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Demenca 

Demenca je 

ob koncu nekega življenja 

boriti se 

v sedanjosti 

s preteklostjo 

opraviti sedaj to, 

kar prej ni bilo opravljeno 

izjokati zdaj to,  

kar prej ni bilo izjokano 

izgovoriti zdaj to,  

kar prej ni bilo izgovorjeno. 

 

Velika psihodrama 

s Teboj kot glavno osebo. 

 

(Frans Meulmesters) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POVZETEK  

V diplomskem delu predstavljam načine dela z osebami z demenco v socialnem varstvu pri 

nas in v tujini. V teoretičnem delu predstavim tako osnovne karakteristike bolezni kot tudi 

širši pogled na demenco in na potrebe oseb, ki jih je bolezen prizadela, ter njihovih svojcev. 

Demenca je namreč bolezen, ki preko obolelega posameznika prizadene celotno družino.  

Kljub temu, da je demenca že postala ena od prvih petih vzrokov smrti v zahodni civilizaciji, 

pa v naši državi še vedno ne sodi med javnozdravstvene prioritete.  

Zaradi slednjega so osebe z demenco v Sloveniji nemalokrat zapostavljene, kar v teoretičnem 

delu dokazujem tudi s pregledom zakonodaje. V Sloveniji namreč nimamo zakonodaje, ki bi 

neposredno urejala področje problematike oseb z demenco, zato se le-to še vedno ureja s 

pomočjo nekaterih zakonov/programov, ki jih opisujem v teoretičnem delu. 

Nadaljujem s pregledom načinov dela z osebami z demenco v Sloveniji, pri čemer se 

osredotočam predvsem na pomoč osebam z demenco na domu, dnevnim centrom aktivnosti 

za starejše in institucionalni oskrbi. Navedem tudi nekatere pomembnejše načine dela z 

osebami z demenco, ki k nam prihajajo iz tujine, pri čemer največ poudarka namenim 

domovom 4. generacije, validaciji in Snoezelen metodi. 

V Sloveniji je skrb za starejše osebe skoraj izključno institucionalno usmerjena, kljub 

splošnemu razširjenemu negativnemu odnosu do domov za starejše.   

V empiričnem delu želim tako dobiti poglobljen vpogled v delo z osebami z demenco v 

institucionalni oskrbi. V intervjujih s strokovnimi vodji oz. direktorji domov se osredotočam 

predvsem na preverjanje uporabe oz. neuporabe nekaterih metod, ki prihajajo k nam iz tujine, 

ter na razloge, ki temu botrujejo. Primerjam pa tudi delo z osebami z demenco med javnimi in 

zasebnimi domovi za starejše.  

Ključne besede: demenca, starostnik, socialna varnost oseb z demenco v Sloveniji, domovi 4. 

generacije, metode dela z osebami z demenco 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In my undergraduate thesis I present ways of working with people with dementia in social 

assistance in Slovenia and abroad. At the theoretical part I present the basic charateristics of 

the disease, the wider aspect of dementia and needs of persons affected by the disease and 

needs of their relatives. However, dementia is a disease, which through the diseased 

individual affects the whole family. Despite the fact that dementia is one of the five most 

common causes of death in the western civilization, in Slovenia it still isn't treated as public 

health priority.  

Because of the latter, the people with dementia in Slovenia are too often neglected, which I 

argue with review of the legislation in the theoretical part. There is no legislation in Slovenia, 

which would directly govern the scope of the issue of persons with dementia, therefore it 

remains governed by some laws/programs, of which I write about in theoretical part.  

I continue with review of ways of working with people with dementia in Slovenia, wherein I 

primarily focus on home care for people with dementia, day care centres for elderly people 

and institutional care. I also quote some of more significant ways of working with persons 

with dementia, which comes to Slovenia from abroad, wherein I especially focus on the 

homes for the elderly of the 4
th

 generation, validation theory and Snoezelen method.  

The care for the elderly people in Slovenia is mostly institutionally oriented, although there is 

generally negative attitude to the homes for the elderly.   

At the empirical part I want to obtain in-depth insight into the work with persons with 

dementia in the institutional care. In my interviews with the professional managers or 

directors of the homes for the elderly people I focus mainly on the verification of using or 

inapplicability of using some of the methods that come to Slovenia from abroad and aswell I 

focus on the causes for that kind of condition. I also compare the work with persons with 

dementia between public and private homes for the elderly.  

 

Key words: dementia, elderly, social security for people with dementia in Slovenia, homes 

for the elderly of the 4
th

 generation, methods for working with people with dementia 
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I. UVOD 

Demenca ni novodobna bolezen, saj je bila poznana že v času Rimljanov, čeprav je bilo takrat 

le malo ljudi, ki bi dočakali starost, ko je pojavnost demence pogostejša (Kogoj, 2009b).  

S podaljševanjem življenjske dobe ljudi je v sodobni družbi narasla tudi pojavnost demence, 

saj sta oba pojava vzročno-posledično povezana. Klanjšček (2009) tako navaja, da se 

prevalenca demence po šestdesetem letu starosti znatno povečuje, zato se bo število obolelih v 

obdobju nadaljnjih petdeset let početverilo.  

Zvišanje prevalence demence in s tem povezani obravnava ter socialna oskrba oseb, ki jih je 

bolezen prizadela, je tako aktualna problematika tako v tujini kot v Sloveniji. Pa vendar 

Albreht (2007) opozarja, da demenca v naši državi še vedno ne sodi med javnozdravstvene 

prioritete.  

Težave pri diagnosticiranju demence, pomanjkljiva zakonodaja, ki ureja to področje, ter 

pomanjkanje alternativnih (izveninstitucionalnih) oblik oskrbe in namestitve za osebe z 

demenco so dejansko stanje. Poleg tega je v Sloveniji pomanjkljivo tudi samo informiranje o 

demenci – s pomanjkanjem informacij in znanja se srečujejo tako splošna javnost in svojci, ki 

nosijo večinski delež bremena oskrbe starostnikov z demenco, kot tudi strokovnjaki, ki v 

raznih institucijah delajo z njimi. 

V tujini so se v zadnjih desetletjih razvile mnoge metode in načini dela z osebami z demenco, 

ki v zadnjem času prihajajo tudi v Slovenijo.  

Namen mojega diplomskega dela je tako narediti pregled nekaterih metod in načinov dela z 

osebami z demenco, ki so pri nas še relativno nepoznani oz. neuporabljani, ter obenem 

osvetliti problematiko deprivilegiranega položaja oseb z demenco ter njihovih svojcev v 

Sloveniji. Z empiričnim delom želim raziskati uporabo omenjenih pristopov v domovih za 

starejše ter vplive, ki jih imajo takšni pristopi po mnenju zaposlenih na kvaliteto bivanja 

stanovalcev z demenco. Želim tudi preveriti, kateri so razlogi za ne/uporabo tovrstnih 

pristopov za obravnavo oseb z demenco v institucionalnem varstvu.  

Glede na dejstvo, da se v zadnjih letih v Sloveniji poleg javnih domov za starejše vse bolj 

uveljavljajo tudi zasebni domovi, pa želim z raziskovalnim delom preveriti možne razlike 

med omenjenima tipoma domov za starejše pri delu z osebami z demenco. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 KAJ JE DEMENCA? 

Beseda demenca ima svoj izvor v latinski besedi demens (de-iz, mens-pamet), torej je oseba z 

demenco pojmovana kot norec/oseba brez pameti (Mali, Mešl in Rihter, 2011). Takšno 

mnenje je med ljudmi še vedno prisotno tudi v 21. stoletju, čeprav je demenca poznana že 

skoraj dve tisočletji (Kogoj, 2007).  

Demenca je preplet različnih simptomov in bolezenskih sprememb možganov, kar največkrat 

opazimo kot progresivno poslabšanje kognitivnih zmožnosti ter zmožnosti pomnjenja in 

presojanja. Ta bolezen ni normalen pojav v starosti, ampak jo povzročajo bolezenske 

spremembe, ki lahko nastanejo zaradi vsaj dvesto bolezni različnega izvora (Kaj je demenca?, 

b.d.).  

Oseba z demenco konča svoje življenje tako, kot je vanj vstopila – kot nemočen otrok, ki 

sprejema dražljaje iz neposredne okolice in čaka na zadovoljitev svojih najbolj primarnih 

človeških potreb. Poleg tega je demenca že postala ena od prvih petih vzrokov smrti v 

zahodni civilizaciji (Buijssen, 2005).  

Demenca je bila nekdaj opredeljena kot ireverzibilni upad inteligentnosti; z ugotavljanjem vse 

več oblik demence, ki jih lahko pozdravimo, pa je tudi togo stališče o ireverzibilnosti 

demence postalo vprašljivo (Darovec, 1994). Oznaka »ireverzibilen proces« je tako ustrezna 

samo za nekatere oblike demence (npr. Alzheimerjeva bolezen), ne pa za vse oblike demence 

(Jensterle in Mlakar, 1994), saj so nekatere bolezni, ki lahko povzročijo demenco (npr. 

bolezni ščitnice), ozdravljive
1
 (Stokin, 2008). Obenem je pomanjkljivo demenco povezovati 

le z upadom inteligentnosti, saj je večinoma prisoten še funkcionalni upad ter vedenjske in 

psihiatrične težave (Rudolf, 2008).  

Demenca se največkrat povezuje s težavami v spominu, ki so sicer stalen spremljevalni 

simptom, vendar ne vedno prvi. V začetnem stadiju demence obolele osebe velikokrat tudi 

same opazijo težave s pozabljanjem, njihovi bližnji pa jih označijo za »sklerotične« ali 

»senilne«. Pozabljivost je najbolj izražena pri miselno manj aktivnih osebah, največje težave 

pa občutijo miselno aktivnejši posamezniki (Kogoj, 2007). Spomin namreč deluje kot neke 

                                                             

1
 Glej tudi pojem sekundarne demence (Van Hülsen, 2010) v poglavju Oblike demence. 
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vrste lepilo naše osebnosti in naših karakteristik, ki nas določujejo kot posameznike. Ko nas 

enkrat spomin pusti na cedilu, se razdrobi tudi naša osebnost in vse, kar smo nekoč bili 

(Buijssen, 2005). 

Demenca je znana kot »bolezen starih ljudi«, čeprav lahko prizadene tudi mlajše (osebe stare 

med 45 in 54 let) (prav tam). Bolezen tako prizadene vsakega desetega posameznika, ki je 

starejši od 65, in vsakega petega, ki je starejši od 85 let (Kaj je demenca?, b.d.). 

Prevalenca demence se po šestdesetem letu starosti znatno povečuje, zato se bo kvota obolelih 

v obdobju nadaljnjih petdeset let početverila (Klanjšček, 2009). Kljub temu pa lahko rečemo, 

da demenca v naši državi še ne sodi med javnozdravstvene prioritete (Albreht, 2007).  

1.1.  OBLIKE DEMENCE 

Pojem demenca je uporabljan za obsežno skupino bolezni z različnimi značilnostmi, potekom, 

pogostostjo pojavljanja in možnostmi zdravljenja (Mali in drugi, 2011). Glede na vzrok jih 

Van Hülsen (2010) deli na primarne demence in sekundarne demence. V prvem primeru je 

bolezen zaradi neposredne okvare možganov ireverzibilna, v drugem pa demenca nastane 

zaradi neke druge bolezni (npr. endokrina motnja, kronična obolenja pljuč, zloraba alkohola 

ali zdravil …). Pri sekundarnih oblikah demence lahko ob pravočasnem ukrepanju preprečimo 

napredovanje bolezni in s tem izgine tudi simptom demence. 

Najpogostejša in verjetno najbolj znana oblika demence je Alzheimerjeva demenca
2
, ki se 

začne z motnjami spomina in napreduje v smeri motenj govora in časovne dezorientiranosti 

(Mali in drugi, 2011). Bolezen je bia prvič opisal Alois Alzheimer leta 1907, ko je z 

mikroskopskim opazovanjem možganov 51-letne bolnice, ki je trpela za dolgoletno 

napredujočo dementnostjo, odkril t. i. nevrofibrilarne pentlje
3
 (Sket, 1994). Pri njej je opazil 

spominske motnje, sumničavost, dezorientacijo v lastnem stanovanju ter motnje govora, 

poimenovanja in razumevanja (Kogoj, 2009a).  

Navadno se bolezen začne v pozni starosti (po 70. letu) in je pogostejša pri ženskah (Mali in 

drugi, 2011). Običajno traja od 8 do 9 let in ni neposreden vzrok smrti. Slednji je navadno 

posledica različnih zapletov (vnetij, pljučnice …) (Kogoj, 2009a). Tveganje za razvoj 

                                                             

2
 Od 50 do 60 % oseb z demenco ima Alzheimerjevo demenco (Kogoj, 2009). 

3
 Gre za parne vijačne filamente tau proteina blizu jedra nevrona (živčne celice). Največkrat prizadenejo 

piramidne celice možganske skorje (Lindsay, Bone in Fuller, 2010).  
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Alzheimerjeve bolezni narašča s starostjo, več tveganja za razvoj te bolezni pa je pri osebah, 

ki imajo v prvem kolenu svojca, ki je zbolel za to obliko demence (Stokin, 2009). Zdravila 

zanjo še vedno niso odkrili, vendar s pomočjo nekaterih zdravil lahko upočasnijo njen razvoj, 

jo začasno ustavijo in lajšajo simptome
4
 (Mali in drugi, 2011).  

Po pogostosti obolevanja sledi demenca z Lewyjevimi telesci
5
, kjer bolezen poteka v 

valovih, in sicer se izmenjujeta val okrnjenega spomina z veliko zmedenostjo in val relativne 

bistroumnosti. Nekateri bolniki imajo enake fizične težave kot bolniki s Parkinsonovo 

boleznijo. Pogoste so halucinacije in težave z motoriko, bolezen pa se zdravi z nevroleptiki
6
, 

ki vplivajo na psihotične simptome, kot so nespečnost, vznemirjenost, halucinacije in prividi, 

agresivnost (prav tam) … Bolezen v povprečju traja 7 let, redkeje pa ta tip demence povzroči 

propad osebnosti zgolj v nekajmesečnem obdobju (Kogoj, 2009a).  

Tretja skupina pa so vaskularne demence
7
, imenovane tudi multiinfarktne demence, ki se 

pojavljajo pogosteje pri moških, ki so starejši od 70 let. Ta vrsta demence je posledica 

ponavljajočih se majhnih infarktov, ki se jih bolnik ne spominja vedno (Pečjak, 2007). 

Simptomi se pojavijo nenadno in prizadenejo določeno sposobnost, npr. bolnik nenadoma 

izgubi sposobnost za verbalno komunikacijo, ohranjene pa ima določene spominske funkcije, 

razumevanje in prostorsko orientacijo. Bolezen lahko spremljajo glavoboli, vrtoglavica, 

motnje spanja in spomina (Kogoj, 2009a) … Pri tej vrsti demence sta potek in značilnosti 

bolezni dobro znana, medtem ko zdravila zanjo še vedno nimamo. Zdravljenje poteka tako 

predvsem preventivno, in sicer z ukrepi, s katerimi preprečimo nastanek infarkta (skrb za 

zdravo prehrano, zmerno gibanje, izogibanje stresu in redno kontroliranje krvnega tlaka) 

(Mali in drugi, 2011).  

Frontotemporalne demence se pojavljajo enako pogosto kot vaskularne demence, 

spremembe pa nastanejo v možganih v čelnih in senčničnih režnjih. Posledice so tako najprej 

osebnostne spremembe, poslabšanje socialnih spretnosti, motnje govora in težave na 

                                                             

4 Pri Alzheimerjevi bolezni se uporabljajo holinergična zdravila, kot so donepezil, rivastigmin, galantamin – glej 

vir: Kores Plesničar in Muršec (2003) in Vitorovič (2005).  

5
 Od 15 do 25 % oseb z demenco ima demenco z Lewyjevimi telesci (Kogoj, 2009). 

6 Nevroleptiki so antipsihotična zdravila za zdravljenje mentalnih bolezni, primarno shizofrenije (Neuroleptics-

Tardive Dyskinesia causes, 2010). 

7
 Približno 10 % oseb z demenco ima vaskularne demence (Kogoj, 2009). 
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čustvenem področju, šele pozneje pa nastopijo spominske težave in apraksija
8
 (Kogoj, 2007). 

