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Ledelsesvisioner                                  Krogholmgård 28.januar 2018 

Bofællesskabet Krogholmgård 2018-2020 

Udvikling og fornyelse 
 
Bofællesskabet Krogholmgård har eksisteret i mere end 20 år som bofællesskab for beboere, der har en 
demenssygdom. Siden oprettelsen af bofællesskabet, er der kommet meget ny viden om 
demenssygdomme, og denne viden har bl.a. vist, at tilbuddene til mennesker med demens med fordel kan 
tilrettelægges med en meget større vifte af stimulerende og vedligeholdende tilbud. Hvor man tidligere 
antog, at det alene havde stor betydning, at mennesker med demens fik tilbud om ro, rammer og ADL-
træning, ved man nu, at det i højere grad har betydning, at vi er proaktive i tilbuddene til beboerne. 
Mennesker, der har en demenssygdom skal i højere grad end tidligere antaget udfordres i forhold til både 
fysisk aktivitet og sociale kompetencer.  
 
For at beboerne kan være nærværende og aktive nok til at kunne indgå i aktiviteter og sociale relationer, 
er det vigtigt at de ikke får mere end den nødvendige medicin, da megen medicin har en sløvende effekt. 
Det har vist sig, at den uro, utryghed og angst som mange mennesker med demens oplever, på bedre vis 
kan imødegås med pædagogiske tiltag, herunder marte meo metoden. 
 
De kommende år skal ledelse og medarbejdere på Krogholmgård implementere den nationale handleplan 
for demensområdet, ligesom vi skal sikre, at medarbejderne på Krogholmgård tilføres den nødvendige og 
nyeste viden på demensområdet, til gavn for Krogholmgårds beboere. 
 
Derfor vil ledelse og medarbejdere på Krogholmgård fortsætte en proces med udvikling og fornyelse, med 
det formål, at beboerne på Krogholmgård til stadighed får et afbalanceret tilbud, der både udfordrer den 
enkelte fysisk og socialt, men samtidig sikrer en tryg og forudsigelig ramme, med udgangspunkt i den 
enkeltes grænser og ressourcer. 
 

 
 
 

Beboernes hverdag 

 
Beboernes hverdag skal være tryg og forudsigelig, og basis er det gode hverdagsliv. Vi skal udvikle og forny 
vores syn på hverdagslivet, vi skal udvide ADL-tankegangen ved at inddrageprincipperne i miljøterapi, 
forstået på den måde, at de muligheder, som Krogholmgårds miljø tilbyder, skal benyttes i stimulationen 
af beboerne. Der er ingen grund til, at beboerne keder sig, når de bor i et gammelt hus, hvor der hver dag 
skal støvsuges, luftes ud, hænges tøj op, ordnes have, sættes blomster i vaser, lægges duge sammen, og 
hvor der også kan vedligeholdes havemøbler, males vægge, sys gardiner etc. På Krogholmgård vil arbejdet 
med det gode hverdagsliv tage udgangspunkt i Mette Søndergaards principper, beskrevet i bogen "Livet i 
leve- bomiljø".  Vi skal arbejde med at bevidne og styrke beboernes identitet, både den identitet beboerne 
har med sig, og den identitet de vil opbygge som demenssyg og som beboer på Krogholmgård. Og vi skal, 
som beskrevet i ”Eden” – konceptet imødegå ensomhed, kedsomhed og magtesløshed ved bl.a. at bringe 
liv ind på Krogholmgård. 
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Ud over det gode hverdagsliv, vil Krogholmgård blive et bofællesskab, der profilerer sig ved at have særligt 
fokus på beboernes behov for fysisk udfoldelse. Vi vil følge sundhedsstyrelsens anbefalinger, og med 
respekt for den enkeltes formåen sikre, at beboerne udfordres fysisk og får mulighed for at få pulsen op 
dagligt, med daglige træningstilbud og daglige tilbud om at komme ud i det fri. Når beboerne hver dag 
kommer ud i den friske luft, er det både fordi det er sundt, men også for at få en naturoplevelse, og for at 
få mulighed for at holde sig orienteret i årstiden.  
 
Socialt samspil. Det er af essentiel betydning for mennesker at være i socialt samspil, og derudover har det 
betydning i forhold til udvikling af demenssygdom. Derfor skal det sikres, at alle beboere hver dag er i 
kvalitativt, udviklende samspil, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers initiativer. Det vil sige, at 
samspillet tager udgangspunkt i det beboerne er optagede af, ser på, taler om eller den følelse beboerne 
giver udtryk for. Dette sikrer, at vi altid møder beboerne på deres niveau og at beboerne føler sig sete, 
hørte og forståede, ligesom det sikrer værdighed i mødet mellem beboere og medarbejdere. Som 
pædagogisk metode anvendes Marte meo. 
 
