle, der arbejder med og omkring kommunens ældre borgere. Visionen sætter retning for 

udviklingen på ældreområdet i kommunen, og er relevant og holdbar på den lange bane. 

 

 

Strategiske Pejlemærker 

De strategiske pejlemærker konkretiserer visionen og udtrykker de langsigtede og borgerorienterede mål for 

Halsnæs Kommunes ældreområde. De beskriver, hvordan visionen konkret kan se ud i oplevelser og adfærd, når 

den er omsat til praksis. De skal bidrage til, at medarbejdere og ledere arbejder ud fra samme overordnede 

borgersyn og prioriteringsramme på tværs af ældreområdet. 

 

1. Borgeren først – rehabilitering i hverdagen 

 
Det betyder at: 

o Med afsæt i rehabiliteringstanken er borgerens ønsker, drømme og mål i centrum 

o Relationer er vigtige og udvikles gennem dialog og motivation 

o Både faglighed og menneskelighed sættes i spil i samarbejdet med borgeren 

2. Fællesskaber i borgerens liv 

 

Det betyder at: 

o Borgerens fortid, nutid og fremtid anerkendes og kobles sammen 

o Borgerens netværk, historie og interesser inddrages aktivt 

o Pårørende, lokalsamfund og civilsamfund ses som ressourcer 

 
3. Sammenhængende løsninger for borgeren 

 

Det betyder at: 

o Aktiviteter og indsatser har udgangspunkt i borgerens behov 

o Borgeren oplever smidige overgange på tværs af afdelinger og faglighed 

o Koordinering og fremdrift er ikke borgerens ansvar 

 

 

 

 

Halsnæs er et godt sted at blive gammel. 
Her tager vi udgangspunkt i det, som er vigtigt for den enkelte borger! 
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Tilblivelsen 
Visionen og pejlemærkerne er blevet til gennem et involverende forløb, som har 
fundet sted i 2021-22. Som led i forløbet er udvalgte borgere, politikere, medlemmer 
af Ældrerådet, såvel som medarbejdere og ledere fra ældreområdet i Halsnæs 
Kommune, blevet interviewet.   

 

Forløbet har haft et klart borger- og udviklingsperspektiv. Centralt for forløbet 
har været, at udforske hvad ”fremtidens ældreområde” har brug for, og hvad 
der giver værdi for borgere og pårørende. 
 
Forløbet har været et samarbejde med Konsulenthuset Substans. Substans har 
leveret delrapporter undervejs i forløbet på baggrund af interviewene. 
Administrationen har med udgangspunkt i disse sammenskrevet til en samlet rapport, 
som blev præsenteret for det politiske Udvalg for Ældre, Sundhed og Forebyggelse i 
maj 2022.  
 
De politiske tilbagemeldinger har dannet grundlag for den endelige vision og 
pejlemærker samlet i dette dokument. 
 
Vision og pejlemærker suppleres af en række interne arbejdstemaer og et politisk 
besluttet indsatskatalog. Hvor vision og pejlemærker er langsigtede og blivende, er 
temaer og indsatskatalog dynamiske, og kan ændres løbende i takt med at behov og 
prioriteringer ændrer sig. 
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