Pogosteje obolevajo mlajši bolniki, med katerimi so predvsem ženske med petdesetim in 

šestdesetim letom. Ker je zelo malo raziskanega o degenerativnih spremembah tega dela 

možganov, tudi nimamo zdravila za to vrsto demence (Mali in drugi, 2011).  

Druge vrste demence so demence, ki ne sodijo v omenjeno delitev demenc, pojavljajo pa se 

enako pogosto kot zadnji dve skupini demenc. Kot prva tovrstna skupina so demence zaradi 

alkoholizma, kjer zaradi pomanjkanja vitamina B in pretiranega uživanja alkohola bolnik 

doživi amnezijo – prizadet je njegov kratkoročni spomin in nekatere druge kognitivne 

funkcije. V začetnem stadiju je bolezen ozdravljiva z aplikacijami injekcij vitamina B. Druga 

je Creutzfeldt-Jacobova bolezen (bolj znana kot »bolezen norih krav«), ki je zelo redka, a 

hitro napredujoča, saj bolnik umre v letu dni. Znaki bolezni so mišična otrplost, težave z 

govorom in trzavica. Tretja pa je Huntingtonova bolezen, ki je pogojena z dednostjo in se 

večinoma pojavi v srednjih letih in traja od 15 do 20 let. Zanjo so značilni nenadni, 

asimetrični gibi (tiki) (prav tam).    

Predstavila sem glavne skupine demenc, ki so si med seboj zelo različne. Kje lahko najdemo 

skupne značilnosti? 

Prva podobnost je, da je njihov vzrok v okvarah, boleznih oziroma poškodbah možganov. 

Torej so najprej medicinski problem. Druga podobnost je, da se osnovni simptomi, kot sta 

pozabljanje in dezorientacija, pojavijo na psihološki ravni. In tretja podobnost, da je 

obravnava predvsem socialna, saj je potrebno človeku zagotoviti socialno okolje, ki bo do 

osebe z demenco prijazno in potrpežljivo. Potrebno je ustvariti mehanizme, ki bodo vsaj 

deloma nadomestili izgubljene funkcije. Obenem pa lahko trdimo, da so demence tudi 

kulturni proces, saj sta pozabljanje in spominjanje vgrajeni v temelje kulture in človeškosti. 

Izgovorjena misel postane del družbene stvarnosti, prav tako pa ima pozabljanje svojo 

funkcijo. Namreč, pri ustvarjanju zgodb je nujno pozabljati nekatere protislovne in moteče 

podrobnosti (Flaker, 2007). 

                                                             

8
 Apraksija je nesposobnost, da se hote izvajajo smotrni gibi in uporabljajo predmeti pri sicer ohranjeni motoriki 

(Holden, 1997).  
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1.2.  FAZE DEMENCE 

Strokovnjaki delijo demence v več faz glede na njihov razvoj, pri tem pa med posameznimi 

fazami ni strogih ločnic. Glede na obstoj različnih oblik demenc namreč ne moremo govoriti o 

enem samem poteku bolezni.  

Lokar (1994) uporabi eno preprostejših razdelitev in govori o treh stadijih demence: 

 Lahka demenca: Oseba je onesposobljena za zahtevnejše delo v poklicu, vendar lahko še 

sama poskrbi zase in lahko opravi lažje vsakdanje aktivnosti, naučene v preteklosti. Težave 

predstavlja učenje novih spretnosti in opravil.  

 Srednje huda demenca: Oseba z demenco je onesposobljena za kakršno koli delo v 

poklicu, oslabljene pa so tudi njene zmožnosti za samostojno opravljanje vsakodnevnih 

aktivnosti. V tej fazi posameznik postane nesamostojen do mere, da ga morajo svojci 

pogosto nadzorovati.  

 Huda demenca: Oseba z demenco je popolnoma nezmožna skrbeti zase in je tako odvisna 

od pomoči drugih oseb.  

Feil (2003) podobno navaja štiri stopnje demence: 

 Prva stopnja: težave z orientacijo 

Osebe z demenco so še orientirane v prostoru, času in kraju in so navadno še sposobne 

živeti same. Vedno pogosteje se zapletajo v nesoglasja v sosedskih in družinskih odnosih, 

saj imajo težnjo po obtoževanju zaradi različnih stvari. Zavedajo se svojih okrnjenih 

zmožnosti, a si tega dejstva ne želijo priznati.  

V tej fazi lahko, ob enostavnih napotkih ter primerni spodbudi, naloge opravijo brez težav 

in v primernem časovnem okviru. So še varni v svojem domu, vendar že prihaja do trenj v 

odnosu do svojih bližnjih. Razna bolj zapletena dela lahko opravijo, če jih poznajo že od 

prej, ne zmorejo pa se več učiti novih, kompleksnih aktivnosti.  

 Druga stopnja: časovna zmedenost 

Še vedno prepoznavajo ljudi v svoji okolici, vendar prihaja do občasne dezorientacije v 

času in prostoru. Občasno se zavejo svojih omejitev, kar povzroči slabo voljo in jim 

povzroča stisko. Oseba z demenco je sama, ob primerni spodbudi, sposobna opraviti 

enostavne aktivnosti. Zapletene aktivnosti opravi s pomočjo navodil, samostojna pa je pri 

opravljanju znanih nalog. Pri osebni higieni še ne potrebuje pomoči, potreben pa je nadzor 

ob primernem spoštovanju. Oseba z demenco bo sodelovala v pogovoru, če ga začne 
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sogovorec in če je tema enostavna in neposredna. Svojci se v tej stopnji začnejo 

posluževati pomoči pri skrbi za obolelega. Težave s čustvovanjem ter nagibi k depresiji in 

slabi volji so zelo pogosti, oboleli pa v tej fazi potrebuje predvsem spodbudo.  

 Tretja stopnja: ponavljajoči se gibi 

Osebe z demenco v tej stopnji so večinoma nastanjene v domovih za starejše. Večinoma se 

ne zavedajo več svojih omejitev, prav tako pa se niso več zmožne orientirati na prostor, čas 

in osebe.  

Oboleli posamezniki ne zmorejo nobene aktivnosti več opraviti brez pomoči, vendar lahko 

ob spodbudi pri nekaterih enostavnih aktivnostih še sodelujejo (krajši izlet, nakupovanje 

…). Kompleksnih aktivnosti ne zmorejo več narediti ob odsotnosti pomoči, prav tako pa 

jih je strah svojih nezmožnosti. Že prej naučene enostavne aktivnosti lahko opravijo brez 

pomoči drugega, vendar mora biti ob tem poskrbljeno za varno okolje. Sem ter tja še 

prepoznajo družinske člane, oskrba doma pa je že težko izvedljiva. Slednje postavi svojce 

v otežen položaj, saj morajo za obolelega najti ustrezno nastanitev izven domačega okolja. 

Pojavljajo se naslednje težave v čustvovanju in vedenju: nagnjenost k depresiji, 

razdražljivost, tavanje, zmedenost, sumničenje, halucinacije in nespečnost. Osebe z 

demenco v tem stadiju potrebujejo predvsem ustrezno pomoč in vodenje.   

 Četrta stopnja: životarjenje 

V tej fazi osebe z demenco skoraj izključno bivajo v domovih za starejše, kjer sedijo v 

vozičku ali ležijo v postelji in zelo redko odreagirajo na zunanje dražljaje. 

Avtorica (prav tam) v vseh fazah (razen v zadnji) našteva predvsem sposobnosti in zmožnosti 

oseb z demenco, vidimo pa lahko, da je demenca zares kompleksna bolezen, ki prizadene vsa 

področja človekovega življenja.  

Dejali bi lahko, da gre za sindrom demence, o katerem govorita Jensterle in Mlakar (1994) in 

ga ločujeta od začetnega stadija, ko gre le tu in tam za kakšno pomanjkljivost npr. na 

spominskem ali spoznavnem področju. Sam sindrom demence je izrazit upad intelektualnih 

sposobnosti, ki jim sledijo posledice v socialnem in poklicnem življenju. Ista avtorja (prav 

tam) menita, da bi bilo smiselno izraz demenca uporabljati samo za polno izražen sindrom, za 

simptome v začetnih stadijih bolezni pa poimenovati dejansko prisotne pomanjkljivosti (npr. 

spominske težave pri Alzheimerjevi demenci).  
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1.3.  KAJ POMENI DEMENCA ZA OBOLELO OSEBO? 

Demenca spremeni človeka, vendar ne kar čez noč (Van Hülsen, 2010). Začne se počasi, kot 

drobne in komaj zaznane spremembe, zaradi katerih oseba z demenco daje vtis, da je slabe 

volje ali pod stresom (Bryden, 2005). Ta bolezen je namreč skupek spremenljvega 

razpoloženja, v zelo kratkem obdobju pa lahko popolnoma predrugači posameznikovo 

socialno funkcioniranje in njegovo osebnost (Gašparovič, 2009). Ljudje na podlagi tega 

navadno naredijo svoje, žal velikokrat napačne zaključke o osebi z demenco, saj na zunaj ni 

ničesar opaziti (Bryden, 2005). Menim, da bi z informiranjem širše populacije o demenci 

lahko to stanje spremenili – če bi ljudje razumeli, kaj oseba z demenco doživlja in zakaj je 

tako, bi posledično spremenili tudi njihov pristop do oseb, ki zbolijo za demenco.  

Sama kompleksnost demence se pri posamezniku, ki jo ima, nadalje kaže z naslednjimi 

težavami (Pečjak, 2007): motnje govora (jezika), motoričnih spretnosti, kratkotrajnega in 

bližnjega spomina, motnje prepoznavanja samega sebe v ogledalu in prepoznavanja bližnjih, 

podaljšani reakcijski časi, zmedenost in spremembe v osebnosti. Van Hülsen (2010) dodaja 

še: motnje hotenja, difuzni strahovi (strah brez vzroka), nezainteresiranost, motnje 

koncentracije, občutek preobremenjenosti, hitra utrudljivost, zanemarjanje telesne nege, 

moteno socialno vedenje, nesamostojnost in negotovost pri hoji. Buijssen (2005) pa omenja, 

da je sposobnost, ki jo oseba z demenco premore najdlje časa, smeh. Če se ni več sposobna 

smejati, potem se moramo zavedati, da smrt ni več daleč.  

Ne glede na množico simptomov demence pa bližnji največkrat opazijo predvsem težave pri 

pomnjenju nedavnih dogodkov in pomnjenju novih podatkov. Redkeje lahko spominske 

težave tudi variirajo, in sicer se oseba z demenco v nekem trenutku spomni pripetljajev v 

bližnji preteklosti, v naslednjem trenutku pa ne. Prav tako se včasih oseba z demenco razjezi 

ali pa umakne v svoj svet, če ji zastavimo vprašanje, ki ga ne razume ali nanj ne zna 

odgovoriti (Kogoj, 2007). 

Na začetku so razmeroma pogoste tudi motnje razpoloženja in čustvovanja, depresivna stanja 

pa se pojavljajo zaradi zavedanja o slabljenju lastnih sposobnosti (Bryden, 2005). Prav tako so 

dokaj običajne pri starostnikih motnje spanja, pri osebah z demenco pa so še posebej izrazite 

(Darovec, 1994).  

V zadnji stopnji demence so težave s spominom in razumevanjem različnih informacij tako 

močno potencirane, da posamezniki ne prepoznajo več niti svojih najbližjih, v komunikaciji 

pa izpuščajo ključne besede in imajo težave z iskanjem ustreznega izraza za poimenovanje 
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posameznih predmetov (Kogoj, 2007). Prav tako, v izogib nenehnemu popravljanju zmedenih 

izjav, raje umolknejo in se zaprejo v svoj svet (Van Hülsen, 2010). Besedni zaklad se manjša 

vzporedno z napredovanjem bolezni, prisotna je inkonherenca govora ter težave, povezane z 

branjem in pisanjem (Kogoj, 2007). Komuniciranje postane težje razumljivo, zato nam 

vedenje in nebesedne reakcije posameznikov povedo več kot njihove besede (Mali in drugi, 

2011). Dolgo je prevladovalo mnenje, da z osebami z demenco v poznejših stadijih ni mogoče 

komunicirati (Miloševič Arnold, 2007b). Christine Bryden (2005) pa nasprotno na podlagi 

lastnih izkušenj zatrjuje, da ljudje z demenco vedo, kaj si želijo, vendar tega ne znajo povedati 

na nam razumljiv način prav zaradi omenjenih barier v besednem sporočanju.  

Ovire v sporazumevanju lahko dopolnimo z empatijo, ki nam pomaga razumeti sporočila 

osebe z demenco, četudi so njene izjave nejasne (Miloševič Arnold, 2007b).  

Šele v zadnjem času postaja jasno, da niso posamezniki z demenco tisti, ki niso zmožni 

komunikacije, pač pa imamo ostali ljudje težave z razumevanjem teh oseb. Pri tem opozarjam 

na dejstvo, da so ovire v komunikaciji lahko del nas, kajti mi smo si na podlagi stereotipov 

ustvarili sliko o njihovih težavah ter nezmožnostih. Če komunikacija ni ustrezna, peša tudi 

oskrba, na ta način pa ničesar ne doprinesemo k večji kakovosti bivanja oseb z demenco (prav 

tam).  

Poleg omenjenih omejitev oseb z demenco postanejo počasnejše tudi reakcije, zaradi česar 

osebe z demenco lahko delujejo odsotne. Obenem postajajo osebe z demenco vse bolj 

(časovno in krajevno) dezorientirane, zmanjša se tudi možnost prepoznavanja predmetov 

(Kogoj, 2007). Pogosto je tudi tavanje, vznemirjenost in telesna ali besedna agresivnost, 

ponavljanje besed ali dejavnosti, preganjavica, nezaupljivost, ljubosumnost in obtoževanje 

(Gašparovič, 2009).  

Oseba z demenco se spoprijema z dejstvom, da vse težje opravlja vsakdanja življenjska 

opravila, njen vsakdanjik pa je poln negotovosti, neuspehov, jeze, nepovezanih dejanj in 

strahu (Mali in drugi, 2011). Težko tudi usklajuje gibanje telesa s prostorom, izgublja 

ravnotežje, večkrat je utrujena, zaspana in ima migrene, vzorci v okolju jo motijo, hrup jo 

spravlja v paniko (Bryden, 2005) …  

Oseba z demenco se nenehno bori za nadzor nad svojim življenjem, vendar to pomeni imeti 

nadzor nad vsakodnevnimi aktivnostmi, kot so osebna higiena, hranjenje, oblačenje, finance, 

svobodno gibanje, odločanje o načinu izvajanja aktivnosti (Rihter, 2007) … Vse to postaja z 

napredovanjem bolezni vse težje, tako da je potrebno v zadnjem stadiju bolezni osebam z 

demenco nuditi pomoč pri omenjenih aktivnostih (Kogoj, 2007).  
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Do sedaj sem pisala le o omejitvah in spremembah, ki jih prinaša demenca na ravni 

posameznika, Mali (2007d) pa poleg slednje ravni sprememb omenja še spremembe na ravni 

medsebojnih odnosov. Kitwood (2005) v povezavi s tem govori o pozitivnem vplivu socialne 

mreže na upočasnjevanje napredovanja demence. Pri tem razlikuje vpliv neformalne socialne 

mreže (svojci, prijatelji, sosedje …) in vpliv formalne socialne mreže (zdravnik, socialni 

delavec in ostali strokovnjaki, ki stopajo v stik z osebo z demenco).  

Socialna mreža oz. socialni stiki oseb z demenco pa žal z napredovanjem bolezni slabijo, saj 

so njihove sposobnosti okrnjene in jih okolica hitro izključi (Miloševič Arnold, 2007a). 

Demence so tako etiketa kot vsaka druga in lahko delujejo na način stigme (Flaker, 2007). 

Prav tako lahko govorimo o socialni izključenosti svojcev oseb z demenco, saj so zaradi 

nenehnega posvečanja »bolnemu« članu družine preobremenjeni in postopoma opustijo stike 

z dosedanjo socialno mrežo (Miloševič Arnold, 2007a).  

Če želimo razumeti osebo z demenco, moramo imeti najprej dovolj informacij o sami bolezni, 

da bi lahko ustrezno delovali. Jensterle in Mlakar (1994) tako menita, da moramo imeti pred 

očmi sliko celotnega poteka bolezni, ko govorimo o dementnosti – sam začetek, ko je v 

kognitivnih sposobnostih in vedenju komaj opaziti vidne znake, in nato napredovanje bolezni, 

ki vodi do vse večjega propadanja sposobnosti.  