Stimulering af sanserne: Selvom mennesker med demenssygdom nok ikke kan indlære ny viden, har de 
stadig brug for og glæde af stimulering af intellektuelle og kulturelle sanser. Derfor har vi på Krogholmgård 
fokus på sanseintegration, hvor vi sikrer at beboerne får forskellige stimuli af sanserne, ligesom vi giver 
beboerne intellektuelle udfordringer i f.eks. læsegrupper og samtalegrupper. 
 
Sang og musik har en vigtig betydning, især for mennesker med demenssygdom. Det styrker erindring, 
åndedræt og sprogvedligeholdelse, ligesom det giver glæde og samhørighed. Når man i 
højskoletraditionen altid starter og slutter måltider og samlinger med sang, er det med baggrund i denne 
erkendelse, ligesom fællessangen er med til at skabe struktur i form af genkendelighed og tydelig start og 
afslutning på handlingen. Derfor vil vi på Krogholmgård inddrage fællessang og musik i det daglige 
pædagogiske arbejde. 
 

Udvikling og fornyelse af: Omfatter f.eks.: Metode 

Det gode hverdagsliv Udvikle de opgaver, hvor beboerne 
kan være med, og afvikle dem, hvor 
der for tiden ikke kan være 
beboerinddragelse 
 
Hver gang medarbejderne udfører en 
opgave, skal beboerne deltage om 
muligt. Hvis beboerne ikke kan 
deltage, skal det overvejes om 
opgaven kan undlades eller ændres, så 
medarbejdernes tid i så høj grad som 
muligt anvendes sammen med 
beboerne. 
 
Hver gang en beboer keder sig, skal 
det overvejes hvilken aktivitet, der kan 
sættes i gang for at give beboeren 
medinddragelse og livskvalitet. 
 

Faglige cafeer, temaforslag: 
Undervisning i Miljøterapi. 
Undervisning v/Mette Søndergaard 
 
Sætte Krogholmgårds flerfaglighed i 
spil. 
 
 
 
 
Anskaffe støvsugere, koste, 
haveredskaber etc. 
 
Tilrettelægge hverdagen ud fra 
hvilke delelementer, beboerne kan 
deltage i. 
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Fysiske aktiviteter Hver dag tilbud om motion i hvert hus, 
f.eks. morgengymnastik, boldspil, sjov 
og ballade, daglige gåture, ugentlige 
cykelture etc. 

Faglige cafeer, temaforslag: 
Undervisning ved konsulent med 
specifik viden herom 
 
Fysioterapeut inspirator og 
igangsætter af motionstilbud i 
hvert hus 
 

Naturoplevelser Hver dag tilbud om at komme ud i det 
fri. Men også plukke blomster til 
vaser, dyrke karse, bringe årets gang 
ind i boligen 
 
Passe haven, højbedene og stauderne, 
høste frugt fra træerne og buskene og 
være med til at tilberede f.eks. 
æblekage 
 
Passe hønsene, lufte besøgshunde, 
fodre fuglene. 
 
Lave bål mad over udendørsbålet 

Fredagsbuketter 
 
Tage noget med hjem fra daglige 
gåture 
 
Busture ud i det blå, og cykelture 
på dobbeltcyklen 
 
Anskaffe haveredskaber og 
græsslåmaskiner ("håndskubbere") 
 
Tage på kaffetur ned i baghaven til 
campingvognen og få lidt 
feriestemning 
 
Sætte Krogholmgårds flerfaglighed i 
spil. 
 

Måltiderne Alle beboere skal opleve et godt 
måltid, både et veldækket bord, 
velsmagende mad og hyggeligt socialt 
samvær, hvor alle bliver inkluderede. 
 

Udarbejde guideline til ”Det gode 
måltid”, både til den faktuelle og 
den sociale del af måltidet 
 
Arbejde med marte meo 
principperne 
 

Socialt samspil Alle beboere skal hver dag være i 
kvalitativt, udviklende samspil, der 
tager udgangspunkt i den enkelte 
beboers initiativer 
 

Marte meo.  
 
Alle opgaver omkring og sammen 
med beboerne skal benyttes til 
social kontakt.  
 
Altid skabe kontakt med beboerne 
før opgave udføres 
 

Sang Hver dag sørge for at synge  
 
Fælles musik og 
sangaftener/eftermiddage gennem 
året. 
 

Bygger på Højskoletradition. Der vil 
være cd-afspillere og cd´ere til 
rådighed i alle huse, til at ”synge 
for” 
 
Egnede sangbøger i alle huse 
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Identitet 
 

At beboerens identitet bevidnes af 
medarbejdere og bofæller i 
fællesskabet og i enekontakt 

Livshistorie, inddragelse af familie 
og venner. 
 
