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Mål med projektgruppen – og
indhold
Mål: At undersøge, hvad der skal til for at fastholde
og udvikle interessetilbud til personer med
hukommelsesproblemer eller tidlig demens
Indhold og form:
 10

møder på fredage kl. 10-13 på
Rådgivningscentret for demensramte og
pårørende, Kallerupvej i Odense



Mulighed for ture med bus



Maksimalt deltagerantal: 9 personer
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Forberedelser
Gruppens ledere:

Introduktion til metoden:

 Ekstern

 Aftaler

konsulent
Annette Johannesen

 Hjemmevejleder

om roller,
opgaver, placering ved
bordet og program

(§85):
Jenny Kjær Hansen
Udarbejdelse af invitation,
kontakt til potentielle
 Frivillig pårørende –
deltagere
og fotograf - Kurt Friis
Hjemmebesøg så vidt
muligt inden start i
gruppen
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Første møder hjemme – herefter
ude og hjemme
 Gensidige

præsentationer og
introduktion til program

 Opgaver: Hvad

er
værdifuldt for dig at lave
og opleve i din fritid?

 Hvad

holdt du af at lave
før i tiden, hvad laver du
nu og hvad vil du gerne
fortsætte med at lave?

 Øve/prøve
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10. møde den 18. februar 2011
Dagsorden:
Udlevering af personlig
aktivitetsprofil
Evaluering af forløbet:
 Hvad har været
godt?
 Hvad har været
skidt?
 Andet?
Skal gruppen mødes
fortsat? Ideer?
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Virkning af gruppeforløbet
 Deltagerne

blev mere
åbne og selvsikre:
”Her bliver man ikke
kyst af!”

 Der

opstod en
fællesskabsfølelse –
alle deltog i alle
møder, alle ønskede at
fortsætte i en ny runde
selvkørende møder

 Deltageren

fik ideer og
inspiration til at fortsat
at dyrke personligt
meningsfulde
interesser

 Tre

af deltagerne fik
mod på at tage
sammen på højskole
for demensramte

 Gruppen

mødes fortsat
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Erfaringer omkring metoden
- og succes’en
Tilbuddet indebar, at deltagerne følte ejerskab og
medinddragelse i programmet
Tilbuddet blev givet som en i princippet lukket
gruppe
Tilbuddet tilgodeså deltagernes handicap – hvert
møde indledtes med opsamling
Gruppelederne var trænede i socialt
gruppearbejde, hvor deltagerne animeres til
refleksion, deling af tanker med fællesskabet og
samarbejde