1.4.  KAKO RAVNATI Z OSEBAMI Z DEMENCO? 

Življenje z demenco je težka preizkušnja za vse, ki so v stiku z osebo, ki zboli za to boleznijo 

– za osebo samo, za svojce, prijatelje, znance in strokovnjake (Mali, 2007c). V zadnjih letih 

so strokovnjaki z različnih področij skrbi za osebe z demenco ugotovili, da se lahko 

bolezenski proces bistveno upočasni s pomočjo razumevanja in ustreznega odnosa okolja, 

podprtega s primernimi programi obravnave. Slednjemu bi lahko rekli rehabilitacija oseb z 

demenco, ki se je še kakšno desetletje nazaj zdela iluzorna (Mali in Miloševič Arnold, 2007a). 

Prav zaviranje hitrega napredovanja bolezni je eden najpomembnejših vzvodov za boljše in 

racionalnejše obravnavanje demence. S tem na eni strani omejimo potrebo po najbolj 

zahtevnih oblikah zdravljenja in nege, na drugi strani pa posledično zmanjšamo stroške za 

osebe z napredovalno demenco (Albreht, 2007). Obstoj tovrstne rehabilitacije pa pomeni, da 

bo potrebno razvijati programe in usposabljati različne profile, ki bodo pomagali ohranjati 

samostojnost oseb z demenco in njihovih svojcev (Mali in Miloševič Arnold, 2007a).  
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K samostojnosti oseb z demenco pa lahko pripomoremo tudi s tem, da v središče postavimo 

celostno osebo, s čimer se odmaknemo od tradicionalnega pogleda na posameznika, kjer je v 

središču sama bolezen ter pomoč in zdravljenje posameznika z demenco ni smiselno 

(Kitwood, 2005). Isti avtor (prav tam) poudarja pozitivno in na osebo usmerjeno delo, kjer 

moramo upoštevati temeljne psihološke potrebe človeka (potreba po povezanosti s 

sočlovekom, potreba po tolaženju, potreba po kreiranju osebnosti, potreba biti del 

nečesa/skupnossti, potreba po sprejetosti oz. ljubezni in po zaposlitvi).  

Zavedati se moramo tudi tega, da je duhovno in čustveno življenje oseb z demenco globoko, 

kar je za nas bistvenega pomena, saj lahko preko tega področja z njimi najdemo stik (Bryden, 

2005). V praksi namreč nemalokrat ne vemo, kako reagirati pri posameznih težavah osebe z 

demenco. S ponavljanjem napak pri komuniciranju pa ji vsekakor nismo v pomoč (Pentek, 

1994). Nemalokrat se dogodi, da z njimi delamo, kot da so otroci, kar pa ni le ponižujoče in 

neprimerno, ampak tudi onemogoči posamezniku z demenco, da bi ohranil svoje zmožnosti, 

ki so mu še ostale (Goudie, 1997a). Bryden (2005) se na podlagi svoje izkušnje življenja z 

demenco temu pridružuje, dodaja pa, da se osebe z demenco pogosto počutijo prezrte in imajo 

vtis, da niso nič vredne.  

Zato moramo, v namen boljšega delovanja oseb z demenco, težiti k pozitivnim socialnim in 

čutnim sporočilom, ki jim jih namenjamo. Osebe z demenco pa lahko bolje funkcionirajo tudi 

ob prisotnosti dnevne rutine, ki jim daje občutek varnosti. Poleg tega je ključna tudi 

prilagoditev bivalnega okolja, ki ga je treba poenostaviti in prilagoditi zmožnostim oseb z 

demenco, da lahko čim dlje enostavne dnevne aktivnosti opravljajo same in tako ohranjajo 

samospoštovanje (Miloševič Arnold, 2007b). Z ustreznimi prilagoditvami okolja tako 

preprečimo prekomerno dezorientacijo (oseba z demenco ne ve, kje je, kam se mora vrniti 

…), zaradi katere je včasih potreben stalen nadzor. Svojci navadno težave, povezane z 

dezorientacijo, rešujejo z zaklepanjem osebe z demenco v stanovanje, s čimer preprečijo 

uhajanje in izgubljanje, obenem pa to pomeni tudi grob poseg v svobodno gibanje. Če je za 

svobodno gibanje osebe z demenco tveganje preveliko, ji je potrebno zagotoviti spremljevalca 

in ustrezno označiti prostore, ki jih uporablja (Rihter, 2007). Tovrstna ureditev okolice tudi 

zmanjša možnost za nastanek vedenjskih in psihičnih sprememb osebe z demenco in njihovih 

posledic (Kogoj, 2007). Pri tem moramo upoštevati predvidljivo in stabilno življenjsko 

okolje, nadzor nad izhodom iz stanovanja, pomoč pri orientaciji (npr. koledar, ura, družinske 

slike …). Pomembni pri obvladovanju vedenjskih sprememb so pogovori, zmanjševanje 
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osamljenosti, določitev dejavnikov, ki povzročajo nemir, spodbujanje prijetnih doživetij in 

preprečevanje možnosti, da bodo osebe z demenco odtavale in se izgubile (prav tam).   

Pri osebah z demenco je običajno, da »živijo v preteklosti«, zato je bistveno, da se v to 

vživimo (Holden, 1997b). Naša naloga je, da jih spremljamo na njihovih izletih v preteklost, 

jih skušamo razumeti in nikakor spreminjati, saj so ti stari ljudje doživljali povsem druge čase 

(Van Hülsen, 2010). Če oseba z demenco npr. sprašuje po svojem partnerju, ki je umrl deset 

let nazaj, bi porabili veliko časa, da bi to razložili. Tovrstna konfrontacija ni primerna. Boljši 

način je, da osebo z demenco zamotimo in jo npr. vprašamo o kakem doživetju s svojim 

partnerjem (Holden, 1997b).  

Pomembno je tudi stalno spodbujanje spoznavnih sposobnosti, kar je še posebno pomembno v 

začetni fazi demence, saj na ta način osebe z demenco bolj učinkovito nadzorujejo prve znake 

bolezni. Prav tako pa lahko v nadaljevalnih fazah bolezni tovrstne dejavnosti (npr. metoda 

validacije, obujanje spominov, orientacija v realnost, glasbena terapija, likovna terapija, 

trening spominskih funkcij …) pripomorejo k temu, da posameznik z demenco lažje 

nadzoruje vsakdanja opravila (Kogoj, 2007).  

Pri aktivnosti na kateremkoli področju, kjer ima oseba z demenco težave, jo moramo 

spodbujati, obenem pa se je priporočljivo držati načela, da organiziramo hierarhijo pomoči, in 

sicer od tega, da jo nudimo najmanj, pa vse do največ nudene pomoči. Le v primeru, da oseba 

z demenco ne zmore več določene aktivnosti, je priporočljivo napredovati po hierarhiji 

pomoči (Goudie, Bennett in Steed, 1997). Oseba z demenco mora namreč biti aktivna pri 

vsakodnevnih dejavnostih (oblačenje, hranjenje, gospodinjska opravila, skrb za osebno 

higieno …) in tudi telesnih dejavnostih, kot so telovadba, razgibavanje in sprehodi, da bi čim 

dlje ohranila svoje zmožnosti (Kogoj, 2007). Pri tem je smiselno dejavnost verbalizirati 

(opišemo, kako naj se loti aktivnosti), pri tem lahko uporabimo tudi mimiko, če vidimo, da 

nas oseba z demenco tako bolje razume. V primeru, da potrebuje zares veliko pomoči, lahko 

ob koncu dejavnosti pustimo, da le-to dokonča (npr. pri oblačenju pustimo, da sama poravna 

pulover …), in ji s tem damo občutek samostojnosti. Ob tem jo moramo pohvaliti, vendar 

zadostuje preprosto »dobro opravljeno« ali »odlično«, saj se moramo zavedati, da delamo z 

odraslo osebo, ki je v preteklosti že samostojno opravljala enako nalogo in ne z otrokom, ki je 

nalogo prvič opravil sam (Goudie in drugi, 1997).   

Pozorni moramo biti tudi na to, da osebo z demenco z raznimi dejavnostmi čim bolj vpletamo 

v socialno življenje (Kogoj, 2007). Pri izbiri aktivnosti moramo paziti, da le-te niso 
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prezahtevne, saj lahko izzovejo izgubo samospoštovanja, odpor, obupanost in posledično 

neuspeh, ali pa, da naloge niso prelahke, saj nimajo zaželenega učinka. Upoštevati je potrebno 

same zmožnosti oseb z demenco in njihovo hitro utrudljivost, zaradi stalnega napredovanja 

bolezni pa je potrebno nenehno prilagajati zahtevnost dejavnosti (prav tam). Da bi se pri delu 

z osebami z demenco ustrezno prilagodili njihovim zmožnostim na posamezni stopnji te 

bolezni, Pentek (1994) in Gamse (2009) podajata naslednje smernice za pomoč:  

1. Zgodnji stadij (začetna, blaga demenca): spodbujanje 

Ta stadij svojci nemalokrat spregledajo, saj osebe z demenco ne jemljejo resno in 

njene težave pripisujejo normalnemu upadu sposobnosti v starosti. Oseba z demenco 

še lahko opravlja raznovrstne aktivnosti, zaradi kognitivnih težav pa jo moramo pri 

tem spodbujati in voditi. Najpogosteje trpi za depresivnostjo in razdražljivostjo, ki sta 

motnji čustvovanja, omogočiti pa ji moramo mirno okolje. To je obdobje, ko mora 

družina o demenci zbrati čim več znanja in informacij ter se naučiti ustreznih reakcij 

na posamezna vedenjska stanja oseb z demenco. Vsak član družine se mora zavedati 

svoje vloge pri tem, da omogočajo osebi z demenco čim boljše delovanje. Z različnimi 

aktivnostmi (npr. opisovanje dogajanja na razglednicah ali fotografijah, glasno 

obnavljanje dnevnega dogajanja, branje časopisa, spremljanje televizijskega programa, 

izdelovanje stvari, kvizi …) oseba z demenco ohranja utečene miselne poti.  

2. Napredujoči stadij (srednje huda demenca): pomoč 

Oseba z demenco ne zmore več povsem sama vsakdanjih aktivnosti, kot sta oblačenje 

ali umivanje, zato potrebuje že veliko pomoči. Bolj izrazite postanejo težave s 

čustvovanjem in vedenjem, kot so: depresija, razdražljivost, zmedenost, težave s 

spanjem in tavanje, sumničavost … V tem stadiju sta temeljni potrebi po vodenju in 

pomoči. Za družino je to navadno najtežje obdobje, saj svojci (posebno, če za 

dementnega skrbi le eden) čutijo prevelik napor na svojih ramenih. Če svojci z 

boleznijo niso seznanjeni, navadno menijo, da je oseba z demenco zlobna, in si ne 

morejo razložiti njenih ponavljajočih se vprašanj in nesmiselnih dejanj. To je vzrok, 

da gre v tem obdobju največ oseb z demenco v institucionalno oskrbo.  

Perrin in May (1999, v Brooker, 2001) v tem stadiju (in tudi v zadnjem stadiju 

bolezni) priporočata uporabo metode Snoezelen (o kateri bom pisala v poglavju 

Oblike dela z osebami z demenco v tujini), stik s hišnimi ljubljenčki, masaže, igre z 

žogo, mehurčki in lutkami. Vse to ima za osebe z demenco terapevtski učinek.  



24 

 

3. Stadij povsem razvite bolezni (huda oblika demence): nega 

Oseba z demenco postane povsem nemočna, saj ni več besedne komunikacije, manj 

raznoliki sta tudi čustvovanje in vedenje, pojavijo pa se tudi telesne težave, npr. 

nezmožnost zadrževanja telesnih izločkov, težave s požiranjem in gibanjem. V tem 

stadiju je ključnega pomena nega, zato morajo biti svojci o negi ustrezno poučeni, če 

je oseba z demenco še vedno v domačem okolju. V tem primeru so pogostejši tudi 

obiski patronažne sestre. Osebo z demenco pa se napoti v dom za starejše, če svojci ne 

zmorejo več primerne nege. 

2 DEMENCA SKOZI ZGODOVINO 

Demenco so poznali že v času rimskega imperija, čeprav je v tem času samo peščica 

posameznikov doživela obdobje življenja, ko je pojavnost demence pogostejša. Satirik Julius 

Juvenalis je namreč v letu 124 zapisal verz o tej bolezni (Kogoj, 2009b):  

Demenca hujša je od prav vsake poškodbe udov teles, 

bolni služabnikov imen ne spozna, ne prijatelja lica – 

včeraj je z njim še večerjal, ne tistih, 

katerim življenje dal je, jih vzredil. 

(Prevod: Andreja Grošelj) 

Ljudje so si nastanek demence tekom različnih obdobij različno razlagali. Ena od dolgo 

veljavnih razlag, ki je pojasnjevala nastanek demence, je bila okužba možganov z virusom. 

Druga razlaga je bila zastrupitev s kovinami – npr. aluminij v pitni vodi, tretja razlaga pa cilja 

na pomanjkanje živčnega prenašalca acetilholina, ki je potreben za normalno delovanje 

možganov. Dolgo časa je tudi veljalo, da so osebe z demenco zbolele za kakšno duševno 

boleznijo. Šele nedavno je postalo jasno, da je to napačna interpretacija demence, saj gre v 

resnici za možgansko disfunkcijo (Buijssen, 2005). 

Obdobje prepoznavanja različnih oblik demenc in spremljevalnih bolezenskih procesov se je 

začelo šele pred približno stotimi leti, kar je za dolgo dobo, odkar je demenca poznana, zelo 

pozno. Arnold Pick je leta 1892 opisal patološke spremembe pri bolnikih s frontotemporalno 

obliko demence, Alois Alzheimer pa je leta 1907 opisal bolezenske spremembe pri drugačni 

obliki demence, ki sedaj nosi njegovo ime (Kogoj, 2009b).   

Zanimanje za demenco, njene vzroke in razširjenost se je povečalo v 90-ih letih prejšnjega 

stoletja, ko je Tom Kitwood (1997, v Cahill in Dooley, 2005) kritiziral biomedicinski pristop 
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k razumevanju demence. Kot pionir na tem področju je menil, da je biomedicinski pristop 

demenco prikazal le v luči nezmožnosti. Sam je osebo z demenco videl ne le kot posameznika 

s psihičnimi, kognitivnimi in nevrološkimi pomanjkljivostmi, pač pa tudi kot posameznika, ki 

lahko kljubuje psihološko-socialnim in okoljskim vplivom. S tem je tudi nakazal teoretične 

možnosti za rehabilitacijo pri demenci, kar je bilo do tedaj videti nemogoče.   

Kljub revolucionarnemu novemu pogledu na razumevanje demence, sta Keady in Gilliard 

(1999, v Gilliard, 2001) v svoji študiji zasledila preskromno izobraženost javnosti o demenci. 

Sodelujoče sta spraševala o potrebi po informiranju o demenci. Prišla sta do ugotovitev, da so 

najpogostejša področja, kjer je pomanjkanje informacij najbolj pereče, naslednja:  

 tehnične informacije o dogajanju v možganih pri osebah z demenco, 

 informacije o vzrokih Alzheimerjeve bolezni, 

 praktične informacije o servisih, ki so osebam z demenco v pomoč,  

 nasveti s področja sprememb družinskih odnosov in 

 informacije v zvezi z demenco v fizični obliki (letaki, zgoščenke …).  

Napredki v poznavanju, zdravljenju in rehabilitaciji demence pa se danes kažejo v mnogih 

odkritih oblikah demence, v možnostih za zgodnje odkrivanje bolezni s pomočjo sodobne 

tehnologije, novih zdravilih in v mnogih tehnikah rehabilitacije, ki se uporabljajo po svetu. 

Vedeti pa moramo, da zdravila (še) ne zdravijo demence same, pač pa upočasnjujejo 

kognitivno nazadovanje osebe z demenco (Cahill in Dooley, 2005). 