Hjælpe beboere, der har brug for 
det, med at opbygge ny identitet 
som f.eks. plejehjemsbeboer. 
 
Skaffe os ny viden om 
identitetsopbyggelse og  
-bevarelse 
 

Intellektualitet og kultur Vi ved, at sanseintegrerende tiltag, 
altså taktil og proprioceptiv 
sansestimulation, kan have en positiv 
effekt for mennesker med 
demenssygdomme. Derfor har vi 
oprettet små, differentierede grupper 
med målrettede individulle tilbud om 
sansestimuli og integration.  
 

Hvert team råder over effekter til 
bl.a. musisk og auditiv stimulation. 
F.eks. så musik kan mærkes 
gennem særlige højtalere (se 
www.inmu.com) 
eller strengeinstrumenter. 
 
MusiCure musik og wellness, 
berøring, massage. 
 
Visuel stimulering f.eks. med lys, 
der danner stjernehimmel 
 
Intellektuel og kulturel stimulering i 
læsegrupper og samtalegrupper 
 
Besøg på egnede museer, f.eks. 
frilandsmuseet, maleriudstillinger 
eller slotsparke 
 
Samarbejder aktuelt om udvikling 
af to sanseintegrerende 
hjælpemidler ”Favn” og 
”Håndgribelig” 
 
Tre medarbejdere er tilmeldt 5 
dages kursus om sanseintegration i 
foråret 2018  - brugbar viden skal 
derefter forankres på 
Krogholmgård 
 

 
 
 
 
 
 

Faglighed 

http://www.inmu.com/
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I processen med udvikling og fornyelse, vil vi indarbejde de faktorer fra den nationale demenshandleplan, 
der omhandler de beboere, der bor på Krogholmgård. Regeringen opstiller i handlingsplanen tre 
overordnede mål for demensindsatsen, som understøttes af 27 konkrete initiativer. Vi kender endnu ikke 
planen i detaljer, men det tredje mål i regeringens oplæg til demenshandlingsplanen er at nedbringe 
forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens. Dette mål har vi allerede indarbejdet i 
Virksomhedsplanen for 2017 og 2018 på Krogholmgård. 
 
På Krogholmgård er alle fastansatte medarbejdere uddannede. Flest social- og sundhedshjælpere eller       
-assistenter, pædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeut. I en proces med udvikling og fornyelse, kan der 
alligevel være behov for nye kompetencer, og derfor er det nødvendigt, at ledelsen sammen med 
medarbejderne afdækker, hvilke kompetencer der allerede er til stede på Krogholmgård, og hvilke der er 
brug for at udvikle. Flerfaglighed er vigtig på Krogholmgård: Beboerne bor på Krogholmgård fordi de har 
både fysisk og kognitiv svækkelse, men stadig ressourcer der skal i spil for at give livskvalitet, og derfor er 
der brug for både en sundhedsfaglig og pædagogisk indsats. 
 
Når man arbejder på en mindre arbejdsplads, hvor der er mange følelser i spil, og hvor man er meget 
afhængige af hinanden, kan der nemt opstå en "privatlivs-kultur". Derfor har vi på Krogholmgård 
ledelsesfokus på "Kerneopgaven" og "Det organisatoriske Medlemskab". I 2017 har der været gennemført 
et projekt om netop "Kerneopgaven" og "Det organisatoriske Medlemskab". Det er planen at fortsætte 
processen, og fortsat have fokus på "Kerneopgaven" og "Det organisatoriske Medlemskab". 
 
Det er en særlig udfordring at arbejde i en kontekst, hvor opgaven er at skabe et hjem for beboerne og en 
kultur med stor hjemlighed, og på den anden side forblive i en faglig kontekst. Udfordringen forstærkes af, 
at beboerne på grund af deres demenssygdom ikke kan formidle deres oplevelser og udfordringer til deres 
familie, og familierne bliver i høj grad afhængige af relationen til medarbejderne. Familierne har brug for 
en relation, der er meget tæt, og det er vigtigt at medarbejderne forstår, respekterer og møder familierne 
med empati og varme, men samtidig forbliver i deres rolle som medarbejdere og professionelle. At de 
forbliver i deres organisatoriske medlemskab. 
 

Emne: Metode 

Nedbringe brugen af psykofarmaka til det minimum, 
som beboerne har brug for 

Benytte Marte meo metoden, arbejde med leve- 
bomiljøkonceptet, benytte sanseintegration, 
imødegå ensomhed, kedsomhed og magtesløshed 
(Eden) 
 
Sætte Krogholmgårds flerfaglighed i spil. 
 
