Demens-videoer 2018
Brugerrettet: Orienteret mod plejepersonale, studerende
mm.
I alt 14 illustrative video-eksempler med en samlet varighed på 13 minutter. Vi viser
selvfølgelig ikke scener med en borger med demens, men derimod med en figurant, der agerer
‘borger med demens’ i videoerne. I får her en række eksempler på fremgangsmåder, der har
været brugt af plejepersonale i deres arbejde med at få borgere med demens til at tage imod
tandpleje. Hvert eksempel har fået en borger med demens til bogstaveligt talt at åbne
munden, der vil sige at borgeren har accepteret at få tandpleje af plejepersonen.
Filmene er særdeles egnede som e-learning i forbindelse med undervisning af plejehjems- og
hjemmeplejepersonale og -studerende. Eller som supplement til kommunens / organisationens
egne instruktionskurser til personale og elever. De kan anvendes som visuel instruktion, som
’opslagsmanual’ i hverdagen, som en del af introduktionen til nye medarbejdere, som
undervisning af studerende, med meget mere. Instruktionsfilmene kan også gøres tilgængelige
for pårørende.
Filmene vises samlet via et link på fx kommunens / organisationens intranet og/eller
hjemmeside. Brugeren vælger i blandt filmene med en menu-funktion. Demens-videoerne
bliver løbende opdateret, udbygget og suppleret.
Et abonnement på Demens-videoerne vil give:
 Kommunen mulighed for at supplere sit instruktionsmateriale over for personalet i
Ældre-/Plejeområdet.
 Kommunen/tandplejen mulighed for kraftigt at forøge sit instruktions- og
vejledningsarbejde over for personale uden at bruge flere personaleressourcer.
 Kommunen/tandplejen mulighed for at højne sit serviceniveau og øge sin indsats på
området for tandpleje til de ældre borgere.
 Ældre-/Plejeområdets personale, elever og studerende adgang til løbende at sætte sig
ind i og/eller genopfriske instruktion om tandpleje – når det tidsmæssigt passer i
arbejdshverdagen, og når behov i øvrigt opstår.
 Pårørende mulighed for at sætte sig ind i de ældre borgeres behandlingsbehov og
muliggøre for dem at hjælpe med den daglige tandpleje.
 Kommunen/organisationen mere nytteværdi af sin hjemmeside og øger trafikken på
denne.
 Bedre muligheder for at borgerne får hjælp og får den rigtige hjælp til den daglige
Tandpleje.
Demens-videoerne sælges i 1 års løbende abonnementer til en pris af kr. 2.675,- excl. moms
pr. 12 måneder-periode. Abonnement tegnes typisk af Ældre-/plejeområdet, Sundheds/Forebyggelsesområdet, den Kommunale Tandpleje eller SOSU-skoler
Se et eksempel på en demensvideo på vores informationsside:
http://tandplejekurser.dk/vores-tandplejekurser/tandpleje-til-borgere-med-demens/
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