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Praksisnær kompetenceudvikling  

på demensområdet. 

Baggrund 

Adfærdsforstyrrelser hos mennesker med demens giver store 

udfordringer på plejecentre. F.eks. udadreagerende adfærd, 

uro, råben, hallucinationer og beboere der vil gå.  

Personale og ledelse føler afmagt og tingene går i hårdknude. 

Arbejdsmiljøet påvirkes og beboeren mistrives.  

Hvad kan vi? 

 Vi kan hjælpe personalet med at omsætte deres faglige 

viden, så den bliver en kompetence de kan føre ud i praksis. 

Personalet bliver via. reflesioner bevidste om at se det 

enkelte menneske og hvilke behov der ligger bag adfærd. 

Samtidig rettes fokus på hvor meget egen adfærd og 

omgivelserne i miljøet påvirker beboeren.  

 Vi kan hjælper med at tolke og oversætte beboerens behov. 

Hvad er beboerens ressourcer og hvordan giver man 

vedkommende det han/hun har behov for. 

 Vi kan støtter personalegruppen i refleksion og vidensdeling af 

erfaringer.  Sammen med personalet sættes der ord på den 

tavse viden og på denne måde højnes fagligheden og 

demensomsorgen styrkes.  

 

Hvem er vi? 

 Vi er tre social og sundhedsassistenter med mange års 

praksiserfaring inden for plejen og omsorgen af demensramte. 

 Derforuden har vi gennem et kompetenceudviklingsforløb under 

Videncenter for Demens, Aalborg, med konsulent Mette 

Borresen lært at identificere og analysere svære 

problemstillinger og udviklet kompetencer i at definere 

menneskesyn. Herunder forståelse for forskelligheder hos både 

beboere, pårørende, personale og ledelse.  

 Vi har fået undervisning i problemadfærd i ældreplejen, 

socialpædagogiske metoder/strategier, personcentreret 

omsorgsprincipper og praksisnære vejledningsmodeller. 

 
 

 

 



  

 
 

Hvordan arbejder vi 

 Vi kommer til jeres arbejdsplads, men er uden for normeringen.  

 Vi arbejder i følelser og stemninger og vores værktøjer er 

kontakt, omsorg og tryghed.  

 Vi arbejder praksisnært i dagligdagen, hvor vi er helt tæt på, i 

samspillet mellem beboere og personale i en anerkendende 

tilgang.  

 Vi er med i situationerne, når de er svære og ser hvad der går 

forud for adfærd.  

 Vi veksler mellem at være reflekterende, anvisende, udøvende 

og rollemodeller. Dette altid med udgangspunkt i den enkeltes 

faglighed hvilket gør vejledningen og refleksionen fleksibel og 

individuel. 

 Vi sætter processer i gang, men personalet er eksperterne med 

deres kendskab til det enkelte menneske med demens.  

 Vi kommer ikke fortæller hvordan, men spørger hvorfor. 

 

Vi har selvtilrettelæggende arbejdstid og kan derfor komme på alle 

tider af døgnet, på alle hverdage.   

 

 Vi arbejder ud fra grundprincipper som: 

 Alt adfærd er positivt og udtryk for et behov. 

 Den der kan opføre sig ordenligt, gør det. 

 Vi ser mennesket frem for sygdommen. 

 

  

Ønsker I at få besøg af praksisteamet så kontakt 

Videncenter for Demens, Aalborg 

 

Thea Buus Lynggaard 

tbly-aeh@aalborg.dk  

Tlf. 9982 3505 
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