Samarbejde med praktiserende læger 
 
Øge vidensniveauet om medicin og om alternative 
muligheder for at hjælpe beboerne 
 

Sygeplejefaglighed Sikre opdateret viden og bringe social- og 
sundhedsmedarbejdernes viden ind i flerfaglig 
kontekst 
 
Undervise i basal sygepleje til andre faggrupper 
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Samarbejde med og få undervisning fra eksterne 
sygeplejersker 
 
Benytte triage, Var (sygeplejeprocedurer), 
tværfaglige konferencer 
 
Sikre at beboernes sundhedsfaglige behov 
tilgodeses med høj kvalitet 
 

Ny demensviden Undervisning på faglige cafeer 
 
Eksterne kurser og intern undervisning 
 

Fokus på Kerneopgaven Vække lysten til at arbejde med de mest 
komplekse beboere.  
 
Føle os fagligt udfordrede af de beboere, der har 
det sværest, og være nysgerrige på at hjælpe dem 
bedst muligt. 
 
Benytte marte meo metoden.  
 
Sætte Krogholmgårds flerfaglighed i spil. 
 

Fysisk træning til mennesker med demenssygdom Undervisning bl.a. på faglige cafeer 
 
Fysio- og ergoterapeuterne som inspiratorer 
 

Større fokus på beboernes ressourcer Benytte marte meo metoden og sætte 
Krogholmgårds flerfaglighed i spil. 
 

Styrke medarbejdernes Organisatoriske 
Medlemskab og sikre professionalisme i en hjemlig 
kontekst 
 

Oprette fora for faglig refleksion 
 
Styrke teamdannelsen, bl.a. ved at gennemføre 
organisationsdage 1 gang årligt. 
 

Sikre at fokus er på "Kerneopgaven" og "Det 
organisatoriske Medlemskab" 

Oprette fora for faglig refleksion 
 
Gennemføre organisationsdage 1 gang årligt. 
 
Ledelsesopgave at "holde snuden i sporet" 
 
Ledelsen skal sikre, at medarbejderne ikke får 
opgaver, der ikke vedrører kerneopgaven. Hvis 
opgaven ikke vedrører kerneopgaven, er det pr. 
definition en ledelsesopgave. 
 

Udfordringer 
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Der ses i disse år en landsdækkende mangel på kvalificeret arbejdskraft, og der har de siden 2015 været 
mangel på især aftenmedarbejdere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Det har 
afstedkommet en organisationsændring med omlægning af arbejdsopgaverne om aftenen, så de blev 
tilpasset et lavere antal medarbejdere ( fra 4 til 3 medarbejdere pr. team). Derudover er der med stor 
succes rekrutteret andre faggrupper: Ergoterapeuter, fysioterapeut og pædagoger. Endvidere har manglen 
på sygeplejersker afstedkommet et samarbejde med hjemmeplejen om dækning af 
sygeplejerskeopgaverne om dagen, og med et nærliggende plejecenter om dækning om aftenen. 
 
Men udfordringen i forhold til rekruttering af medarbejdere betyder, at der skal være et betydeligt 
ledelsesfokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 
 
På Krogholmgård har der været udskiftning på centerlederposten 3 gange de seneste 8 år. For at sikre 
stabilitet og sikker drift, er en udfordring at fastholde visioner og planer i det centerlederskifte, der vil 
finde sted i foråret 2018. 

 

Emne Metode 

Rekruttering af medarbejdere 
 

Ledelsen skal til stadighed holde øje med, om andre 
faggrupper kan løse kerneopgaverne og samtidig 
bibringe Krogholmgård nye, relevante kompetence 
 
Ledelsen skal kun ansætte medarbejdere, som med 
så stor sikkerhed som muligt er et godt match for 
Krogholmgård, og som vi tror på vil bidrage til 
stabilitet  

Fastholdelse af medarbejdere Ledelsen skal, i relevant samarbejde med 
medarbejderne, udarbejde, revidere og 
implementere introduktionsprogrammer for både 
de faggrupper, der i en årrække har været ansat, og 
for de nyrekrutterede faggrupper 
 
Ledelsen skal i relevant samarbejde med 
medarbejderne, udarbejde og implementere 
undervisningsprogrammer for både de faggrupper, 
der i en årrække har været ansat, og for de 
nyrekrutterede faggrupper 
 
Ledelsen kan med fordel benytte dele af HR-
afdelingens materiale om rekruttering og 
fastholdelse. 
 
Ledelsen skal sammen med medarbejderne sikre et 
godt arbejdsmiljø. 
 
Ledelsen skal sikre at medarbejderne har mulighed 
for at udvikle deres potentiale og udvikle høj 
faglighed 

Fastholde visioner og planer i et centerlederskifte 
 

Implementere Virksomhedsplan 2018 og 
Visionsplan 2018-2020 
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Tidligere centerleder er mentor for ny centerleder 
det første år af den nye ledelse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Jane Hald   Annika Rosendal     Mira Friis 
Centerleder     Afdelingsleder    Afdelingsleder 


