
Værdighedsprojekt: Førindflytningssamtaler

Formål Det er en stor beslutning, når ældre skal flytte fra eget hjem 
til plejecenter, hvad end det skyldes opstået sygdom eller 
mistet funktionsevne til selv at varetage egenomsorg længere. 
Uanset hvad, griber beslutningen omfattende ind i den ældres 
liv og medfører store forandringer. Derfor er der behov for en 
tryg og god overgang på begge parters præmisser.
Som en del af den trygge og gode overgang fra eget hjem til 
plejecenter, skal plejecentrene gennemføre 
førindflytningssamtaler med den ældre og evt. pårørende, som 
den ældre måtte ønske deltager i samtalen. Formålet er at 
plejecentret lærer den ældre lidt at kende før indflytning og 
informerer om livet på plejecentret, samt at den ældre får 
mulighed for at vise sine hidtidige rammer, give udtryk for 
evt. ønsker og behov, få afklaret evt. spørgsmål m.v.  

Målgruppe og 
rammer

Målgruppen for tilbuddet er:
 Alle borgere, der skal flytte på plejecenter (beboende i 

Gribskov Kommune) og har sagt ja til en 
plejecenterbolig på et konkret plejecenter.

 Borgere der enten flytter hjemmefra til plejecenter eller 
fra Toftebo til plejecenter.

Rammer for tilbuddet er:
 Det plejecenter borgeren har valgt skal tilbyde og 

gennemføre samtalen.
 Plejecentret kontakter borgeren med henblik på tilbud 

om og aftale af samtalen indenfor kort tid efter at 
plejecentret har fået besked om at borgeren indflytter.

 Samtalen kan enten foregå i borgerens eget hjem eller 
på plejecentret – efter borgerens ønske og behov.

 Borgeren vælger selv om denne ønsker at evt. 
pårørende deltager i samtalen.

 Samtalen skal være tilbudt og gennemført inden 
borgeren indflytter.

 Hvert plejecenter skal udarbejde en liste over emner, 
som samtalen kan/skal indeholde.



Indsatsen omfatter Borgeren skal tilbydes en samtale, som:
 Giver borgeren mulighed for at vise 

plejecenterpersonalet sit ”hidtidige” liv, hjem og 
rammer.

 Giver borgeren mulighed for at fortælle om sit liv.
 Giver plejecenterpersonalet mulighed for at lære 

borgeren at kende.
 Giver plejecentret mulighed for at informere om 

muligheder, aktiviteter, livet m.v. på det konkrete 
plejecenter.

 Giver borgeren mulighed for at afklare evt. spørgsmål.
 Giver begge parter mulighed for at 

forventningsafstemme.
 Borgeren afgør om samtalen skal foregå på plejecentret 

eller i borgerens hjem.
 Borgeren afgør om evt. pårørende skal deltage.

Der henvises i øvrigt til de indholdsbeskrivelser, som hvert 
enkelt plejecenter selv har udarbejdet for indholdet i 
samtalen.

Levering/omfang Der er ikke specifik visitation til tilbuddet, da det skal 
tilbydes alle borgere, der indflytter på fast plejecenter. 
Samtalen skal ikke tilbydes borgere der flytter ind på 
midlertidigt ophold. Borgere der udskrives fra midlertidigt 
ophold til plejecenterbolig, tilbydes samtalen på lige vilkår 
med borgere der flytter fra egen bolig til plejecenterbolig.
 
Det enkelte plejecenter beskriver selv indholdet for 
samtalen og afsætter personale og tid til at gennemføre 
samtalerne. Der er fastsat en takst for førindflytnings-
samtaler, som afregnes via faktureringsarket.  

Lovgrundlag Projektet er midlertidigt og der er afsat midler hertil via 
Værdighedspuljen for 2016 og 2017. Rammerne for 
værdighedsmidlerne er fastsat i Lov om Social Service, LBK nr. 
1284 af 17. november 2015, §81a.

Hvis borgeren ønsker at klage over rammerne for eller 
udførelsen af tilbuddet skal der ske henvendelse til 
plejecenterlederen eller Center for Social og Sundhed i 
Gribskov Kommune.

Klagen sendes til det pågældende plejecenter eller til:
Gribskov Kommune
Center for Social og Sundhed
Rådhusvej 3
3200 Helsinge