Tudi v Sloveniji se v še vedno premajhni meri zavedamo pomena dela in uporabe novih 

pristopov pri osebah z demenco, zato je bila s strani Fakultete za socialno delo, leta 2003–

2004 izvedena raziskava dela z osebami z demenco v nekaterih slovenskih domovih za 

starejše (projekt Delo z dementnimi osebami – priprava modela obravnave oseb z demenco). 

Podatke so v 23 različnih domovih z opazovanjem oseb z demenco zbirali študentje in 

sodelavke, ki so bile vključene v projekt. V raziskavo so bili vključeni vsi zaposleni, ki 

prihajajo v stik z osebami z demenco (vodje domov, vodje zdravstvene nege in oskrbe, 

čistilke, bolničarke, socialni delavci …). Ugotovili so, da število oseb z demenco na oddelkih 

posameznih domov variira od 12 pa vse do 35. Kjer so na oddelkih imeli manjše skupine, je 

prevladovalo ozračje, ki spominja na družino, večje skupine pa se niso mogle izogniti 

institucionalni klimi in brezosebnim odnosom. Ugotovili so še obstoj treh modelov skrbi za 
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osebe z demenco v Sloveniji, in sicer integrirani, delno segregirani in segregirani (o katerih 

bom pisala v poglavju Institucionalna oskrba). Zaposleni so opozorili na organizacijske 

(menjavanje osebja, neprimerna organizacija …), prostorske (neustrezne prostorske razmere) 

in kadrovske probleme (neustrezni pogoji, premalo delavcev in njihova preslaba 

usposobljenost za to delo, izgorevanje zaposlenih …) ter probleme s pomanjkanjem 

normativov in težave s svojci (nekooperativnost svojcev). Zaposleni so se v nekaterih 

domovih lahko sami odločali, ali želijo delati z osebami z demenco ali ne. Težava je 

menjavanje zaposlenih, saj v takih primerih z osebami z demenco delajo tudi tisti, ki za to 

delo niso ustrezno usposobljeni, ali celo ne želijo delati z njimi (Miloševič Arnold in Mali, 

2005). V omenjeni raziskavi so se raziskovalci omejili le na bivanje oseb z demenco v 

institucionalni oskrbi, čeprav se življenje stanovalcev povezuje tudi s skupnostjo. Prav tako je 

veliko oseb z demenco nastanjenih v matičnem domu in se zato spoprijemajo s problemi, ki se 

razlikujejo od problemov oseb z demenco v institucionalizirani oskrbi (Mali in drugi, 2011). 

Z zavedanjem omenjenih pomanjkljivosti prejšnje raziskave so isti raziskovalci iz Fakultete 

za socialno delo (s pomočjo študentov 4. letnika in absolventov) leta 2005 raziskali oblike 

skrbi za osebe z demenco v skupnosti. Podatke so zbirali kvalitativno, na manjšem vzorcu 

oseb z demenco (29 oseb), njihovih svojcev (24 oseb) in strokovnjakov, ki so prihajali v stik z 

njimi (12 oskrbovalcev in 23 predstavnikov organizacij). Osebe z demenco, vključene v 

raziskavo, so bile v različnih stadijih te bolezni (izvzeli so le osebe v zadnji fazi demence). 

Raziskava je pokazala večinsko mnenje svojcev, da osebe z demenco pričakujejo njihovo 

absolutno predanost pri pomoči in oskrbovanju, manjšina svojcev pa je mnenja, da so s strani 

osebe z demenco razumljeni ter da bi osebe z demenco bile pripravljene uporabiti katero od 

preostalih možnosti za pomoč pri oskrbi. Velikokrat svojci niso bili informirani o vseh 

možnostih za pomoč pri oskrbi, ki so na voljo v njihovem okolju, obenem pa večina navaja 

negativna izkustva s socialnimi in zdravstvenimi službami. Po nasvetu socialnih delavcev v 

centrih za socialno delo so svojci največkrat sprejeli odločitev za oddajo osebe z demenco v 

institucionalno varstvo. V raziskavi so ugotovili tudi, da se osebe z demenco zavedajo svoje 

bolezni kljub temu, da večkrat diagnoza ni bila potrjena oz. so jim svojci diagnozo prikrivali . 

Osebe z demenco tako moti nenavadno vedenje svojcev do njih samih (npr. glasno govorjenje 

z njimi, kot bi bili naglušni, ali pa nespoštovanje s strani svojcev in ostalih oseb), prevelika 

ustrežljivost svojcev (če jim ne pustijo, da bi stvari, ki jih zmorejo, opravili sami), vsiljevanje 

tuje volje … Svojci so v raziskavi izpostavili predvsem preobremenjenost s skrbjo za osebo z 
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demenco, druga plat zgodbe pa je doživljanje stisk s strani oseb z demenco zaradi odvisnega 

odnosa do svojih bližnjih. Svojci so opozorili še na pomanjkljivo informiranje za oskrbo 

sorodnika z demenco in s tem povezane skrbi, strah in negotovost. Svojci oseb z demenco, ki 

bivajo v domovih za starejše, pa so izpostavili tudi prednosti institucionalizacije – širitev 

socialnega okolja, razvijanje in ohranjanje obstoječih sposobnosti oseb z demenco … Socialni 

delavci so izpostavili, da osebam z demenco ne morejo pomagati v primeru, da nimajo 

skrbnika, sami pa si ne želijo iti v dom. V raziskavi so se poleg socialnih delavcev tudi drugi 

strokovnjaki pritoževali nad pomanjkanjem ustreznih znanj za ustreznejše ravnanje z osebami 

z demenco (prav tam). 

Povzamem lahko, da kljub različni stopnji napredka pri oskrbi oseb z demenco, še vedno tako 

svojcem kot tudi strokovnjakom pri nas in v tujini primanjkuje informacij in znanja za 

kvalitetno obravnavo in pomoč osebam z demenco. Kljub zavedanju, da je rehabilitacija le-

teh ključnega pomena za kvalitetno življenje oseb s to boleznijo, je pri nas na tem področju še 

vedno premalo intervencij.  

3 POMEN SVOJCEV IN SOCIALNE MREŽE  

Oseba z demenco težko živi samostojno, brez podpore in pomoči, pa vendar večinski delež 

oseb, ki imajo diagnosticirano demenco, stanuje doma (Flaker in drugi, 2004). Ekonomski, 

pravni, socialni, zdravstveni, negovalni in ostali problemi oseb z demenco in njihovih svojcev 

zahtevajo mrežo pomoči in podpore, ki vključuje osebe z demenco, svojce, strokovnjake in 

širšo družbo (Mikluž, 2007). Družina je tako pomemben partner v neformalni mreži pomoči 

skupaj s sosedi in prijatelji (Hojnik Zupanc, 1999).  

Navadno je skrb za osebo z demenco v družini delo ene same osebe, običajno je to ženska 

(Mali, 2007b). Skrb se določa po načelu substitucije: če je zakonec pri močeh, osebo z 

demenco oskrbuje on. Drugače naloga pade na odraslo hčer, v kolikor le-ta ni na voljo, pa 

nalogo prevzame snaha, včasih pa tudi sin. Poleg njih se v vlogi oskrbovalcev dobro izkažejo 

vnuki, kajti odnos med njimi in starimi starši je navadno boljši kot odnos med starši in otroki 

(prav tam). Kdorkoli že prevzame nalogo oskrbovalca osebe z demenco, pa se mora zavedati 

dejstva, da starajoči se starši ali stari starši ne smejo postati odvisni od svojih otrok ali 

vnukov. V tem kontekstu pomeni ohranitev medgeneracijskih razlik zavestno ohranjanje 

spoštovanja in dostojanstva osebe, ki zboli za demenco (Čačinovič Vogrinčič, 2007).  
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Nolan in Keady (2001) menita, da so svojci lahko zelo dobri oskrbovalci, če smo jim kot 

strokovnjaki v oporo in jim znamo pomagati. To pa se nanaša na: 

 Osredotočenost svojcev na težave, ki jim jih povzroča oskrba osebe z demenco. Kot 

strokovnjaki jih moramo opozoriti na pozitivne strani, kot so npr. zadovoljstvo ob 

večji povezanosti med generacijami, iskanje smisla v novih odnosih … 

 Pripravljenost svojcev prevzeti skrb za osebo z demenco, bistvenega pomena pa je 

njihova usposobljenost in informiranost o tovrstnem delu. Mnogi svojci so pripravljeni 

prevzeti to nalogo, vendar jim primanjkuje napotkov in informacij za kompetentno 

oskrbo osebe z demenco.  

 Prepoznavanje znakov izčrpanosti svojcev, da bi jih lahko pravočasno razbremenili, da 

bodo še naprej lahko nudili osebi z demenco kvalitetno oskrbo.  

 Pomoč svojcev tudi v času odhoda osebe z demenco v dom za starejše, saj svojci 

ostajajo t. i. posredni oskrbovalci. Oni poznajo osebo z demenco, njene želje, stvari, ki 

jih ima rada, in z vzdrževanjem socialnih stikov ohranjajo njeno dostojanstvo … 

Da bi svojci zmogli napore, ki jih prinaša skrb za osebo z demenco, morajo delovati kot tim 

za oskrbo, ki temelji na moči družine (Walsh 2006, v Mali in drugi, 2011). Ko si različni 

ljudje delijo obremenitve, je potrebno usklajevanje in urnik, ki je vsem jasen. Usklajevanje pa 

je včasih naporno zaradi različnih ritmov in stilov (Flaker in drugi, 2008). Prednost tega 

pristopa je v razbremenjevanju svojca, ki je t. i. primarni oskrbovalec, prav tako pa se 

zmanjšuje stres, poveča se pretok informacij o zdravstvenem stanju osebe z demenco med 

»člani tima«, le-ti si izmenjujejo konkretne smernice za oskrbovanje, za reševanje problemov 

in optimalno funkcioniranje, obenem pa se družina prej poveže z dodatnimi servisi, ki so ji v 

oporo (Walsh 2006, v Mali in drugi, 2011).  

Čeprav se svojci v vlogi oskrbovalcev lahko trudijo po svojih najboljših močeh, pa se 

navadno ne morejo izogniti krizi v družini, ki je posledica demence in ima velikokrat 

negativen vpliv na življenje družine kot skupnosti (Mali in drugi, 2011). Svojci se namreč 

soočajo s procesom izgubljanja ljubljene osebe z demenco, ko je le-ta še živa (Buijssen, 

2005). Ne glede na to pa v mnogih primerih kriza pomeni priložnost za večjo povezanost v 

družini, za premislek o lastnih prioritetah in osebnostno rast (Mali in drugi, 2011).  

Oseba z demenco poleg podpore svojcev potrebuje tudi podporo skupnosti, pri čemer je 

družina pomemben most med obema (prav tam). Ne glede na trud svojcev pa socialni stiki 



29 

 

osebe z demenco z napredovanjem bolezni slabijo, saj ima družba do oseb z demenco 

negativen odnos. Družinski člani tako postanejo edina vez z zunanjim svetom, s čimer se 

povečuje tudi odvisnost oseb z demenco od svojcev (Mali, 2008).  

Negativen odziv okolja obolelo osebo spodbudi k prikrivanju diagnoze in svojega pravega 

počutja, kar pa je zelo naporno (Bryden, 2005). Pogoste reakcije oseb z demenco na vprašanja 

drugih, na katera ne vedo odgovora, so odgovarjanje z vprašanji in generaliziranje (na 

vprašanje, kaj je zajtrkovala, bo oseba z demenco odvrnila: »To, kar vedno.«, ali pa: »Od kdaj 

pa se ti zanimaš za to, kaj sem zjutraj jedel?«). Spet drugi se poslužujejo strategije, da čim več 

oz. vsa dnevna opravila prelagajo na svojce, ki živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu, da bi 

se izognili nepravilno opravljeni nalogi (npr. posodo iz pomivalnega stroja preložijo v 

hladilnik, namesto v omaro), ali pa dejstvu, da so naloge pozabili opraviti. Posledično se 

ostali člani gospodinjstva pritožujejo zaradi lenobe, apatije in pomanjkanja iniciative svojca, 

dokler ni jasen pravi vzrok za njegovo početje. Spet drug odziv nekaterih oseb z demenco pa 

je sumničavost. Da ne najdejo več ključev, so krivi svojci, ki počnejo »grde stvari« za 

njihovimi hrbti, da bi jim otežili življenje (Buijssen, 2005).  

Težave oseb z demenco pa pred drugimi prikrivajo tudi svojci, in sicer večinoma v prvi fazi, 

kar onemogoči zgodnje odkrivanje bolezni (Rihter, 2007). Vzrok za tovrstno vedenje svojcev 

je v nepoznavanju demence in v strahu, da bi se kaj zgodilo, zato osebo z demenco »skrivajo« 

in ščitijo pred zunanjim svetom (Flaker in drugi, 2008). Lahko pa tudi zanikajo in 

opravičujejo obnašanje osebe z demenco. Vedenje svojcev je odvisno predvsem od njihove 

informiranosti o demenci, saj v primeru nepoznavanja poteka bolezni in njenih znakov ne 

morejo razumeti osebe z demenco (zakaj bega od doma, zakaj je razdražljiva, zakaj ne poje 

obroka …) (Rihter, 2007).  

Tako pomeni demenca za posameznika, ki jo ima, in njegovo družino številne izzive. Ko 

bolezen prizadene enega od družinskih članov, se mora prilagoditi celotna družina (Walsh, 

2006, v Mali in drugi, 2011). Pa vendar naj bi bili svojci prilagodljivi, odprti, sočutni, 

ustvarjalni, odgovorni … Vse to pa je brez skupnega sodelovanja vseh družinskih članov 

težko doseči (Mali, 2007b). Tako družinski člani pogosto ne vedo, kako se prilagoditi v 

odnosu do svojih staršev, ki so zboleli za demenco, saj so bili ti navadno zanje avtoriteta in vir 

moči ter navdiha. Zaradi potrebe po pomoči je treba prestrukturirati dosedanje vloge v družini 

in pravila, prav tako pa se je treba na novo dogovoriti o vprašanju avtonomije in povezanosti 

(Mali in drugi, 2011). Poleg tega je pomembna naloga družine varovanje identitete člana z 

demenco, saj ga svojci najbolje poznajo ter vedo za njegovo preteklost, hobije, stvari, ki so 
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mu pri srcu in ki jih ne mara ... Svojci ga morajo videti z njegovo življenjsko zgodovino vred 

in to sporočiti tudi drugim, ki prihajajo z njim v stik. Z varovanjem čim več področij 

starostnikove osebnosti tako zaviramo napredovanje demence (Čačinovič Vogrinčič, 2007).  

Velikokrat gre v družini tudi za večgeneracijsko povezanost, saj so si lahko otroci osebe z 

demenco in tudi njihovi vnuki že ustvarili svoje družine (Mali in drugi, 2011). Kot kažejo 

rezultati raziskav v slovenskem prostoru (Mali, 2008, str. 131), prevzemajo v družini vlogo 

oskrbovalca predvsem ženske, ki so razpete med skrb za svojca z demenco in skrbjo za lastno 

družino. Kompleksnost življenjskih potekov se lahko še poveča, saj raziskave (Mali, 2007a, 

2008) kažejo, da so v pomoč osebi z demenco vključene ne le hčere, sinovi ter snahe in zeti, 

temveč pogosto tudi nečakinje osebe z demenco.  

Obenem je eden večjih problemov tudi finančno stanje družine, saj morajo skrbniki osebe z 

demenco nemalokrat plačevati za študij svojih otrok, prav tako pa se stroški za zdravstveno 

oskrbo osebe z demenco povečujejo (Mali in drugi, 2011). Z ozirom na pravkar napisano pa 

velja opozoriti tudi na razpad tradicionalne družine, kar bo v prihodnosti povzročilo, da bo 

vse več starejših ljudi ostalo brez družinske opore (Mali, 2007b). Menim, da zna biti to resen 

problem zlasti za osebe z demenco, saj so brez opore svojcev še posebej ranljive. Poleg tega 

je tudi rodnost vse manjša, ločitve so vsakdanji pojav, delovna doba se daljša, ženske pa se za 

materinstvo odločajo vse pozneje (prav tam). Tako lahko v prihodnosti napovemo 

potenciranje napetosti med usklajevanjem vseh družbenih vlog, ki jih v družini prevzemajo 

ženske v vlogi oskrbovalke (prav tam). Skrb za svojca namreč pomeni realno, časovno in 

fizično breme, hkrati pa tudi čustveno obremenitev (Flaker in drugi, 2008).  

