
Seniorklub øst arrangement 

Besøg på Bakkegården i Bagsværd, Gladsaxe kommune. 

Hjem for mennesker med demens 

Torsdag d. 7. februar 2019 fra 13.00 – ca. 16.00 

Arrangementet har fokus på hverdagen som plejehjemsbeboer, og du får muligheden for et kik ind i 

Bakkegårdens indre og ydre rammer. Få en sjælden lejlighed til at tale med de øvrige i Seniorklubben om de 

tanker, du har om det at bo på et hjem med pleje, eller hvordan du håndterer, at familiemedlemmer og 

venner bliver plejehjemsbeboere. 

Hør ergoterapeut og demenskoordinator Charlotte Rugh´s beretning om sit udviklingsarbejde gennem fire 

år: ”Da jeg startede med at arbejde på Bakkegården gik det op for mig, at medarbejdere og ledelse stort set 

ikke interesserede sig for det enkelte menneskes liv og hverdag. Arbejdsgangene var baseret på rutiner, 

regler og effektivitet. Somatikken – det kliniske billede var i fokus”.  

Ergoterapeut Sandra Ohlfeldt Leth bidrager med sit perspektiv på dét at arbejde med Bakkegårdens teori 

filosofi, Eden Alternative og Personcentreret omsorg 

Hvordan lever paradokserne: 

• Institutionen versus hjemmet? 
• Klinikken versus mennesket? 
• Rutinerne og spontanitet? 
• Viden og faglighed mod ”hjemmestrikkede” holdninger? 
• Kunst, musik, natur versus forældede rutineprægede aktiviteter på personalebestemte tider. 

Vi er i gang med et paradigmeskift. Hør om og debatter det store og omstændelige arbejde med få 

mennesker i centrum, styrke interessen for den enkeltes interesser og formåen. Uddanne personale i 

relations-arbejde og skabe muligheder for udfoldelse.” 

 

Praktiske informationer: 

Arrangementet begynder kl. 13.00 med velkomst ved Ellen og oplæg ved Charlotte. Derefter vil Charlotte 

og Sandra vise os rundt holdvis, mens de øvrige drøfter dagens tema over en kop kaffe og lidt kage.  

Der kan højst deltage 25 personer. Adressen er Taxvej 18, 2880 Bagsværd. Mødestedet er Bakkegårdens 

Cafe ved søen. Gode P – forhold, tæt på Bagsværd station. 

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Ellen Thomasen på adressen: eth@youmail.dk senest den 30.januar. 

Mange hilsner Arr. gruppen bestående af Charlotte Rugh, Ellen Thomasen og Åse Munk 
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