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PROGRAM: 

20 MINUTTER: 

SYGEPLEJERSKENS FOKUS, BORGER, PERSONALE, 

PÅRØRENDE. 

25 MINUTTER: 

DISKUSSION: KERNEPUNKTER, SOM I TAGER MED 

Workshop:  

Når en gruppe arbejder koncentreret og praktisk med 

løsningen af en specifik opgave 



BORGEREN MED DEMENS 

Dit fokus 



Borgeren med demens, dit fokus: 

• Tegn på at sygdommen udvikler sig: 

• Forandringer i borgerens måde : 

• at møde dagligdagen på: overblik og 

planlægning 

• At møde andre mennesker  

• At håndtere krav i hverdagen 

 



Demensudtrykket 

• Menneskers demensudtryk vil altid være 

forskellige, selvom diagnosen er den 

samme. 

• Demensudtrykket er mennesket med sin 

demenssygdom, sin livshistorie, sin 

personlighed, sin fysiske tilstand og 

omgivelsernes udfordringer 



Hvad gør sygdommen ved 

personen? 

• Påvirker hjernens evne til at omsætte verden omkring. 

• Måske giver hjernen forkert eller forvrænget besked til 
personen om, hvad der sker. 

• Måske tager det længere tid at forstå. 

• Måske er mængden af det, man kan ”tage ind” nedsat 

• Måske er evnen til at holde fokus nedsat. 

• Måske ”driller” hjernen ved at fylde huller ud med noget, 
som ikke er sket 

• Måske bliver man hurtigt træt, tegn? 

• Hjernens evne til at planlægge relevante handlinger er 
ændret, nedsat, men logisk for den syge. 

 

 

 



Man skal hjælpes til at opleve 

meningen 

• Trivsel handler om: 

• At undgå nederlagene: oplevelse af at 

man ikke ”virker” på verden,  

• Ikke at blive ”klædt af” psykisk i det fælles 

• At ”mine selvfølgeligheder” forstås af 

andre(professionelle) 

• At blive bekræftet i sin identitet og værdi 



PERSONALET 

Dit Fokus 



Personalet, dit fokus: 

• Facilitere høj faglighed 

• Støtte refleksion og læring 

• Facilitere implementering af faglig viden i 

praksis 

• Gå med ind i substansen af udfordringerne 

 



Konsulentrollen - proces 

• Du skal tænke dig i rollen, som en hjælper, 
der hjælper nye muligheder og læring på vej 

• Du skal kunne forstå, hvad det er, den anden 
ikke forstår 

• Du skal kunne sætte associationer og undren 
i gang hos den anden 

• Du skal kunne lade den anden have sit 
problem og selv løse det 

• Du skal være oprigtigt interesseret i den 
anden, og det hun tænker 
 



Konsulentrollen - ekspert 

• Du skal kunne mærke, hvornår det er 

nødvendigt at ”forære” en løsning. 

• Du skal turde at være ekspert 

• Du skal brænde for dit fag 

• Du skal altid sikre dig, at den anden er 

med på det! 

 



Kend dit spor ! 

• Proceskonsulent: 

• Personalet har 
ressourcer til at arbejde 
med refleksion og 
læring 

• Du hjælper ved at stille 
spørgsmål 

• Du hjælper ved at 
starte en proces 

• Du hjælper ved at 
understøtte personalets 
omsætning af viden 

 

• Ekspert: 

• Personalet vurderer 
ikke sig selv i stand til 
at skaffe denne viden 

• Der er brug for ekspert-
råd og viden 

• Du giver konkrete 
anvisninger 

 

 



Den socialpædagogiske 

indsats 

• Man skal undgå at udfordre hjernen med 

noget, som den ikke magter. 

• Vi kan arbejde med at ændre vores 

adfærd, sprog, signaler, indretning af 

omgivelserne, tilpasse de udfordringer 

borgeren møder m.m 

• Borgeren kan ikke ændre sig 

http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/SO/AdmServ/Jura/magtanvendelse/12bilag/Documents/Borgers adfærd-14-dags registrering.docx
http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/SO/AdmServ/Jura/magtanvendelse/12bilag/Documents/Borgers adfærd-14-dags registrering.docx


DE PÅRØRENDE 

Dit fokus 



De pårørende, dit fokus 

• De skal give slip 

• De skal tage fat 

• De skal rumme uvished og 

uforudsigelighed, rolleskred 

• De skal leve 2 liv 

• De oplever sig ensomme og isolerede 

• De har det svært med adfærdsændringer 



Pårørendes og især partnerens vilkår 

• Man glider efterhånden over i en rolle, 

hvor man tager mere og mere over for den 

anden på de praktiske ting. 

Man bliver ”chef” for begges liv uden at 

have fået lov! 

• Måske må man som pårørende bære, at 

det er ”min skyld”, ”det var dig, der ville 

have mig til læge”. 

 



De pårørendes stress 

• De hører ikke alt, hvad vi siger 

• De husker ikke alt, hvad vi oplyser dem om. 

• De er labile 

• De er bange 

• De tillægger ofte den syge mere, end de kan. 

• De skubber sygdommen og sorgen foran sig 

• De er ved at miste 



Diskussion 



Demens og sygepleje?? 

• Hvad er sygeplejerskens vigtigste fokus 
ved demens? 

• Hvad er vigtigt at arbejde med i jeres 
kommune? 

• Hvad tager I med hjem?  

• Er der noget I gerne vil gøre anderledes i 
jeres praksis? 

• Hvad skal der til, for at det kan lade sig 
gøre? 

 




