
En anerkendende tilgang er sat i højsæde og udtalelser, som "jeg ser et menneske som har vanskeligheder" frem

for "et vanskeligt menneske" høres på gangene på t(nud Lavard Centret i Ringsted. Centret har været igennem

et spændende tværfagligt projekt, som skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem medarbejdere, ledelse

og pårørende.

,.'ll .lt/lt Lon'tt7'ttt ntttd..rtlttt/.fo/. o.g.litt'lid/itt3.rkort.rtr/rtt/ rrd l'L\'.\'.rlk

\/i n-ir.rclcs rlccl I Ier-rr-rc Irhlhoft-,
s()rl c1' projcktlcclcr tirr: projcl<tct,

cn liclt bllcscnclc clau pa cclltlct,
sorn uclqr.rr clc l-rjcrnliec raumcr firt'

9lJ relclrc borqctc, hr,ot'ef llanqc cr'

clcmcntc. l)ct surn-ncr lf lir. koklic-
nct cr ebr-ict o1r r-rcl rnocl cf stort h st

og- rurr-irr-icligt ltllcslol<llc, srt clut

tcnc tm qnclcrnc lian sanscs i hclc

hr,rsct. I)cr hrggcs og snelilics, og

clct qoclc salrl\'icr firrnctlt'ttcs runclt

i kroucnc, som, sclvotn lokalcrrrc cr'

tirrholclsvis lrvcr ()gsa rnmtlicr rccl-

slirbcr og inr.cntar ft'e cn ticl, sor-n

dc u:lclrc rlincles tnccl qlltrlc.

l)ct r-al lcclclscns onskc lt opkvahfi-

ccrc t-ncclrrbcjclcrr-rc t-nccl viclcn on-r

clcucr-rs ou socielpluclauogik mccl

clc1 mll, at pcl's()nalct clcrmccl sliullc
blir.c bcclrc til at tr.-nl<c pa ou inclee

i cn rclation r-nccl br>rgcrcu oq clcn-

r-rcs pulorcnclc tirr clcrt'nccl tt l.rr.rjnc

l<r-tlitctcn.

I lobct af plojclirct ct "slrrrect tn
clrct, clct ct'blcYct tncrc lnctkcnclcn-

clc. Irrl rt sc 1)l clcn ltlclrc soll \'l1r-

slicliq.horcr lTl,ln rlll ottc pcrsonalct

olntllc clcn luldtc s()1n ct ucr-tncskc

i vlrrsl<clighcdcr. Dct bctr-dct' nogcl

firr', lrr-olcler.r rnan lrbcjclct t'nccl ct.t
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beboer" fortæller Hanne Elmhoff.
Dørene i centret er blevet malet af
en kunstmaler, således at de ikke
"lokker" den ældre demente til at gå

ud. Maleren havde registreret per-

sonalets tilgang og bemætkede: 'Jeg

kommer mange steder, og det er en

fornøjelse at komme her og høre,

hvordan I taler til og med de ældre".

Andre mere håndgribelige effekter
af projektet er færre magtindberet-
ninger og ophør af klager fra pårø-

rende, så projektet har virket, kon-

staterer den energiske projekdeder.

Personalet består primært af sosu-

assistentet/ hjælpere og sygeplejer-

sker, men også to socialpædagoger

har fundet vej ind på centret. At
der er to socialpædagoger, et et ud-

tryk for ønsket om at arbejde mere

wærfagligt. Da projektet begyndte,

vidste medarbejderne ikke, hvad so-

cialpædagogik var. Hvis du spørger

dem i dag, vil de være tydeligere i
deres forklaring af begrebet. For
medarbejderne handler socialpæ-

dagogik om kreativitet. "Sund-

hedspersonalet er vant til at tænke

i strukturer, anatomi og dokumen-
tation, så kropslige skavanker r,rrr-

deres og forsøges kompenseret fx
via medicin", fortællet Hanne Elm-
hoff og fortsætter, "Fot socialpæ-

dagogen handler det om helt andre

forhold, de ser mere på mennesket

og prØver at forstå hende og blivet
dermed mere accepterende bl.a. i
forhold til den tidsmæssige faktor,
så om man fx spiser H. L2, det be-

tyder ikke noget. De går heller ikke
så meget op i, om der er pænt og

fent, men i om mennesket har det

godt. Det har størsteparten af det

sundhedsfaglige personale fanget".

På centret har det betydet, at den

lineære indstilling til jobbet, som

prægede personalet tidligere, i høje-
re grad er ændret i retning af en cir-
kulær tænkning. Livet skal leves, og

selvom hiemmet nu er et plejehjem,

skal alle fx ikke nødvendigvis spise

på samme tid. Den sundhedsfaglige

tilgang et derfor blevet krydret med

en mere rund og relationsorienteret
tilgang inspireret af socialpædago-

gikken.

Fot Hanne er det blevet tydeligt, at

en mere socialpædagogisk tilgang

præges af en langsigtet indsats, der

tilpasses mennesket, hvor den sund-

hedsfaglige tilgang t højere grad er

styret af tid og struktur. Men et

fagområdes styrke afslører samtidig
også dets svaghed, hvor sundheds-

personalet i højere grad skal lære

at se mennesket, skal det socialpæ-

dagogiske personale arbejde mere

med dokumentationen og viden fx i
forhold til, at medicin kan være vig-
tigt for et menneskes almentilstand
ikke mindst, fordi borgerne i dag er

meget dåtligere, når de kommer på

plejehjem.

i : []{flil ilyr.::l:iiCi.."