K nelagodju in napetosti v medgeneracijskih odnosih pa pripomore tudi dejstvo, da je v naši 

kulturi starost razvrednotena (Mali in drugi, 2011). Tako Kristančič (2005) opaža dandanes 

prisotno »filozofijo« o starostnikih kot o bremenu družbe z medicinske in finančne 

perspektive ter o njihovem predobrem položaju v primerjavi z mlajšimi generacijami (npr. v 

smislu pokojninskih dohodkov). Avtorica dodaja (prav tam), da tovrstno mišljenje, predsodki 

in stereotipi izhajajo iz pretiranega povzdigovanja obdobja mladosti. Posledično je starejša 

populacija diskriminirana predvsem na zaposlitvenem, izobraževalnem in zdravstvenem 

področju. Žiberna (2007) pa opaža diskriminacijo starejših še z informacijskega stališča, saj 

so starostniki velikokrat premalo seznanjeni z napredujočo tehnologijo in posledično tudi 

težje dostopajo do informacij. Poleg tega ista avtorica (prav tam) omenja še nemalokrat 

prisotno podcenjevanje, zlorabo in zanemarjanje starostnikov, Sedmak (2007) pa poudarja 

tudi izključenost starostnikov iz političnega soodločanja. Cotman (2008, v Imperl, 2012) še 
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dodaja, da sta pojma zlorabe in nasilja nad starostniki bolj obširna, kot si mislimo, saj 

zajemata tudi odločanje brez njihove vpletenosti. 

3.1 POTREBE OSEB Z DEMENCO IN NJIHOVIH SVOJCEV 

Ko govorimo o osebi z demenco in njeni družini, se moramo zavedati dveh ključnih vprašanj 

(Mali in drugi, 2011):  

 Kaj potrebuje oseba z demenco v odnosu z družinskimi člani, da bi ti ustrezno 

odgovorili na njene potrebe? 

 Kaj potrebujejo družinski člani, da bi zmogli ustrezno odgovoriti na potrebe oseb z 

demenco? 

Osebe z demenco si od svojcev želijo pogovora (tu je pomemben ustrezen način 

komunikacije), pozornosti, vztrajnosti, potrpežljivosti, strpnosti, spoštovanja in 

prilagodljivosti, zelo jasno pa pokažejo, da ne marajo, če jih hoče kdo nadzorovati, če jih kdo 

obtožuje, da jim ne verjamejo in jim redko dajo prav ter da od njih prejemajo sporočila, da ne 

zmorejo (prav tam). Kitwood (2005) poudarja pomen izkušenj, ki jih imajo osebe z demenco, 

saj so same strokovnjaki na področju svoje lastne izkušnje in lahko nas, ki demence (še) 

nimamo, poučijo o življenju z njo. Vse to se zelo jasno vidi v besedah avtorice Christine 

Bryden (2005, str. 143–144), ki se tudi sama bojuje z demenco: Ne govorite nam »dementni«, 

saj smo kljub demenci še vedno ljudje, ločeni od bolezni, imamo le »bolezen možganov«. Če 

bi zbolela za rakom, mi najverjetneje ne bi rekli rakava? Z nami delajte tako, kot da smo 

zdravi, in v primeru naše navzočnosti govorite z nami in nas ne ignorirajte. Prenehajte s 

kritiziranjem, zasmehovanjem in iskanjem stvari, ki smo jih naredili narobe. Pustite nam, da 

sami opravimo tisto, kar še lahko. Pri tem si zaslužimo vaše spoštovanje, saj se mučimo 

vzpostaviti nadzor nad lastnim življenjem. Ne kategorizirajte nas glede na stadij demence, saj 

je na ravni posameznika to nepomembno. Želimo biti del vašega življenja, zato nas 

obravnavajte kot sebi enakovredne osebe in se sredotočite predvsem na naše sposobnosti, ne 

pa na pomanjkljivosti. Spodbujajte nas pri nam všečnih dejavnostih, saj nam le-te nudijo 

občutek spoštovanja in občutek pripadnosti družbi. 

Na drugi strani pa svojci, ki so v vlogi neformalnih oskrbovalcev, doživljajo stres in 

obremenjenost zaradi pomanjkanja podpore, pomanjkanja finančnih virov, obremenjujočih 

odnosov in slabega zdravstvenega stanja (Innes, 2009). Poslabšanje odnosov z osebo z 
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demenco je tako lahko tudi posledica omenjene preobremenjenosti svojcev, ki se zaradi svoje 

skrbi ne zmorejo ustrezno prilagoditi novemu stanju v družini. Nemalokrat tudi zapostavijo 

lastne potrebe oziroma o njih niti ne razmišljajo, dokler se na njihova ramena ne naprti toliko 

težav, da vidijo edino rešitev v odhodu osebe z demenco v dom za starostnike (Mali in drugi, 

2011). Buijssen (2005) pa v sklopu tega poudarja, da tem bolj ko znajo svojci skrbeti za svoje 

potrebe, bolj bodo znali in zmogli skrbeti za potrebe svojca z demenco. In nadalje, bolj ko se 

svojci zavedajo pomena skrbi zase, manj težav jim bodo povzročali občutki krivde (ki so pri 

oskrbovalcih dokaj pogosti) v zvezi s tem, da ne naredijo dovolj ali da osebi z demenco ne 

nudijo ustrezne oskrbe.  

Svojci za ustrezno oskrbo in nego največkrat niti nimajo dovolj informacij in znanja o tem, 

kaj je demenca in kako ustrezno ravnati z osebo z demenco (Mali in drugi, 2011). Zato 

navadno prav oni najprej navežejo stik s strokovnjakom, najpogosteje pa pomoč poiščejo v 

zdravstvenih domovih, domovih za starejše, centrih za socialno delo, psihiatričnih bolnišnicah 

ter v Združenju za pomoč pri demenci Spominčica (Mali, 2007b). Pri tem lahko nastane 

težava, saj svojci navadno strokovnjakom opišejo svoje probleme z osebo z demenco. 

Usmerjenost strokovnjakov le na negativne vidike skrbi zabriše možne vire moči tako svojcev 

kot osebe z demenco, pri čemer so potrebe osebe z demenco spregledane (prav tam).  

Tu nastopi vloga strokovnjaka. Naloga strokovnjakov je prepoznati tudi ozadje zgodbe, ki 

nam jo zaupajo svojci, in sicer so to neizrečene potrebe oseb z demenco. Da bi posledično 

lahko pomagali obema stranema – tako svojcem kot sami osebi z demenco – moramo biti 

dovolj senzibilni in »slišati neizrečeno«.  

Torej, kaj lahko storimo, da bi zagotovili upoštevanje potreb tako osebe z demenco kot tudi 

svojcev? Odgovor je v sodelovanju med osebo z demenco, svojci in tudi formalnimi 

oskrbovalci, za kar pa se je treba vedno znova dogovoriti, da bi se lahko razvijalo. Le-to 

temelji na vzajemnosti, saj družina potrebuje strokovno podporo, da zdrži v sodelovanju, 

formalni oskrbovalci in drugi strokovnjaki, ki so vključeni v proces pomoči, pa potrebujejo 

pomoč in priznanje družine (Mali in drugi, 2011).  

Prav tako je potrebno izobraževanje svojcev in obolele osebe o bolezni in razlogih za 

določeno vedenje, jim omogočiti vključenost v različne skupine, ki imajo podporno vlogo, ter 

jih seznaniti z možnostjo uporabe svetovalnega telefona. Naštete dejavnosti so ključne pri 

pomoči obema stranema (Kogoj, 2007): 
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 seznanjenje s simptomi bolezni za njeno zgodnje odkrivanje in ustrezno pomoč (javno 

obveščanje, obveščanje preko časopisov, revij …), 

 omogočanje svetovalne službe preko telefona in spleta, 

 omogočanje obstoja skupin za svojce, skupin za osebe z demenco in njihove bližnje, 

skupin za samopomoč, spletni forum itd., 

 akomodacija življenjskega okolja osebe z demenco glede na njene potrebe, 

 obstoj različnih služb, ki nudijo oskrbo na domu (patronažna sestra, pomoč pri negi in 

nadzoru …), 

 različna tehnična oprema, ki jo osebe z demenco potrebujejo, 

 možnost dnevnega varstva in obstoj zavodov (splošni in posebni tip).  

Strokovnjaki morajo poleg tega pomagati družini razjasniti diagnozo, možnosti zdravljenja in 

prognozo, saj tovrstne informacije pomagajo družini, da se lažje spoprijema z boleznijo 

svojca (Mali in drugi, 2011).  

Temeljni vzrok za preobremenjenost svojcev je definitivno v tem, da v Sloveniji nimamo 

dovolj razvite mreže ustreznih služb, ki bi svojce razbremenile in jih znale v njihovem 

domačem okolju poučiti o demenci in o pravilnem ravnanju z osebo, ki trpi za katero od oblik 

demence. Sama menim, da tudi dnevna pomoč ustrezno izobraženega kadra na domu ne bi 

bila odveč, saj bi tako svojcem nazorno in neposredno nudili zgled za delo z osebo z 

demenco. Kot ustrezni strokovnjaki bi lahko nastopili tudi socialni pedagogi, ki bi o demenci 

bi lahko informirali svojce in socialno mrežo obolele osebe ter z obolelo osebo izvajali 

spominske vaje, prilagodili njeno domače okolje, da bi se v njem lažje orientirala … Eden 

ključnih problemov, ki sem ga zaznala, je namreč ta, da se z osebo z demenco od 

diagnosticiranja bolezni pa do odhoda v dom za starejše ne dela veliko – oziroma je izvajanje 

raznih vaj za spomin in dnevnih aktivnosti, ki pomagajo osebi z demenco ohranjati preostale 

sposobnosti in zmožnosti, prepuščeno času in angažiranosti svojcev. S tem, ko bi socialni 

pedagogi vstopali v domače okolje oseb z demenco, bi z raznimi dejavnostmi lahko 

pripomogli k temu, da bi upočasnili napredovanje bolezni in pripomogli k ohranjanju 

njihovega dostojanstva. Ne smemo namreč pozabiti, da je uspeh že, če zmožnosti osebe z 

demenco in njihove duševne funkcije ne propadajo tako hitro, kot bi sicer. 
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4 SOCIALNA VARNOST OSEB Z DEMENCO V SLOVENIJI   

4.1 STANJE V SLOVENIJI 

V Sloveniji ne obstaja primeren register oseb, ki so zbolele za demenco, prav tako pa do sedaj 

ni bila opravljena nobena epidemiološka študija, s katero bi dobili zanesljive podatke o številu 

bolnikov (Kogoj, 2009b).  

Pri ocenjevanju števila oseb z demenco se lahko opiramo zgolj na podatke tujih raziskav, ob 

predpostavki, da v Sloveniji ne obstaja občutna razlika v razširjenosti demence kot na 

primerljivo razvitih območjih Evrope. V letu 2009 je bilo v Sloveniji ocenjeno število 

bolnikov z demenco na skoraj 27.000, predvideno povečanje števila v naslednjih desetih letih 

pa je na podlagi podatkov, ki jih podaja Kogoj (2009b), ocenjeno na 36.450 do 37.800 oseb. 

Podatkov o številu bolnikov glede na posamezno vrsto demence v Sloveniji ne vodimo (prav  

tam). Torej, v RS obstaja še veliko oseb, ki so v začetni fazi demence, vendar bolezen pri njih 

še ni diagnosticirana. Le-to predstavlja večjo stopnjo tveganja za manj kvalitetno življenje 

omenjenih ljudi, z vidika strokovnjakov pa menim, da zamudimo fazo, v kateri bi se dalo 

učinkovito ukrepati proti hitremu napredovanju bolezni.  

Za razliko od drugih držav tudi nimamo geriatrov, zaradi česar je obravnava oseb z demenco 

v domeni psihiatrov in nevrologov, le-teh pa v Sloveniji primanjkuje. Slednje je tudi bistven 

vzrok za dolge čakalne vrste v javnem zdravstvu. Po izpeljanem začetnem zdravljenju lahko 

nadaljnje spremljanje prevzamejo osebni zdravniki. Čakalna doba je že sedaj predolga, se bo 

pa zaradi porasta starejšega prebivalstva (in s tem povezane pojavnosti demence) še daljšala 

(Kogoj, 2009b).  

Glede na zgoraj napisano lahko naredimo zaključek, da ima obravnava demence v Sloveniji 

naslednje značilnosti (Albreht, 2007): 

 prenizek delež prepoznanih bolnikov v najbolj zgodnjih oblikah bolezni, 

 vprašanje celovitega obravnavanja oseb z demenco, 

 pomanjkljivo izobraževanje zdravstvenih delavcev in javnosti, 

 pomanjkanje mrež, ki bi zagotavljale kontinuirano oskrbo in podporo osebam z 

demenco in 

 nezadostne domske oziroma institucionalne zmogljivosti za obravnavo najbolj 

zahtevnih bolnikov.  
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4.2 ZAKON O SOCIALNEM VARSTVU 

V 15. členu Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV) (2007) je navedeno, da 

»pomoč družini po tem zakonu obsega pomoč za dom, pomoč na domu in socialni servis.« … 

»Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti 

ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.« 

Tako tudi socialni servis zajema »… pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru … 

bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna 

za vključitev osebe v vsakdanje življenje.« (prav tam)  

16. člen ZSV (prav tam) določa, da je institucionalno varstvo obseg vseh oblik pomoči v 

zavodu, družini ali organizirani obliki, s katerimi se uporabnikom nadomesti oziroma dopolni 

funkcija doma in matične družine, še posebej pa bivanje, urejeno prehranjevanje, varstvo ter 

zdravstveno varstvo.  

V 41.b členu ZSV (prav tam) pa je navedeno, da »… storitve, ki jih zakon določa kot javno 

službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji javni socialno varstveni 

zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu.« 

43. člen ZSV (prav tam) določa, da »država zagotavlja mrežo javne službe … za osebno 

pomoč, za pomoč družini za dom, za institucionalno varstvo iz 16. člena tega zakona …«, 

občina pa »… zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu.«  

»Dom za starejše opravlja institucionalno varstvo starejših … ter pomoč posamezniku in 

družini na domu.« Prav tako pa izvršuje tudi »… naloge, ki obsegajo priprave okolja, družine 

in posameznikov na starost.« (50. člen ZSV, prav tam)  

V ZSV (prav tam) nisem zasledila členov, ki bi obravnavali problematiko oseb z demenco, 

medtem ko je v 51. členu ZSV (prav tam) govora o posebnih oblikah institucionalnega varstva 

za odrasle z duševno in telesno prizadetostjo (posebni socialno varstveni zavod za odrasle).  

V 59. členu ZSV (prav tam) je navedeno, da se »… pod pogoji, ki jih določa zakon, lahko kot 

socialno varstveni zavod organizirajo tudi sprejemališča, materinski domovi, svetovalnice, 

stanovanjske skupine, centri za neodvisno življenje invalidov in druge oblike organizacij.« 

Z ozirom na slednje se lahko vprašamo, zakaj v Sloveniji še nimamo uveljavljenih dnevnih 

centrov in stanovanjskih skupin za osebe z demenco? 
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4.3 NACIONALNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2011–

2020 

Nacionalni program socialnega varstva (2011) (v nadaljevanju Program) vsebuje smernice za 

potek razvoja sistema socialnega varstva v omenjenem obdobju vseh skupin prebivalstva RS, 

tudi starejših. V dokumentu je prisotno zavedanje o staranju prebivalstva in posledicah le-tega 

za področje zdravstva in socialnega varstva, pri čemer nisem nikjer zasledila posameznih 

ukrepov, namenjenih posebej populaciji oseb z demenco (med tem ko so v Programu 

omenjeni ukrepi s področja invalidskega varstva). V Programu je omenjen pričakovan porast 

zdravstvenih in socialnih težav starejših ljudi in s tem povezan porast povpraševanja s 

področja tovrstnih in negovalnih storitev, storitev prevozništva ter porast povpraševanja s 

širokega spektra storitev podpore za pomoč na domu. V Programu je omenjena tudi težnja po 

urejenem področju dolgotrajne oskrbe (slednje zajema tudi zavarovanje za primer dolgotrajne 

oskrbe), katerega sprejem je bil zapisan v Nacionalnem programu socialnega varstva za 

obdobje 2006–2010, vendar se to do sedaj še ni zgodilo. Posamezne storitve, ki so del 

dolgotrajne oskrbe, se lahko izvajajo na daljavo in se kombinirajo z oskrbo na domu, pri 

čemer se izpostavlja potreba po razvijanju celostne oskrbe na daljavo. V programu je 

zapisano, da je bilo leta 2010 v povprečju 5760 dnevnih uporabnikov pomoči na domu, 

medtem ko je cilj za prihodnost doseči vsaj 16.000 uporabnikov, ki so del vsakodnevne 

obravnave (tudi osebe, ki uporabljajo oskrbovana stanovanja). Storitev pa je v rokah 

organizacije posamezne občine. Prav tako je bila v letu 2010 kapaciteta 350 mest v dnevnih 

oblikah varstva starejših, vizija za prihodnost pa je zagotovitev mest za najmanj 3500 oseb. 

