Betaniahjemmet
Målsætning 2017-2022

Overordnede mål for
2017 - 2022
De overordnede mål skal være pejlemærker for, at vi fortsat lever
op til vores mission og er på rette vej for at realisere visionen.

Socialt liv
· Flere beboere har et aktivt socialt liv med mulighed for at
deltage i det lokale forenings- og kulturliv.
Aktivitet
· Flere beboere deltager i aktiviteter, der afspejler deres
identitet, livshistorie og ressourcer.
Bolig
· De fysiske rammer i den individuelle bolig og på fællesarealer
er tidssvarende.
Frivillighed
· Antallet af frivillige, som er tilknyttet Betaniahjemmet, er
øget med 25%.
Videnscenter
· Betaniahjemmet er videns center og yder rådgivning til andre
organisationer i forhold til borgere med demenstilstande og
udadreagerende adfærd.

Mål for 2018
I 2018 er der to store implementeringsopgaver, som betyder, at der kun
er plads til få andre udviklingstiltag på Betaniahjemmet. Der er derfor ikke
som tidligere afholdt en målsætningsdag blandt medarbejderne, da der
ikke iværksættes nye udviklingstiltag før efter sommerferien.
Frederiksberg Kommune implementerer et nyt dokumentationssystem
Cura, og i perioden frem til 1. juli 2018, er det udelukkende undervisning
og konvertering til det nye system, som er i fokus på Betaniahjemmet.
I den periode skal administrationen samtidig implementere den nye
persondataforordnings regler, hvilket for Betaniahjemmets
vedkommende betyder, at der er mange administrative arbejdsgange,
som skal ændres.
Udover implementering af Cura og persondataforordningens regler,
arbejdes der med følgende udviklingsmål i 2018:
· Udarbejdelse af kvalitetsstandarder for rengøringsområdet på
Betaniahjemmet.
· Udvikle musikalsk demensprojekt som der efterfølgende søges
fondsmidler til at iværksætte.
· Udvikle projekt vedr. hverdagsrehabilitering, som der efterfølgende
søges projektmidler til at iværksætte.
· Iværksætte yderligere kompetenceudvikling af medarbejderne i
forhold til arbejdet med demente.
· Udarbejde en politik for samarbejdet med pårørende og familier til
Betaniahjemmets beboere.
Herudover skal der arbejdes videre med implementering af følgende mål
fra 2017:
· Udvikle yderligere koncepter for arbejdet med livshistorier. Herunder
arbejde videre med videofortællinger.
· Implementering af mad og måltidspolitik for Betaniahjemmet.
· Implementering af forflytningsvejledere i hverdagen.
Evaluering af mål for 2017

Evaluering af mål for 2017
Mål
Øget anvendelse af præster fra både Metodistkirken og
Folkekirken med henblik på at tilgodese beboernes åndelige
behov.
Evaluering
Betaniahjemmet har i forbindelse med kurser omkring palliation drøftet
beboernes behov for åndelig omsorg med medarbejderne, og der er stor
opmærksom i forhold til at tage dialoger med beboerne omkring
eventuelle behov for at få en dialog med en præst.
Der er ligeledes samarbejdet med Betaniaforeningen om at udarbejde en
funktionsbeskrivelse for samarbejdet med Metodistkirkens præst, som
kommer på Betaniahjemmet fast i forbindelse med forskellige
arrangementer.
Mål
Øget anvendelse af livshistorie hos beboere, hvor det er relevant.
Herunder skal der udarbejdes et koncept for arbejdet med
livshistorier.
Evaluering
Der er udviklet forskellige koncepter for at arbejde med beboernes
livshistorier. Der er fx samarbejdet med Ældresagen om et projekt, hvor
en gruppe af frivillige unge har lavet videofortællinger med beboere, der
har ønsket at deltage. Der arbejdes videre med videofortællinger i 2018.
Mål
Øget fokus på aktiviteter med musikalsk indhold.
Evaluering
Der er i efteråret 2017 påbegyndt et musikprojekt, hvor der er sang og
musisk på skift på de enkelte etager hver uge. Herudover arbejdes der
med individuelle projekter, hvor effekten af musik vurderes i forhold til fx
demente beboere, der har en rastløs adfærd. Projektet fortsætter i 2018,
hvor vi forventer at udbygge det yderligere.

Mål
Øget anvendelse af elektronisk kommunikation både internt i
organisationen og i forhold til beboerne og deres familie. Det
sker ved at undersøge mulighederne for info- touch skærme på
alle etager, sikker kommunikation via e- boks og mulighed for
pengetransaktioner via PBS.
Evaluering
Der er indgået aftale omkring PBS- transaktioner, så beboerne kan betale
månedsregninger via PBS. Der er herudover indledt undersøgelser
omkring leverandør af sikker digitale kommunikation via e-Boks til
medarbejderne. Aftale forventes indgået inden 1. maj 2018.
I forhold til info-touch skærme, er det ikke en økonomisk mulighed på
nuværende tidspunkt.
Mål
Øget anvendelse af Interaktive aktiviteter i dagligdagen som fx
3D oplevelser, aktivitetsbane og Wii.
Evaluering
Der er indkøbt udstyr til arbejdet med 3D oplevelser, og implementering
er påbegyndt. Herudover er der købt forskellige former for interaktive
træningsredskaber, som træner både balance og udholdenhed.
Mål
Afstemning af roller og forventninger mellem ledelse,
medarbejder og frivillige, som beskrives i en frivillighedspolitik
for Betaniahjemmet.
Evaluering
Der er udarbejdet en pjece: ”Frivillighed på Betaniahjemmet” i
samarbejde med frivillige medarbejdere på Betaniahjemmet.

