To Social- og sundhedshjælpere fortæller:




















At arbejde og omgås demente er meget givende
Man skal kunne lide udfordringer og glædes over, når alle har det godt og tingene lykkes
Vi har været på forskellige demenskurser, så vi er blevet klædt rigtig godt på til at hjælpe og omgås
demente
Men det vigtigste er nok mennesket bag
Men skal kunne lide det
Vi har gode kollegaer, som vi kan spare med. Vi hjælper hinanden. Det den ene ikke kan få til at
lykkes kan den anden for det meste.
God ide at være et skridt foran
Det er spændende, da ikke to dage er ens
Dejligt man kan gøre en forskel for den enkelte demente og se deres glæde
Hvis nogen er i dårlig humør kan det ofte ændres med et smil, en lille gåtur, en hånd at holde i,
musik eller bare det at være lidt tosset, knus o.s.v.
Hver eneste dag lærer man noget nyt om demens
De dement kan godt lide at vi viser dem at vi kan lide dem, være imødekommende og rummelig.
Man kan også komme langt med at give en undskyldning, hvis der er lidt kaos
Vi skal huske at møde de demente i nuet
Vi er jo alle ligeværdige
Man får rigtig mange aha oplevelser
Vi har en god leder, som ved rigtig meget om demens og er god til at lære fra sig
Vi har stor medindflydelse
Fællesskabet med beboere og personale er fantastisk på Højris Have
Bente Mortensen

Vigtigt at vi som personale har en positiv tilgang til den demens ramte person.
At vi møder dem på deres præmisser, med åbenhed og lærer deres personlighed at kende, som de var
engang, ud fra deres livshistorie
At kende livshistorien om det menneske man står overfor, ændrer ens egen holdninger
Som personale må man udvise respekt og aldrig tale ned til en demensramt person.
De pårørende er en vigtig del af samarbejdet
Finngerd Heinesen