Omenjeno je tudi institucionalno varstvo starostnikov, kapaciteta katerega naj bi se s 17.000 

oseb iz leta 2010 v predvidenem obdobju povečala na najmanj 20.000 mest. 

Dopolnilne/alternativne oblike namestitve in varstva (oskrba v drugi družini, bivalne skupine) 

še niso zaživele, za prihodnost pa je v omenjenih oblikah predvidenih najmanj 6000 mest. 

Med ukrepi so navedeni tudi različni programi za socialno izključene starostnike oziroma 

starostnike, ki niso zmožni samostojnega življenja, in sicer so to: preventivni programi, 

informacijski in svetovalni programi ter programi telefonskega svetovanja, programi 

koordinacije, podpore in izvajanja pomoči ter samopomoči za starejše, programi 

zagovorništva in samozagovorništva za starostnike. V letu 2010 je obstajalo 1000 skupin za 

samopomoč, vizija za prihodnost pa je obstoj 12 medgeneracijskih središč s preventivnimi 
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programi, programi koordinacije in izvajanja pomoči ter samopomoči za starejše ter obstoj 

dveh telefonov za starostnike.  

V Programu (prav tam) za obdobje 2011–2020 je navedena tudi ocena Programa za preteklo 

obdobje (2006–2010), kjer sem zasledila slabši razvoj drugih oblik storitev za starejše (razen 

institucionalnega varstva), kot sta pomoč na domu in varovanje na daljavo. Pomoč na domu je 

v pristojnosti posameznih občin, ki s pomočjo subvencij določajo višino cene posameznih 

storitev. V nekaterih občinah pomoč na domu ni zagotovljena, četudi je zakonsko določena, v 

drugih občinah pa so težave s previsokimi cenami storitev. V Programu (prav tam) so 

navedeni še dodatni razlogi za slabše uveljavljanje omenjene storitve, kot so slabše zaupanje 

in neseznanjenost populacije ter s tem povezano pomanjkljivo zanimanje za storitev v 

nekaterih regijah po Sloveniji. Težave so prisotne tudi pri samem organiziranju izvajanja 

storitve pomoči na domu, saj so bodoči uporabniki ponekod prisiljeni čakati, da pridejo na 

vrsto, obenem pa je velik problem še s finančne plati, saj je s tem povezano tudi pomanjkljivo 

zagotavljanje ustreznih izvajalcev storitve. 

Prav tako je v Programu (prav tam) moč zaslediti slabši razvoj ponudbe oskrbovanih 

stanovanj ter dnevnega varstva za starejše v sklopu domov. Vzroki ležijo v nepoznavanju 

ponudbe s strani prebivalcev Slovenije, obenem pa težavo predstavlja majhna kapaciteta 

dnevnega varstva ter finančna nedostopnost za najem ali nakup oskrbovanih stanovanj in 

ostalih socialnih storitev. Širši populaciji sta finančno nedostopni storitvi pomoči na domu in 

domskega varstva, prepoznane pa so tudi težave z regijsko dostopnostjo teh dveh storitev.  

Kljub temu, da so bili zadani cilji na področju socialnega varstva starejših izredno slabo 

doseženi, je v Programu napisano, da je bila realizacija meril (gledano v celoti) zelo uspešna  

(prav tam).  

Menim, da je vizija za prihodnost nerealno zastavljena, predvsem z vidika števila mest 

posameznih storitev (npr. pri zgoraj omenjenih alternativnih oblikah oskrbe, ki jih trenutno v 

Sloveniji še nimamo, so pa v načrtu za prihodnost, naj bi se do leta 2020 odprlo najmanj 6000 

mest). Iz celotnega Programa so izvzete osebe z demenco, čeprav bi bile lahko posebej 

obravnavane vsaj v poglavju, ki zadeva institucionalno varstvo starejših oseb. Zdi se, da se 

državni organi ne zavedajo vse večje pojavnosti demence, za razliko od zavedanja vse večjega 

števila starejšega prebivalstva (čeprav sta oba pojava vzročno-posledično povezana). Prav 

tako ni nikjer v Programu zaslediti konkretnih ukrepov in strategij, kako dejansko doseči 

zastavljene cilje. Celoten dokument je namreč napisan zelo na splošno, obenem pa Program 
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ne vsebuje posameznega načrta npr. po različnih regijah (kar bi bistveno pripomoglo k 

dejanskemu uresničevanju Programa), čeprav sem v Programu zasledila zavedanje o razlikah 

med zmožnostmi, angažiranostjo in finančnim stanjem med občinami in tudi med regijami v 

Sloveniji. Vse to odločilno vpliva na uspešnost celotnega Programa, obenem pa najbolj v oči 

bode dejstvo, da se v Programu poglavja, ki se nanašajo na problematiko starostnikov, 

problematike oseb z demenco le posredno dotikajo.  

4.4 RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA ZA 

OBDOBJE 2013–2020 

V Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (v 

nadaljevanju Resolucija) (2013) je na osnovi spremenjenih demografskih razmer 

problematika starejše populacije deležna poglobljene obravnave. V Resoluciji (prav tam) je 

prisotno zavedanje o visoki stopnji tveganja za nastanek revščine starejših, o slabši socialni 

vključenosti starejših ter o povečanih potrebah po storitvah dolgotrajne oskrbe in ostalih 

storitvah, ki so prilagojene starejšim. Tako v Sloveniji »… ne gre le za vprašanje premajhnih 

kapacitet in ponudbe storitev, ampak tudi za pereče vprašanje financiranja (naraščanja 

stroškov).« (prav tam) V Resoluciji (prav tam) so izpostavljeni trije ključni cilji, ki se 

nanašajo na razvoj sistema socialnega varstva do leta 2020: 

1. Zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in 

ranljivih skupin prebivalstva. Cilj je do leta 2020 zmanjšati število oseb, ki živijo v tveganju 

revščine oz. socialne izključenosti za 40.000 oseb, oziroma na 321.000 oseb. 

2. Izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti 

storitev in programov. Cilj je do leta 2020 povečati število uporabnikov v skupnostnih oblikah 

socialnega varstva, kot so: pomoč na domu, dnevne oblike varstva, vodenje, bivalne skupine, 

ter obenem zmanjšati število uporabnikov v institucionalnih oblikah socialnega varstva . Tako 

bi se spremenilo razmerje med uporabniki skupnostnih oblik in uporabniki institucionalnih 

oblik socialnega varstva iz sedanjih 1:2 na želeno razmerje 1:1. Povečanje kapacitet 

institucionalnega varstva pa bo smotrno le zaradi povečanja nekaterih ciljnih populacij (npr. 

starostnikov), ki neizogibno potrebujejo institucionalno oskrbo.    

3. Izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem 

učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije 

ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov 
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uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev. Cilj je do leta 2020 doseči popoln nadzor 

nad kakovostjo socialnovarstvenih storitev in programov (trenutno je vzpostavljen nadzor 

kakovosti pri 20 odstotkih izvajalcev socialnovarstvenih storitev in 3,6 odstotka izvajalcev 

socialnovarstvenih programov) s pomočjo certificiranega sistema upravljanja kakovosti.  

V Resoluciji (prav tam) je izpostavljeno zavedanje o nujnem zagotavljanju »… sodelovanja 

države, lokalnih skupnosti, uporabnikov in izvajalcev pri definiranju mreže javnih storitev in 

programov v lokalni skupnosti.« Tovrstne storitve podpore in pomoči za socialno 

vključevanje in samostojno življenje v skupnosti, ki bi prišle v poštev za izboljšanje položaja 

oseb z demenco, so npr. pomoč na domu za starejše, pomoč na domu za odrasle invalidne 

osebe, kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja ter dnevne oblike varstva. 

Prav tako je v Resoluciji (prav tam) jasno izpostavljena težnja po urejenem sistemu 

dolgotrajne oskrbe ter uvajanju novih (alternativnih) oblik bivanja v skupnosti, kjer bo 

poudarek predvsem na posebnih skupinah (npr. osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe 

z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju …). Pri storitvah nastanitve z oskrbo je 

izpostavljena težnja po modernizaciji, predvsem v smeri uveljavljanja gospodinjskih skupin
9
, 

bivalnih enot ter razvoja oddelkov za posebne skupine starejših (tudi oseb z demenco).  

V Resoluciji (prav tam) je izpostavljena tudi »mreža programov za starejše, ki so ogroženi s 

socialno izključenostjo ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, vključno 

s programi pomoči in podpore za dementne osebe in njihove svojce, ter medgeneracijska 

središča.« Sem spadajo (prav tam): 

-  preventivni programi, 

-  informacijski in svetovalni programi ter programi telefonskega svetovanja, 

-  programi koordinacije, podpore ter izvajanja pomoči in samopomoči za starejše, 

-  programi zagovorništva in samozagovorništva za starejše, 

-  programi regijskih medgeneracijskih središč. 

Cilj širitve mreže programov za starejše je na področju posameznih občin oz. več občin do 

leta 2020 povečati število skupin za samopomoč, ki jih je v Sloveniji trenutno 1000, ter njihov 

prenos na lokalno raven, obenem pa povečati število medgeneracijskih središč iz sedanjih 3 

                                                             

9 O gospodinjskih skupinah bom pisala v poglavju Hišne skupnosti, ki temeljijo na principu gospodinjskih 

skupin.  
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na 15. Tovrstna središča bi zajemala svetovanje za starejše preko telefona, preventivne 

programe ter programe koordinacije, izvajanja pomoči in samopomoči za starejše.  

Za uspešno dosego zastavljenih ciljev pa Resolucija (prav tam) narekuje tudi »… čimprejšnje 

sprejetje nekaterih predpisov (na primer: predpisov o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za 

dolgotrajno oskrbo …)«, kar je bilo omenjeno tudi že v Nacionalnem programu socialnega 

varstva za obdobje 2011–2020 in tudi v Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 

2006–2010. Tudi Resolucija je, podobno kot Nacionalni program socialnega varstva, pisana 

dokaj na splošno, čeprav sem v Resoluciji (prav tam) zasledila, da se bodo za uresničevanje 

ciljev iz Nacionalnega programa socialnega varstva pripravljali izvedbeni načrti za obdobje 

2013–2016 in 2017–2020. Kljub temu pa je opaziti napredek pri zavedanju o problematiki 

oseb z demenco, saj so v Resoluciji, za razliko od Programa, deležne posebne obravnave.  

4.5 ZAKON O DUŠEVNEM ZDRAVJU 

Leta 2008 smo v Sloveniji sprejeli Zakon o duševnem zdravju (v nadaljevanju ZDZdr), ki (le) 

posredno ureja tudi problematiko oseb z demenco. V Sloveniji namreč še vedno ni zakonske 

podlage za področje dolgotrajne nege in zdravstvene oskrbe oseb z demenco, zato se breme 

tovrstnih storitev večinoma prevali na družino (Albreht, 2007).  

Osebam z demenco je z namenom zaščite s pravnega stališča odvzeta poslovna sposobnost. 

Postopek za odvzem poslovne sposobnosti se sproži pri centru za socialno delo, s čimer je 

oseba z demenco, ki je zaradi psihičnega stanja nezmožna skrbeti zase, za svoje pravice in 

premoženje, zaščitena pred možnimi zlorabami. Skrbnik nadalje skrbi za osebo z demenco in 

njeno premoženje (Paternoster, 1994).  

V ZDZdr (2008) je navedeno, da so osebe z motnjami v duševnem zdravju (kamor spada tudi 

demenca) lahko pridržane v psihiatričnih bolnišnicah ali socialnovarstvenih zavodih oziroma 

v domovih za starejše, če ima posamezna institucija t. i. zaprti/varovani oddelek in če osebe 

ogrožajo sebe in/ali druge. Postopek o sprejemu na varovane oddelke (gre za omejitev 

ustavno zagotovljene pravice do svobode gibanja) je naveden v ZDZdr (prav tam) v IV. 

poglavju Postopki pred sodiščem. V 30. členu je določeno, da »… o zadevah po tem Zakonu 

odloča pristojno sodišče v nepravdnem postopku.« Ti postopki so (prav tam):  

 postopek za sprejem na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico na oddelek pod posebnim 

nadzorom brez privolitve na podlagi sklepa sodišča,  



41 

 

 postopek za sprejem na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico na oddelek pod posebnim 

nadzorom brez privolitve v nujnih primerih,  

 postopek za sprejem v obravnavo na varovani oddelek socialno varstvenega zavoda 

brez privolitve na podlagi sklepa sodišča in  

 postopek za sprejem na zdravljenje v nadzorovano obravnavo brez privolitve na 

podlagi sklepa sodišča.  

V 31. členu ZDZdr (prav tam) določa, da mora oseba nujno imeti zastopnika, ki je odvetnik. 

Postopka pred sodiščem se udeležijo oseba, posamezniki in organi oziroma organizacije, ki 

jim ta zakon daje to pravico. Sodišče nudi vsem udeležencem možnost sodelovanja v 

postopku (32. člen). V 70. členu (prav tam) je navedeno, da »sodišče lahko čas zadržanja v 

oddelku pod posebnim nadzorom podaljša, vsakič največ za šest mesecev«; oseba pa je lahko 

po sklepu sodišča na varovanem oddelku zadržana za največ eno leto (77. člen). Prav tako pa 

lahko tudi socialnovarstveni zavod predlaga sprejetje osebe na varovani oddelek (75. člen) 

(prav tam).   

ZDZdr je pisan na splošno za osebe z motnjami v duševnem zdravju, kamor spadajo tudi 

osebe z demenco (čeprav to ni nikjer v zakonu točno napisano). Jasno opredeljuje pomen 

odvzema poslovne sposobnosti tovrstnih oseb in sprejem na varovani oddelek 

socialnovarstvenega zavoda in doma za starejše, pri čemer se stanje sprejete osebe sproti 

preverja in po potrebi podaljšuje njeno bivanje na varovanem oddelku. Omenjeni ukrepi so 

nujni za ohranjanje kvalitete bivanja in varnosti vseh oseb z motnjami v duševnem zdravju, 

pri čemer se mora upoštevati pravice, ki jih ima oseba v času pridržanja na varovanem 

oddelku. V primeru večine oseb z demenco pa je obnavljanje zadržanja v varovanem oddelku 

na podlagi sklepa sodišča (70. člen ZDZdr, 2008) nesmiselno, saj se njihovo zdravstveno 

stanje navadno ne izboljša do te mere, da bi bile zmožne biti nastanjene izven oddelka. Za 

tovrstne osebe bi bilo v ZDZdr smiselno uvesti dodaten člen, ki bi urejal področje obnavljanja 

zadržanja v varovanem oddelku za osebe z demenco, saj je njihova problematika specifična v 

primerjavi z ostalimi osebami z motnjami v duševnem zdravju.   
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4.6 DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO 

Ustrezna diagnostična obdelava in potrditev bolezni sta pogoj za predstavitev na komisiji 

ZPIZ
10

 za dodelitev dodatka za pomoč in postrežbo (Cvetko, 2005). 

»Dodatek za pomoč in postrežbo je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko po zakonu 

pridobijo uživalci pokojnine in določeni zavarovanci s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji. Namenjen je poplačilu dela stroškov, ki jih ima upravičenec, ker zaradi trajnih 

sprememb v zdravstvenem stanju za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno in stalno 

potrebuje tujo nego in pomoč.« (Komu, kdaj in kolikšen dodatek za pomoč in postrežbo, b.d.) 

