Kvalitetsstandard for
Daghjem for demente på Rise og Rønshave Plejehjem

Kvalitetsstandard

Daghjem

Lovgrundlag
Visitation

Serviceloven § 84.1 og 2,
Alle kan henvende sig direkte til Visitation & Rehabilitering, der
har bevillingskompetencen til ophold på daghjem.
Ansøgning om aflastning af pårørende eller pågældende selv
sagsbehandles i Team Midlertidig.
1. Demente med geronto- eller psykiatrisk diagnose.
2. Borgere, der skal vurderes og har demenslignende
symptomer/adfærd.
Karakteristisk for begge grupper er:
 at de har et omfattende støtte- og omsorgsbehov
 at de har pårørende, der har behov for aflastning
 at de ikke kan rummes i vedligeholdelsestræningstilbud
Formålet er:
 aflastning af pårørende eller nærmiljø,
 at skabe eller opretholde struktur i hverdagen, så den
enkelte borger fortsat kan være i eget hjem,
 at borgeren og den pårørende kan bevare sin identitet og
værdighed og en hverdag, der giver mening for den
enkelte,
 at den enkelte borger opnår en så selvhjulpen og
selvstændig tilværelse som muligt ud fra den enkeltes
forudsætninger.

Målgruppe

Kvalitetsmål

Målet er at skabe en kultur, hvor borger/daghjem kan indgå i
relationer på en måde, der støtter livsudfoldelse, og mindsker
angst, frustration, vrede, forvirring, sorg og afmagt.
Borgerens kvalitetsmål

Indsatsområder

At den enkelte borger opnår en så struktureret og forudsigelig
hverdag som muligt ud fra den enkeltes forudsætninger.
At borgeren og pårørende oplever livskvalitet i forbindelse med
opholdet på daghjemmet.
Der arbejdes ud fra en socialpædagogisk / neuropædagogisk
tilgang.
Vi gør brug af anerkendende kommunikation, sansestimulation,
refleksion, opmærksomhed og nærvær, respekt for relationer,
identitetsstøtte og inddragelse af livshistorie, rammer og
overskuelighed.
Alle aktiviteter tager udgangspunkt i borgerens behov, lyst og
mestring.
Aktiviteter i daghjem:
 almindelige dagligdags gøremål (borddækning, hjælpe
med at røre i en gryde, bagning, skrælle æbler,
gulerødder ol., fylde opvaskemaskine, vaske tøj, hænge
vasketøj op og tage det ned igen, strygning, støvsugning
osv),
 sang,
 højtlæsning,
 snak om hverdagslivet,
 måltider,
 håndarbejde,
 have-aktiviteter,
 ture ud af huset.

Fleksibilitet
Kompetenceprofiler

Særlige forhold

Kontrol og opfølgning
Udarbejdet af
Godkendelse / revidering

”Væren” i daghjem:
 sanseintegration/stimuli,
 samvær,
 relationer.
At medarbejdere fra videnscentret/demenskonsulenterne kan
yde vejledning, undervisning og støtte til daghjem.
Faggrupper: Social- og sundhedspersonale / pædagoger /
ergoterapeut / demenskoordinator, som skal indgå i et team med
fælles målsætning.
 Har personlige egenskaber som er rummelighed,
selvstændighed, grænsesættende, fysisk og psykisk
robust.
 Er fagligt kompetent og har en særlig interesse for
arbejdet indenfor daghjemsområdet.
Borgeren betaler en fast pris for forplejning.
Der er egenbetaling for:
Transport til/fra daghjem inkl. Transport af hjælpemidler
Deltagelse i ture og aktiviteter
Månedligt ajourfører statistik om belægningsprocent.
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