I forhold til målgruppen, de på-

rørende, er den tydel-ige effekt af
projektet, at antallet af klager helt
er forsr''undet. Oplægget var, at de

pårørende skulle høres og være me-

re med. Derfor blev der sendt ind-
bydelser ud om ikke til ti cyklister,

så til de pårørende med relation til
plejehjemscentret om at deltage i et

møde, hvor de kunne træffe andre

pårørende og derigennem opbygge

et netværk. Det kneb dog gevaldigt

med tilmeidingerne, hvorfor de tre
møder blev forvandlet til to og se-

nere til etr. Der var ikke mange på-

rørende, der ville være med, og der-

med ikke den store succes, men det

bekræfter Flanne Elmhoff i, hvor
hård en proces det er for pårørende

at sende deres kære på plejehjem.

"Ikke alle phrørende er som den

foredragsholder vi havde ved et ar-

rangement for pårørende og medar-

bejdere. Ved arrangementet fortalte
hun om hendes og ægtefællens liv
på hans plejehjem. Hun havde valgt

at flytte ind med sin mand, for som

hun sagde, nu har vi to hjem. Per-

sonalet undrede sig over, at hun
kunne finde på at gå rundt i slåbrok

eller sove på sofaen. De undrede sig

over, at han rodede med en lampe,

som sikkert aldrig blev færdig, men

det betød ikke så meget, bare han var

g1ad. "Det er den slags rummelighed,
vi skal kunne favne også fremover.

De pårørendes intetesse er skam til
stede, men de orker ikke alt det, vi
finder på" fortæller Hanne Elrnhoff.

En væsentlig læring for personalet

i Ringsted et derfor at bygge videte
på relationer, det allerede eksisterer,

når de kommer på plejehjemmet,
"måske vi så på den lange bane kan

få gang i et netværk for pårørende",
udtaier Hanne Elmhoff, som gerne

ser, at en stor andel af de pårørende

kommer med i en gruppe, for de

1 Undervisning ved Susanne Rishøj om demens
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l.rrr bchov tirr at fi ct srccl, hxrr clc

kan str.rttc r)g hjlclpc hinrnclcr-r.

Flvis clc tirranclrinqcr, clcr cr slict
i Rinsstccl, skal fhstholclcs pi clcn

lrngt b:rrte. tr tltr r iqti,gt. all ln:ut

pa lcclclscsnivcau fastl-iolclcr clc rnal,

clcr cr sat i fbrholcl til clcn socialprc,
clacosiskc tilqans. I Icr cr clct pri-
rnrrrt tcrrnlcclcrncs opqn\rc at holclc
frst i clcn r-alqtc tilsrng i hvcrcllqcn.
"\/i l-rar \-lrlqt at har.c cn tcrnaclaq

tirr nlc rncclarbcjclcrc l.rvcrt halr.c

lr, hr-or vi intrclclr-rccrcr clcrl for
mll os tilqang, samticlic har r,.i la-
\.ct c11 lillc ti>lclcr. clcl: introdLrccrcl'

tiI ccr-rtrcts tilq'eng" tirrtrcller Flannc
og firrtslrttcr, "rlcn tlnlipasscr rl<t-
clcllcn, hv>r rncclarbcjclcmc barc
tlt unclclvisninq r-irlicl ilikc, clcrfbr
skal uclfirrclscn skc i pr:alisis, clct cr
r igtigt frrr os".

Sclrrln clc nur.rrrcnclc ansattc i
cclltrct l.rar f:rngct pointcn, cr clct

vigtiet oqsx at rrbcjclc 1xr clcrr lanqc
banc, clcrfirr- arbcjclcr l<omrnuncns

r-rclclannclscsnnsvarligc serrmcn
tttt'rl trtltl:Lntteiscsinst it rrt i( )llL't'nL ()tn

clc cltaringcr, I{nucl l-ar,ercl (-cntrct

h'lr fra projclitct bI.a. orn, at cn
soci:rlIrr'tlrrq-o,lisli rilqrrrq t.r r iqriq
ogsa i clct sunclhcclsfac'licc arbcicle

mccl clcr-ncntc.

I{riscr-r kraclscr, og clct bctr,clcr', at

dcr iklie cr clcn seffr1rrc pcrsonalc,
mrtssigc oms'.utning som fbr1.rcn.

San-rticlis bctlclcr liliscn, at clcr l-rar

\,æfct mcgct stol'c bcsparclscr pa

plcjchjcmsccntrct. I-cclclscn valqtc
at forctagc clc nr.rch.cncligc Øliono-
rnislic tiltas, s'.rttc fokus pri tiluene
oq- u'ir.e l oq sltrrrritliq pliolite le, rt
clc nøclr'cncligc fagliompctcnccr cr
til stccle, cla clc tbrste besparclscs-
runclcr blcr- gcnncmført fol trc til
firc ar siclcn. Dct gik goclt or fili stor
bctvclninq pr stcclct. Sclr.on'r faglise
li, rtnpc te rtce t' ur r iqr iqe. 1'roinrt.r'. r'

I Iannc lrlml-roff sarnticlig, et clct

il<l<c kun cr clc fauligc, mcn ()qsa

clc pcrsonlitc korr-rpctenccr, clcr er

r-icticc hos pcrsonrict. Dcr-fr>r r-i1

uan frcmaclrcttcl ogsu arbcjclc mccl

clct tr-ltrtasliuc pcrspclitir', hr'or clcn

cnlicltc bjclmgcr rnccl c1ct, l'run cr
bcclst til, til scnsiclis bcricclsc. Nar
lcclclscn silmmcn rr-rccl r.nccla.'bcj-

clcrne l-iolclcr irst i clc inrlsigtcr oq
erbcjclsmctoclcr projcktct 1'rlr qir-ct

rr-rcclatbcjclct'nc, s1l liln rlet ililic qa

hclt qelt.