Med kategorijami upravičencev ponovno nisem zasledila skupine oseb z demenco, čeprav 

zaradi specifike bolezni le-te potrebujejo omenjeno pomoč in jo tudi prejemajo. Na spletni 

strani ZPIZ (prav tam) sem zasledila, da upravičenec potrebuje stalno pomoč in postrežba 

nekoga drugega takrat, ko so trajne spremembe njegovega zdravstvenega stanja tako 

potencirane, da niti s pomočjo ortopedskih pripomočkov ne zmore skrbeti za svoje osnovne 

življenjske potrebe.  

Torej, osebe z demenco vsekakor sodijo v eno od kategorij upravičencev, čeprav na seznamu 

upravičencev niso posebej navedene (še najbolj ustreza kategorija oseb, ki potrebuje stalno 

nadzorstvo). Z ozirom na dejstvo, da je v Sloveniji mnogo oseb z demenco, ki niso 

diagnosticirane, pa lahko naredim zaključek, da obstaja še veliko oseb, ki bi lahko pridobile 

dodatek za pomoč in postrežbo, vendar ga ne morejo pridobiti brez ustrezne zdravstvene 

diagnoze. Stanje bi lahko izboljšali z zgodnjim diagnosticiranjem bolezni, kar pomeni, da 

moramo v Sloveniji v prihodnosti izobraziti več zdravstvenih delavcev (geriatrov), ki bodo 

delali na tem.  

K vsem programom in zakonom, ki urejajo področje demence v Sloveniji, dodajam še misel 

Franca Imperla (2012, str. 20), ki nazorno povzema celotno poglavje Socialna varnost oseb z 

demenco v Sloveniji: »Družbeno okolje je lahko navzven polno leporečja, napiše in sprejme 

lahko za uho prijetne resolucije, deklaracije, načrte ter strategije. Potem pa družbenem telesu 

nekaj zmanjka; kot da ima ohromele noge, ki ne zmorejo koraka h konkretnemu človeku, 

nemočne roke, ki se starostnika ne dotaknejo, pogled, ki vidi statistično množico, ne prepozna 

                                                             

10
 ZPIZ: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 
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pa konkretnega obraza. Optika, skozi katero gleda na starejše, ni prežeta z vsebinami 

kakovostnega življenja, dobro starejšega je pogosto zamegljeno.«  

5 NAČINI DELA Z OSEBAMI Z DEMENCO V SLOVENIJI 

V preteklih letih je bilo razvitih veliko načinov dela, ki so namenjeni ljudem z demenco. 

Nekaj jih izhaja iz praktičnega dela, drugi so zasnovani teoretično. Skoraj vsi 

socialnoterapevtski načini dela pa vključujejo tudi pomoč svojcem (Van Hülsen, 2010). 

Ljudje z demenco namreč lahko živijo zelo zadovoljno in srečno ob primernih pogojih, kar 

predstavlja pomemben vidik pri zagotavljanju kakovosti njihovega življenja (Imperl, 2012). 

Govorim o ponudbah pomoči in ne o obljubah za ozdravitev, saj moramo vedeti, da ne obstaja 

zdravilo ali rešitev, ki bi naredila čudež, saj nobena od metod dela tudi ni primerna za vse 

ljudi, ki delajo z osebami z demenco. Le če jih kot strokovnjaki poznamo čim več, bomo 

lahko našli metodo, ki ustreza naši osebnosti (Van Hülsen, 2010) in tudi posamezniku z 

demenco.  

5.1 PRESEJALNI TESTI 

Diagnosticiranje demenc je sestavljen postopek, ki vsebuje kliničen pregled, laboratorijske in 

radiološke preiskave ter nevropsihološko testiranje. Psihološki testi sami ne morejo biti 

zadostno in edino diagnostično sredstvo (Jensterle in Mlakar, 1994).   

Pomen presejalnih testov je predvsem v zgodnjem odkrivanju bolezni, ki vodijo v demenco 

(Jensterle in Mlakar, 1994). Po ameriških podatkih (Kaplan in Sadock, 1991, v Jensterle in 

Mlakar, 1994) gre pri približno 10 odstotkih demenc za bolezni, ki jih je mogoče zdraviti in 

preprečiti nastop sindroma demence.  

Sam rezultat na testu ne zadostuje za dodelitev diagnoze. Potrebno je natančno opazovanje 

načina reševanja nalog in kvalitativna analiza napak, ki se pojavljajo na testu (Jensterle in 

Mlakar, 1994). 

5.1.1 Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti 

Po svetu uporabljajo kratke presejalne teste kognitivnih sposobnosti (mini mental state 

examination-MMSE), v Sloveniji pa že od 1984. leta uporabljamo KPSS (kratek preizkus 

spoznavnih sposobnosti), ki je slovenska priredba MMSE (Granda, Mlakar in Vodušek, 
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2003). Metoda sestoji iz tridesetih vprašanj s področij preizkusov orientacije, spomina, 

pozornosti, sposobnosti poimenovanja, izvrševanja pisnih in ustnih navodil, pisanja in 

prerisovanja dveh prekrivajočih se peterokotnikov. Preizkusi so kratki, saj v celoti trajajo od 5 

do 10 minut. Žal s tem testom prvih znakov dementnosti ne prepoznamo, pač pa lahko dobro 

razlikujemo stopnje že napredovane demence. Zato je KPSS slabo občutljiv instrument, saj ne 

odkriva manj izraženih kognitivnih motenj, prav tako pa je zaradi kratkotrajnosti preizkusov 

manj zanesljiv. Očitno je, da so pri uporabi KPSS mogoče pozitivno napačne diagnoze, še 

posebej pri osebah, ki imajo nižji socialno-ekonomski status in nižjo izobrazbo (Jensterle in 

Mlakar, 1994). Zato je potrebno opraviti še dodatne teste, s katerimi diagnozo ali ovržemo ali 

potrdimo in iščemo ustrezne terapije za lajšanje težav bolnikov z demenco. V tem pogledu sta 

biomedicinski in psihološki model razumevanja demence komplementarna in nakazujeta 

praktično vrednost medsebojnega dopolnjevanja (Mali in drugi, 2011).  

5.1.2 Test risanja ure 

Risanje predmetov spada v skupino konstrukcijskih testov, najbolj pogosti predmeti, ki se 

uporabljajo za risanje, pa so kolo, marjetica, slon in ura (Jensterle in Mlakar, 1994).  

Dal Pan, Stern, Sano in Mayeux (1989, v Jensterle in Mlakar, 1994) so predlagali enostaven 

sistem točkovanja risanja ure, kjer se ocenjuje: vseh 12 številk, namestitev številk znotraj 

kroga, pravilno zaporedje številk, namestitev številk na pravilnem mestu ter oba kazalca. 

Točke se odštevajo za naslednje napake: dodatne ali ponovljene številke, s črtami razdeljen 

krog (»špice«) in rotirane številke.  

Osebe so morale narisati uro, ki kaže 11:10. Zdrav posameznik je narisal uro, označeno s 

številko 1, oseba z začetno obliko demence je narisala uro, označeno s številko 2, oseba z bolj 

napredovano obliko demence pa uro številka 3 (Potek demence, b.d.). 

Slika 1: Test risanja ure (Potek demence, b.d.) 

 

http://www.spomincica.si/uploads/6/3/8/2/6382220/9525310_orig.jpg
http://www.spomincica.si/uploads/6/3/8/2/6382220/2041108_orig.jpg
http://www.spomincica.si/uploads/6/3/8/2/6382220/9114223_orig.jpg
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Če oseba na tem testu dosega slabe rezultate, jo je potrebno poslati na temeljitejše preiskave, 

saj je skupina avtorjev z baselske univerzitetne geriatrične klinike preizkusila test risanja ure 

in prišla do ugotovitve, da je skoraj polovica pacientov, ki imajo diagnosticirano depresijo s 

spoznavnimi motnjami, tudi narisala napačne ure. Prav tako pa so prišli do zaključka, da je ta 

test bolj občutljiv kot MMSE (v Sloveniji uporabljan KPSS), saj odkrije osebe z blažjo obliko 

demence, ki pa jih MMSE ne odkrije (Jensterle in Mlakar, 1994). Torej, pomembno je, da 

osebo, ki jo testiramo, dojemamo celostno, saj so lahko težave, ki pripeljejo do slabih 

rezultatov na navedenih testih, zelo raznolike.  

5.2 OSKRBA OSEB Z DEMENCO NA DOMU 

Pomoč na domu je dejavnost, namenjena delovanju v konkretnem življenjskem prostoru ljudi. 

Njen smisel je v pomoči pri vsakdanjih opravilih oseb z demenco, da bi vzdrževali določeno 

stopnjo kvalitete bivanja v domačem okolju (Perko, 2007). »Socialna oskrba na domu je 

opredeljena kot storitev prihodnosti, vendar doslej v njen razvoj niso bila vložena potrebna 

sredstva, ne materialna ne kadrovska, da bi lahko to področje dejansko zasedalo vlogo, ki mu 

jo pripisujemo in jo bomo navsezadnje zelo potrebovali.« (Hrovatič, 2010, str. 155) 

V ožjem strokovnem krogu je razumljena kot izvajanje socialnovarstvene storitve socialne 

oskrbe na domu in ima tudi dolgoletno tradicijo na področju zdravstvene dejavnosti, še 

posebej v obliki patronažne službe. Vse bolj se uveljavljajo tudi razne storitvene dejavnosti, 

kot so frizerske, pedikerske, gospodinjske in druge storitve, ki uporabniku prav tako lahko 

olajšajo vsakdan (prav tam). Za vključitev v program pomoči na domu je odločilna potreba 

oz. želja po storitvah, medicinska diagnoza na začetku izvajanja tako ni pogoj za vključitev 

osebe v program (Perko, 2007).  

»Potrebno je poznati širši kontekst dejavnosti pomoči na domu, v kateri poleg izvajalcev 

javne službe socialne oskrbe na domu delujejo tudi zasebni izvajalci socialnega servisa, 

nevladne organizacije s programi, zdravstvena služba in izvajalci osebnih ter drugih storitev 

na domu.« (Hrovatič, 2010, str. 141) 

Nakazana je velika možnost izbire, ki si jo želijo tudi uporabniki, možnost izbire pa je tudi 

temeljni pristop socialnopedagoškega dela, obenem pa pravica v sistemu socialnega varstva. 

Prav tako je organizacija pomoči na domu pomembna na eni strani kot nadomestilo za 

institucionalno varstvo, na drugi pa kot samostojna odločitev uporabnika o tem, kje želi živeti. 

Povedano drugače: uporabnik, ki izbere socialno oskrbo na domu, sprosti mesto v 
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institucionalnem varstvu (prav tam). Kot pravi Imperl (2012, str. 106), naj stari ljudje in osebe 

z demenco »… ne odhajajo zaradi oskrbe v tuje okolje, oskrba naj pride k njim!« 

Menim, da bi ravno zaradi pomanjkanja števila mest v institucionalni oskrbi starostnikov z 

demenco morali delati na uveljavljanju tovrstne pomoči na domu, s tem pa bi pripomogli tudi 

k ohranjanju dosedanjih socialnih stikov osebe z demenco v njegovem domačem okolju.  

Socialni stiki osebe z demenco pa morajo temeljiti na kakovosti in ne le na kvantiteti, to pa 

dosežemo tudi s kvalitetnim izvajanjem pomoči na domu (Hrovatič, 2010). Izkušnje dobre 

prakse kažejo, da je pri socialni oskrbi ljudi z demenco v ospredju oseba in ne njeno 

zdravstveno stanje (Flaker in drugi, 2008). 

Ne glede na stopnjo sodelovanja uporabnika ali kvaliteto odnosa, ki se vzpostavi, je prvo 

načelo pri izvajanju oskrbe na domu spoštljiv odnos do oseb z demenco in njihovih svojcev, 

saj oskrbovalec vstopa v osebni prostor posameznika in njegove družine. Socialni oskrbovalci 

z ozirom na želje uporabnikov spodbujajo le-te k sodelovanju pri oskrbi in pri izvajanju 

opravil, ki jih še zmorejo opraviti sami, da bi čim dlje ohranili samostojnost. Stalnost 

prihodov in rutiniziranost opravil vnašata predvidljivost in jasen okvir, znotraj katerega se 

lahko oblikuje sodelovanje med uporabnikom in oskrbovalcem. Pri tem pa je bistvenega 

pomena, da uporabnik ohrani nadzor nad svojo življenjsko situacijo, merilo pa ne sme biti 

storilnost. Vzpostavljanje in ohranjanje odnosa je pomembno pri izvajanju socialne oskrbe, 

saj gre tu za intimna opravila, kot so pomoč pri osebni higieni, telesni stik … Prav tako so 

lahko socialni oskrbovalci edini stalni stik osebe z demenco z zunanjim svetom, zato je 

vzdrževanje odnosa še kako pomembno (Perko, 2007).  

Za dober odnos med osebo z demenco in socialnim oskrbovalcem je pomembno, da slednji 

upošteva potrebe in težave, ki so specifične za socialno oskrbo oseb z demenco. Te so npr. 

daljšanje časa prisotnosti socialnega oskrbovalca, prisotnost tudi v nočnem času, spremstvo 

pri daljših izhodih, nadzor nad jemanjem zdravil, pomen stalnosti kadra, dodatno 

usposabljanje socialnih oskrbovalcev za delo z osebami z demenco in več strokovnega dela za 

njihovo razbremenitev, stalna opora in razbremenitev svojcev, boljša informiranost svojcev o 

obstoju služb in o naravi težav, ki so povezane z demencami, ter problemi zlorab in nasilja 

(npr. finančne zlorabe) (prav tam) …  

Glede na mnogotere specifične potrebe uporabnikov z demenco lahko rečemo, da je nujno 

sodelovanje s svojci, ki so lahko pomemben vir informacij, obenem pa lahko socialni 

oskrbovalci veliko prispevajo k razbremenitvi družine. Sodelovanje s patronažno službo pa 

poteka v okviru seznanjanja o spremenjenem zdravstvenem stanju uporabnikov (prav tam). S 
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povezovanjem različnih služb in izvajalcev tako ni več jasne meje med zdravstvenimi in 

socialnimi storitvami, temveč je vse več prepletanja (Peternelj, 2010). 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev v Sloveniji določa izvajanje 

socialne oskrbe na domu posameznemu upravičencu do štiri ure dnevno, do 20 ur tedensko 

oz. do 80 ur mesečno. Glavno finančno breme za program naj bi nosila občina, ki mora kriti 

50 % cene storitve pomoči na domu. Cena storitve pa je subvencionirana še s strani države. V 

nekaterih primerih svojci ali uporabniki kljub potrebi po večjem obsegu pomoči tega ne 

želijo, razlog pa je predvsem v plačilu storitev, ki so ne glede na napisano, še vedno drage 

(Smolej, 2008). V nasprotju s tem pa skupina poslank in poslancev (2013) navaja primer 

dobre prakse iz Velike Britanije, kjer je pomoč na domu dobro organizirana. Trenutno naj bi 

oskrbo na domu nudilo več kot 3600 zasebnih agencij ter skoraj 400 agencij iz tretjega 

sektorja.  

V Sloveniji torej finančno stanje uporabnika oz. njegove družine odloča, ali bo oseba z 

demenco dobila dovolj kvalitetne oskrbe, kar je po mojem mnenju ena temeljnih 

pomanjkljivosti pomoči na domu.  

Nadalje smo v Sloveniji s to vrsto alternativne ponudbe še vedno zelo omejeni. Večina 

izvajalcev namreč nudi storitve le od ponedeljka do petka in še to samo v dnevnem času 

(Imperl, 2012). Poleg tega pri oskrbi na domu obstajajo tudi druge pasti, kot so: oskrbovalci 

ne upoštevajo individualnih razlik med osebami z demenco, pasiviziranje uporabnikov in 

opravljanje del, ki jih še zmorejo, namesto njih, opravljanje le najnujnejših opravil in 

reduciranje uporabnikovih potreb na minimum (zaradi finančnih omejitev), zloraba in nasilje 

nad uporabniki (Perko, 2007) …  

Za boljše delovanje pomoči na domu osebam z demenco bi morali spremeniti pravilnik o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev ter jih prilagoditi realnim potrebam oseb 

z demenco – npr. večurna, nočna in vsakodnevna prisotnost socialnih oskrbovalcev. Prav tako 

bi morali povečati participacijo uporabnikov pri organizaciji služb v skupnosti in povečati 

vsebinsko ponudbo pomoči na domu (možnost nočnega varstva, večurna spremstva izven 

doma …). Nujna bi bila specializacija socialnih oskrbovalcev za delo z osebami z demenco in 

boljša informiranost o obstoječih službah in možnostih oskrbe s pomočjo objav v medijih 

(prav tam) … 
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5.3 PROGRAM RESje 

Program že nekaj let deluje v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), pri čemer 

gre za pomoč usposobljenih prostovoljcev osebam z demenco v domovih za starejše in 

druženje z njimi (dejavnosti, ki bi jih lahko opravilo osebje, pa nima časa ali motivacije) 

(Železnik, 2012).  

