
Psykiatri og Social
Specialområde

Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge 

»Vi vil forstå og hjælpe den unge 
til et liv i trivsel og fællesskab

uden kriminalitet«

»Vores kerneopgave er at udøve og skabe optimale betingelser for
 Omsorg
 Uddannelse
 Behandling 
 Læring
 Sundhed
 Opdragelse
 Udvikling
 Inklusion… »for hver enkelt ung i DOK«

De tre overordnede værdier er:
 Dialog
 Dygtighed
 Dristighed

Værdierne udfoldes som følger:

Dialog
Vi ønsker dialog. Både i forhold til samarbejdspartnere og brugere samt til 
brugeres familie og pårørende. Og mellem medarbejdere og ledere. Vi lyt-
ter, er åbne og troværdige. Der er en sammenhæng mellem det, vi siger, og 
det vi gør. Vi samarbejder både med interne og eksterne samarbejdspart-
nere.

Dygtighed
Vi arbejder på et højt fagligt niveau med stort engagement. Vi tager ud-
gangspunkt i behovet hos vores brugere og samarbejdspartnere. Vi er 
konkurrencedygtige og altid i stand til – i et godt arbejdsklima og med stor 
effektivitet - at levere de relevante ydelser, der efterspørges nu og i frem-
tiden. Vi dygtiggør os og har fokus på faglig og personlig kompetenceud-
vikling. Vi sikrer det fulde udbytte af de ansattes viden, erfaring og enga-
gement. Vi måles på de resultater vi opnår.

Dristighed
Dristighed er en vigtig forudsætning for udviklingen af vores ydelser og 
udfordringen af eksisterende arbejdsgange. Vi har en kultur, der fremmer 
faglig nysgerrighed, hvor vi under ansvar og med respekt hele tiden arbej-
der på at forbedre vores processer og ydelser. Dristighed må aldrig skabe 
usikkerhed om, at ydelsen er i orden. Dristighed kræver, at både ledelsen 
og medarbejderne er risikovillige, at der er en ledelsesmæssig opbakning 
og åbenhed – også når der begås fejl. De tre værdier er nærmere beskre-
vet i en personalepolitisk sammenhæng i Region Midtjyllands personale-
politik.

Værdier er noget vi udlever. Vi er loyale over for vores værdier. 

Dialog
Vi taler med hinanden. Direkte, åbent, konstruktivt, og på et sagligt, fag-
ligt og refl eksivt grundlag. Gennem dialog samarbejder vi med eksterne og 
interne samarbejdspartnere.

Dygtighed (behandlingsværdier)
Følgende behandlingsværdier er eksempler på dygtighed i DOK:
Vi påtager os rollen som voksne og ansvarlige omsorgspersoner over for 
de unge. Vi er undersøgende og nytænkende med henblik på at fi nde løs-
ningsmuligheder med det formål, at de unge udvikler sig. Vi skaber stabili-
tet, kontinuitet, ro, sammenhæng og mening i de unges liv. 

Vi tror på, at udvikling fi nder sted i et mellemmenneskeligt samspil. Det 
mellemmenneskelige samspil er i sin form og sit indhold særligt karakte-
riseret ved følgende kvaliteter i behandlingen af de unge i DOK: Kontakt, 
dialog, uddannelse, omsorg, aktiviteter, struktur, grænser, tryghed. Vel at 
mærke af høj kvalitet. Det betyder, at der er tydelige tegn på, at vi vil de 
unge med samvær, anerkendelse, nærvær, engagement og godt humør. Vi 
stiller krav, som udvikler, og som den enkelte unge skønnes at kunne hono-
rere. Vi følger vores aktivitetsplaner med et varieret udbud af aktiviteter, 
der fremmer læring, udvikling og trivsel.

Dristighed
Dristighed i DOK skal ses i forhold til værdierne dygtighed og dialog. 

Vi arbejder kontinuerligt med Kvalitetscirklens fem grundelementer: Plan, 
implement, do, study, act (PIDSA). Disse fem grundelementer er forskel-
lige former for handlinger. I DOK tror vi på, at handlinger er afgørende for 
udvikling. Vi tør handle. Vi accepterer, at modet til at handle også kræver 
accepten af, at det indebærer risiko for fejl. DOK er ikke en nul-fejl-kultur. 
Vi lærer af vores fejl. Blandt andet ved at studere (study) vores handlin-
ger og resultaterne af vores handlinger. Vores ”study” bibringer læring, 
som implementeres gennem korrektioner (act), ny planlægning (plan), ny 
implementering, ny udførsel (do), og så fremdeles i et evigt kvalitetsloop. 
At handle er således et udtryk for dristighed. Dristighed betyder ikke, at vi 
spiller hasard med anbragte unges tarv eller med de ansattes sikkerhed.

Mission - Hvad er kerneydelsen?

Eksempler på værdigrundlaget i praksis i DOKVærdigrundlag for Region Midtjylland (DOK)

Vision - Hvad vil DOK være kendt for og stræbe efter?

Strategi - Nødvendig viden - målrettet indsats - bedre liv - til fl ere

DOKs virksomhedsgrundlag:
Ledelses- og styringsmodel 2014-2016

Via QR-koden kan du hente en forkortet udgave af DOK´s 
Virksomhedsgrundlag som A4-plakat til print i din afdeling

I Håndbog fælles DOK, kan du læse DOK´s Virksomhedgrundlag i sin 
helhed: 10.05.06. Her kan du også læse RM Social Strategi: 10.10.02
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