Mål
Frivillige inddrages i en proces, der har som mål at øge antallet af fast
tilknyttet frivillige med 10 % (2 frivillige) i 2017 og sikre en tilgang af yngre
frivillige, der kan skabe rammer for nye aktiviteter. Under processen
kontaktes fx lokale uddannelsesinstitutioner, idrætsklubber,
foreninger og naboer i lokalområdet.
Evaluering
Der er arbejdet med forskellige platforme for at rekruttere flere frivillige
til Betaniahjemmet. Der annonceres på frivilligportalen, tages kontakt til
foreninger og naboer, uddannelsesinstitutioner m.v. Det er lykkes at få
tilknyttet yderligere 3 frivillige, som kommer fast i huset til forskellige
arrangementer, hvilket betyder, at antallet af faste frivillige er øget med
15 %.
Herudover er der rekrutteret 6 unge frivillige, som kommer på
Betaniahjemmet i kortere eller længere tid, hvor de fx kører ture med
rickshaw, tilbyder en hyggelig samtale eller en gåtur.
Mål
Frivillige inddrages i arbejdet med at arrangere det gode måltid
om aftenen. Målet er at øge antallet af cafeaftener med 50%.
Evaluering
Der er iværksat en ekstra cafeaften en gang hver uge, hvor der
produceres aftensmad på skift på den enkelte etage. Antallet af
aftencafeer er derfor øget med 50 %. Det er endnu ikke lykkes at få
frivillige tilknyttet dette initiativ.
Mål
Udarbejdelse af byggeprogram for nyt Betaniahjem.
Evaluering
Der er udarbejdet et byggeprogram for et eventuelt kommende nyt
Betaniahjem.

Mål
Alle medarbejdere skal sikres grundlæggende viden om
borgere med demens og udad -reagerende adfærd i henhold
til den af lokal MED godkendt kompetenceudviklingsplan.
Herudover skal en medarbejder påbegynde
diplomuddannelse indenfor demensområdet.
Evaluering
Der er arbejdet med grundlæggende viden om demens iblandt alle
faggrupper på Betaniahjemmet. Det er sket via faglige temauger, hvor der
er undervist og afholdt forskellige faglige seancer. Der søges midler til
yderligere kompetenceudvikling i 2018.
Mål
Retningsgivende dokumenter og administrative procedurer
skal udarbejdes.
Evaluering
Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for det plejefaglige
område og delvist på det administrative område. Arbejdet fortsættes i
2018.
Mål
Projektet ” I sikre hænder ” skal implementeres.
Evaluering
Projektet er implementeret, og der er dagligt tavlemøder på alle etager,
hvor der er opmærksomhed på beboere, der kræver en særlig indsats
med henblik på forebyggelse af sygdom.
Mål
Fastlægeordningen skal udvikles og implementeres.
Evaluering
Fastlægeordningen er implementeret i både dag - og aftenvagt. Der
holdes ugentlige sundhedsfaglige møder i dagvagt med den tilknyttede
læge, og om aftenen er der månedlige sundhedsfaglige møder med
medarbejderne. Herudover holdes der hver måned sundhedsfaglig
vejledning med sygeplejersker og assistenter

Mål
Der skal omlægges til økologisk køkkendrift, hvor målet er, at
30% af råvarerne er økologiske med udgangen af 2017.
Evaluering
Der er omlagt til økologisk drift og med udgangen af 2017 var
økologiprocenten 45 %.
Mål
Der skal arbejdes med mad og måltider med fokus på det
hyggelige måltid, og hvor det skal afdækkes, om måltiderne
serveres på et for beboerne hensigtsmæssigt tidspunkt, og
på den rigtige måde.
Evaluering
En tværfaglig gruppe af medarbejdere har udarbejdet en politik for mad
og måltider på Betaniahjemmet, hvor der er skabt rammer for et roligt
måltid med værter, og rum for 3 hovedmåltider og 4 mellemmåltider.
Implementeringen fortsætter i 2018.
Mål
Forflytningsprincipper i forhold til forflytningsprojektet 2 til 1
implementeres.

Evaluering
Der er uddannet forflytningsvejledere via et projekt i Frederiksberg
Kommune, som via yderligere uddannelse på Betaniahjemmet er i stand
til at yde vejledning til kollegaer i forhold til at implementere korrekte
forflytningsprincipper.
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