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Instruks vedrørende: Beboerkonferencer (BBK) med udgangspunkt i personcentreret
omsorg og anvendelse af modeller fra Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold
Målgruppe

Medarbejdere på Gildhøjhjemmet
•
•
•

Formål

•
•
•
•
•

Mål

Øge personlig integritet, selvstændighed og initiativ
Styrke og udvikle tværfaglige refleksioner og samarbejde
Forebygge behov for antipsykotisk medicin eller anden form for beroligende medicin
Forebygge udadreagerende adfærd
Styrke arbejdsglæden, ved anvendelse af fælles fagligt sprog og
træne anvendelsen af konkrete faglige metoder
Skabe fælles refleksion, som kan munde ud i aftaler om nye tiltag
over for beboeren
Forebygge mistrivsel ved at skabe de optimale rammer fx ved ny
indflyttede beboere
Opnå enighed i den pædagogiske tilgang til beboeren

Ved fælles faglig refleksion over beboerens adfærd og personcentreret
tilgang, at finde løsninger der understøtter trivsel, tryghed og livskvalitet
hos beboere med demens

Mødehyppighed
og tid

BBK afholdes månedligt samt ved behov og har 1½ times varighed.
Afdelingslederen planlægger datoerne ½ år frem.
Det er afdelingslederen der træffer beslutning om, hvem der skal deltage
og sørger for at det i værksættes. Dette kan ved behov uddelegeres til
sygeplejerske eller demenskonsulent.

Mødedeltagere

Beboerens kontaktperson(er), nøglepersoner fra demensrejseholdet andet personale fra plejegruppen(alle vagtlag), afdelingsleder, sygeplejerske, demenskonsulent, samt andre relevante aktører omkring beboeren.

Facilitator

Afdelingsleder er som udgangspunkt facilitator for BBK. Sygeplejerske og
demenskonsulent kan facilitere ved behov og efter aftale.

Målgruppe

Det er primært beboere med demenssymptomer, som de enkelte medarbejdere har svært ved at give den ønskede hjælp, støtte eller omsorg eller
beboere der har ændret adfærd.
Alle ny indflyttede beboere efter 1-2 måneder. Hvis ingen symptomer på
demens modificeres dagsorden, så refleksionerne koncentrerer sig om de
aktuelle problemstillinger.
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Forberedelse

Det er afdelingslederen der i samråd med personalet beslutter, hvem der
tages op på næste beboerkonference.
Senest en uge før BBK besluttes det, hvilken beboer, der er centrum for
konferencen for at sikre, at der er tale om helt aktuelle forhold.
Kontaktperson/sygplejerske sikre at det ikke er pga. fysiske symptomer at
der er sket ændring i beboerens adfærd (Brug folder: Demens og observation af fysiske symptomer).
Kontaktperson sørger for indhentning af beboerens livshistorie og dokumenterer den i Nexus under Generelle oplysninger og i Demensudredningsskemaet, hvis dette er oprettet.
Der aftales med to medarbejdere at fremlægge fortælling 1 og 2.
Facilitator sørger for vand/glas, kuffert, refleksionskort samt tavle til noter.
Facilitator aftaler med sygeplejerske/ kontaktperson om, hvem der skriver
referat og dokumenterer det under Sags notat BBK i Nexus.

Dagsorden for
BBK*

1. Fortælling 1 og 2, som omhandler problemstillingen giver øvrige
deltagere et tydeligt billede af beboerens adfærd og evt. mistrivsel.
2. Kvitteringer fra øvrige deltagere
3. Refleksion over beboeren generelt:
Fysiske helbred
Kognitive funktioner
Livshistorie/personlighed
Socialpsykologiskmiljø
Hvad skaber glæde?
Hvad skaber utryghed?
*se uddybning i bilag 1: ”Dagsorden og vejledning til afholdelse af
beboerkonference” og ”forslag til tavleorden #2”
4. Aftaler
Facilitator opsummerer aftaler og sikrer aftale om, hvem der sikrer
den sundhedsfaglige og generelle dokumentation i Nexus og hvornår der evalueres/justeres på de aftalte indsatser.
Kontaktpersonen informerer efterfølgende beboer og evt. pårørende mundtligt om de foreslåede pædagogiske indsatser og aftaler
og dokumenteres i Nexus under Sags notat pårørende.

Lovgrundlag
Referencer
Kilder

Sundhedsstyrelsens projekt: Demensrejseholdet, Læring på arbejdspladsen- et praksiseksempel. KIRSTEN GROTH Willesen, projektleder og
specielkonsulent i sundhedsstyrelsen, Iben Ljungmann og Malene Kjær
Lassen, Demensrejseholdskonsulenter.2015-2018
Refleksionskort. Modeller fra Sundsstyrelsens Demensrejsehold 2018
Lommeguide: Demens og observationer af fysiske symptomer, 3. udgave,
januar 2016
Materiale vedrørende beboerkonferencer udleveret af Sundhedsstyrelsen
i forbindelse med projektdeltagelse 2018.
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Bilag 1
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