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Besøgspakker
Case 2
Kurt er en 83-årig gammel mand, som er mere eller mindre selvhjulpen, men til gengæld hårdt
ramt af demens. Kurt er ofte imødekommende og velvillig, når hjemmehjælpen kommer, men
kan hurtigt vende og blive vred og aggressiv, hvis tingene ikke går efter hans hoved og faste rutiner. Kurts børn hjælper ham med tøjindkøb og diverse økonomiske ting mm.
Borger har følgende pakker:
Personlig hjælp:
• Personlig hygiejne niveau 1 med fokus på guidning til toiletbesøg, bad og skift af tøj.
• Ernæring niveau 2 med fokus på støtte/guide til at spise og drikke.
• Tilsyn/omsorg niveau 4 med fokus på struktur i hverdagen.
Praktisk hjælp:
• Indkøbsordning + indkøb, niveau 3 med fokus på hjælp til indkøbsseddel og bestilling af varer samt tjek køl og frys for gamle varer.
• Tøjvaskordning + tøjvask niveau 2 med fokus på at samle tøj sammen og sætte tøjsæk
frem.
• Madservice + tilberedning og anretning af mad
• Rengøring niveau 2 med fokus støvsugning, gulvvask og aftørring af + skift af sengetøj. Borger vasker selv op, men skal til tider mindes om dette.
Du kommer mandag morgen til Kurt, som virker glad, men med en kort lunte. Han har haft familien på besøg i weekenden og er derfor træt. De har bl.a. hjulpet Kurt med at rydde lidt op og
ordne vasketøjet, men han er sur over, at de har lagt tingene forkert.
Du har umiddelbart sat tid af til fokus på personlig hygiejne, inkl. bad, morgenmad samt indkøbsliste. Under tilsyn/omsorg er noteret i handlingsanvisningerne, at du skal hjælpe Kurt med
at overskue, hvad der skal gøres efter weekenden (opvask, skrald mv.)
• Hvilke overvejelser gør I jer i gruppen ift. tankegange inden for pakkerne? Medtænk både faglige overvejelser og drift ift. de øvrige borger på din liste.