Osnovni cilji programa so (RESje, 2009): 

• Pripomoči k dvigu kakovosti bivanja posameznikov z demenco ter njihovih 

skrbnikov/družine. 

• Širši populaciji s pomočjo seminarjev in izobraževanj predstaviti potrebe posameznikov z 

demenco ter njihovih skrbnikov. 

• Pripomoči k uveljavljanju prostovoljstva pri pomoči posameznikom z demenco. 

• Pridobiti in izobraziti ljudi za prostovoljsko delo na področju druženja s posamezniki z 

demenco. 

• Uvesti podporno skupino oseb za osebe z demenco ter svojce v njihovem domačem okolju 

(Zdravstveni dom, Center za socialno delo, različne organizacije ...). 

• Osebe z demenco in njihove družine seznaniti z različnimi obstoječimi oblikami podpore ter 

ozavestiti možnost zgodnje prepoznave bolezni. 

• Doseči manjšo stopnjo kršenja človekovih pravic oseb z demenco s pomočjo določanja 

zastopnikov teh oseb ter kontrole izvajanja oskrbe oseb z demenco v ustanovah in zunaj njih. 

• Pripomoči k svetovanju družinam oseb z demenco ter javnosti s pomočjo foruma RESje moj 

forum in spleta. 

Prostovoljci so preko delavnic in seminarjev usposabljani na podlagi etičnega kodeksa in 

pravil, ki jih narekuje prostovoljstvo. Leta 2008 je bilo tako v program vključenih okoli 3000 

posameznikov – tako prostovoljcev kot uporabnikov (prav tam).  

Vodja programa omenja slab odnos vodstva in osebja v domovih za starejše do prostovoljcev 

in samega programa (na samem začetku delovanja). Omenja tudi težave pri financiranju 

izobraževanja prostovoljcev in programa, saj kljub rednemu kandidiranju na razpise MOL-a 

in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, niti enkrat niso prejeli kakršnihkoli 

sredstev. To botruje dejstvu, da v Ljubljani in po Sloveniji ni razširjene mreže prostovoljcev 

za pomoč osebam z demenco (Železnik, 2012).  
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5.4 ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI SPOMINČICA 

Leta 1997 je bilo ob podpori Psihiatrične klinike v Ljubljani ustanovljeno Združenje za 

pomoč pri demenci Spominčica (nevladna organizacija). Povod za nastanek so bile potrebe po 

dejavnostih in programih za novodobno in raznovrstno pomoč obolelim za demenco ter 

njihovi družini. Z upoštevanjem potreb svojcev in obolelih posameznikov jim omogočamo 

višjo raven bivanja. K temu prispevajo tudi vzgojno-izobraževalni, informativni in podporni 

programi, ki jih je mogoče razvijati v zdravstvenih in socialnih dejavnostih po lokalnih 

skupnostih in v prostovoljnih organizacijah, kamor spada tudi združenje Spominčica. 

Združenje izobražuje, svetuje in informira, si prizadeva za preventivo, zgodnje odkrivanje 

bolezni in možnost zdravljenja, organizira skupine za samopomoč, izdaja informativno in 

izobraževalno gradivo, seznanja javnost o težavah, ki jih bolezen povzroča osebam z 

demenco, njihovi družini in širši populaciji. Spominčica sodeluje s sorodnimi združenji po 

svetu (npr. svetovno združenje za Alzheimerjevo bolezen), ki omogoča sodelovanje 66 držav. 

Združenje si prav tako prizadeva za boljšo informiranost in boljšo organiziranost dela na tem 

področju, obenem pa skrbi za boljše življenje oseb z demenco in njihovih svojcev (Mikluž, 

2007). 

Informiranje širše javnosti je najbolj intenzivno ob dnevu Alzheimerjeve bolezni (21. 

september), od leta 2003 dalje pa združenje vsaka dva meseca izdaja glasilo Spominčica z 

namenom informiranja o omenjeni bolezni ter ostalih duševnih težavah, povezanih s starostjo. 

Poleg tega želi združenje na ozaveščanje javnosti vplivati tudi s članki v dnevnem časopisju, 

strokovnih revijah ter z izobraževalnimi oddajami na radiu in televiziji (prav tam). 

Spominčica izvaja vzgojno-izobraževalni program »Ne pozabi me«. Ciljna populacija je 

družinski krog obolelega, ki zanj skrbi in bi rad osvojil veščine ter postopke nege in oskrbe. 

Namen in cilji programa so seznanjenje in izobraževanje o bolezni, učenje postopkov nege, 

preprečevanje stisk in višja kakovost življenja. Program obsega devet srečanj enkrat tedensko 

po dve šolski uri, kjer je prva ura namenjena učni temi, druga pa delu v skupini. V programu 

sodelujejo diplomirana medicinska sestra, profesor pedagogike, psihiater, fizioterapevt, 

delovni terapevt in socialni delavec (Dragar, 2007).   

Svetovalni telefon za pomoč pri demenci je prva tovrstna svetovalna linija pri nas, ki se je ob 

podpori Psihiatrične klinike v Ljubljani začela leta 1999. Je anonimna, namenjena je svojcem, 

ki skrbijo za osebo z demenco ali drugo duševno motnjo v starosti, vsem, ki so zaskrbljeni za 

lastno zdravje oz. so sami zboleli za demenco, ter ljudem, ki jih to področje kakorkoli zanima. 
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Svetovalno delo poteka trikrat tedensko po dve uri v popoldanskem času, opravljajo pa ga 

diplomirane medicinske sestre, socialna delavka in zdravniki. Vsem klicateljem je v pomoč, 

da jih kdo posluša in jim verjame, da ne čakajo v vrstah, da se jim na telefonski pogovor ni 

treba naročati ter da na enostaven način dobijo informacije, čustveno podporo in nasvete, 

kako se spoprijeti s težavami, ki jih prinaša demenca ali kaka druga duševna motnja v starosti 

(Mikluž, 2007).  

S težavami, ki so posledica demence, se svojci osebe, ki je zbolela za omenjeno boleznijo, 

spopadajo tudi s pomočjo skupin za samopomoč, ki so bile prvič organizirane leta 2003. 

Svojci o stiskah, ki jih doživljajo, težko govorijo z osebami, ki so jim tovrstne težave tuje, saj 

se navadno čutijo nesprejeti in nerazumljeni (Dragar, 2007). Skupina za pomoč pri demenci je 

deloma odprtega tipa, saj zajema tako svojce obolelih oseb kot tudi razne izvedence, ki delajo 

z osebami z demenco (Cvetko, 2005). Namen skupine za samopomoč svojcev oseb z demenco 

je pridobivanje novih informacij, izmenjava izkušenj in razbremenjevanje (Dragar, 2007). Pri 

tem z drugimi udeleženci skupine vstopimo v odnos ter dovolimo, da drugi spoznajo naš svet, 

hkrati pa mi vstopamo v njihovega. Za vsako skupino za samopomoč je najpomembnejša 

skupna opredelitev težav in posameznikovo spoznanje, da bo težave lažje reševal ob pomoči 

drugih, ki doživljajo podobne stiske (Dragar, 2005).   

Združenje v sodelovanju s Psihiatrično kliniko letno organizira tudi psihogeriatrično srečanje, 

ki je namenjeno strokovnim delavcem, ki se pri nas ukvarjajo s to problematiko. Prav tako pa 

je za delavce v socialnih in zdravstvenih ustanovah organiziran 20-urni program z imenom 

»Celostna obravnava bolnika z demenco«, ki ga od leta 2004 redno organizirajo v domovih za 

starejše. Program je specifičen zato, ker je izvajan v instituciji, kjer večji del zaposlenih hkrati 

pridobi enaka znanja, veščine in informacije, s čimer se dejansko lahko izboljša kakovost dela 

z osebami z demenco. Program je prilagojen specifičnim potrebam posamezne ustanove, saj 

udeleženci že pred začetkom programa izpolnijo anketo za ugotavljanje dejanskih potreb po 

znanju in reševanju težav pri delu z osebami z demenco in drugimi duševnimi motnjami v 

starosti. Predavanja so podprta s praktičnimi delovnimi izkušnjami, udeleženci pa dobijo tudi 

povratno informacijo o naučenih vsebinah z orientacijskim preverjanjem znanja (Mikluž, 

2007).  

Zanimanje za dejavnosti združenja Spominčica se vsako leto povečuje. Prav tako pa si samo 

združenje prizadeva za razširitev dejavnosti v vse slovenske regije, da bi bila pomoč enako 

dostopna vsem prebivalcem (prav tam). 
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5.5  DNEVNI CENTRI AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE 

Dnevni center je ustanova odprtega tipa, ki je lahko samostojna stavba ali pa je del 

določenega doma za starejše (Vovk, 2003).   

»Dnevni centri aktivnosti za starejše ponujajo množico aktivnosti, s katerimi se zagotavlja 

vključevanje v socialno okolje in vzdrževanje psihofizične kondicije.« (Centri aktivnosti za 

starejše v Ljubljani, b.d.) Namenjeni so posameznikom, ki si želijo družbe in različnih 

dejavnosti za popestritev prostega časa. Prav tako pa so dnevni centri aktivnosti namenjeni 

osebam, ki želijo nuditi pomoč (prav tam). Namenjeni so tudi posameznikom, ki jim skrb zase 

predstavlja težavo (Dnevni centri za starejše, b.d.). »To je novejša oblika dnevnega 

institucionalnega bivanja, namenjena starejšim osebam, ki živijo doma in želijo nekaj ur 

dnevno preživeti v družbi. Starejšim omogoča, da s pomočjo dnevnega varstva čim dlje 

ostanejo v domačem okolju in morda tako lažje premostijo čas do sprejema v celodnevno 

institucionalno varstvo.« (prav tam) 

»Dnevno varstvo za starejše, ki živijo doma, spada praviloma med dodatne dejavnosti 

domov za starejše občane in vključuje oskrbne in zdravstvene storitve. Od leta 2005 se izvaja 

tudi program Dnevni centri aktivnosti za starejše DCA, ki ga financirata  Mestna občina 

Ljubljana in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Podobni dnevni centri nastajajo 

tudi drugod po Sloveniji.« (prav tam) 

Dnevne oblike varstva in oskrbe starejših, oskrbovana stanovanja in ostale alternativne oblike 

so v Sloveniji nedodelane z vidika vsebine, potencialnih izvajalcev ter cene (Imperl, 2012). 

»Nobena teh ponudb, razen v posameznih primerih, ni postala pomembna strateška rešitev za 

oskrbo starejših, ki bi jo lahko ponudili kot izbor konkretni osebi v konkretnem času in 

kraju.« (prav tam, str. 46) Na Nizozemskem pa je možnost »varstva« v dnevnih centrih 

ponujena že od leta 1977. V program so, poleg socialnih aktivnosti, vključeni še zdravstvena 

nega, osebna nega, obroki, servis za prehrano in tudi prevoz. Prav tako kot na Nizozemskem 

imamo tudi v Sloveniji dnevne centre v okviru domov za starejše in tudi samostojne dnevne 

centre. Na Nizozemskem povprečni dnevni center sprejme okoli 60 uporabnikov (Diesfeldt, 

1993). Sprejem v dnevni center se začne z obiskom socialne delavke na domu, ki osebi z 

demenco predstavi možnost obiskovanja dnevnega centra. Ko se oseba odloči za to možnost, 

uslužbenci dnevnega centra opravijo karakteristike možnega uporabnika (npr. karakteristike 

osebnosti, dietne potrebe in aktivnosti, ki osebo zanimajo). Po sprejemu (v prvih tednih 

obiskovanja dnevnega centra) pa sledijo še psihološki in medicinski pregledi (pregled vida in 



52 

 

sluha, prehranjevalne navade, mentalni status, zmožnosti govora …), katerih namen je 

spoznati zmožnosti, sposobnosti in težave ter diagnozo uporabnika. Nevropsihološke 

preiskave opravi v dnevnem centru zaposlen klinični psiholog, zajemajo pa npr. sposobnosti 

učenja, pozornosti, spominjanja, govora … Vsa ta testiranja so podlaga za individualni načrt 

aktivnosti, ki ga sestavijo zaposleni. Vsak teden imajo zaposleni sestanek, na katerem 

diskutirajo o napredku in spremembah stanja uporabnikov, obenem pa načrtujejo nadaljnje 

obiske uporabnikov. Eden ključnih namenov dnevnih centrov je tudi podpora in izobraževanje 

svojcev, za kar izkoristijo prve obiske uporabnika, saj ga navadno le-ti spremljajo (prav tam). 

Tako opisni študiji (Jacobs in Van der Schoot, 1982; Van der kam in Miggelbrink, 1984, v 

Diesfeldt, 1993) kažeta, da je 80 odstotkov od skupno 50 sodelujočih primarnih oskrbovalcev 

v družini menilo, da obiskovanje dnevnega centra zmanjšuje njihovo breme oskrbe, 74 

odstotkov pa jih je menilo tudi, da je obiskovanje dnevnega centra omogočilo, da svojcem ni 

treba oditi v institucionalno obliko oskrbe, oziroma so to možnost preložili na kasnejši čas. 

Večina jih je menila tudi, da imajo sami več časa za sprostitev in počitek, obenem pa so se 

strinjali, da so informacije, ki so jih prejeli od zaposlenih v dnevnem centru, koristne za 

njihovo vlogo oskrbovalca. Prav tako je 18 odstotkov oskrbovalcev menilo, da so svojci bolje 

razpoloženi, 12 odstotkov oskrbovalcev je opazilo, da so svojci doma bolj aktivni, 8 

odstotkov oskrbovalcev pa je opazilo, da ponoči svojci bolje spijo. 6 odstotkov oskrbovalcev 

meni tudi, da je prišlo do izboljšanja psihičnega zdravja svojca.  

Avtor (prav tam) tudi omenja, da vsi uporabniki vseeno ne zmorejo preživeti celotnega dne v 

dnevnem centru, saj nekatere moti družba, drugi pa le niso navajeni drugačnega poteka 

vsakdanjika itd., kar je ena od slabosti dnevnih centrov.  

Vidimo lahko, da so se v tujini že pred časom strokovno lotili problematike dnevnega varstva 

starejših oseb, zgoraj omenjeni študiji pa še potrjujeta mnogotere prednosti dnevnih centrov. 

Ne glede na vse Slovenija še vedno močno zaostaja pri sami ureditvi dnevnih centrov, 

prisotna pa je tudi slaba zastopanost enot po regijah. Naj omenim še težave pri dostopanju 

uporabnikov do posameznih enot, saj so te prisotne le v večjih mestih, demenca pa ni omejena 

le na prebivalce urbanih središč. Če se torej zavedamo porasta starejših oseb, ki živijo sami v 

svojem gospodinjstvu, bi se morali zavedati tudi neenakosti možnosti pri dostopanju do 

najbližjega dnevnega centra teh oseb. Zakaj torej ne bi delali na porastu števila izven 

institucionalnih oblik bivanja in na tem, da bi slovenski dnevni centri v večji meri vključevali 

tudi organizirane prevoze starejših oseb, kot je to že dolgoletna praksa v tujini? 
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5.6 INSTITUCIONALNA OSKRBA 

Domovi za starejše ljudi nudijo popolno zadovoljevanje temeljnih življenjskih potreb (npr. 

prehrana, skrb za osebno higieno, nega, druženje …). Gre za možnost začasne nastanitve (ob 

potrebi po rehabilitaciji) ali za dosmrtno obliko, ki je najbolj pogosta (Hojnik Zupanc, 1999).  

Kuratorium nemške pomoči starejšim (Kuratorium Deutsche Altershilfe) je gradnjo domov za 

starejše razčlenil po generacijah:  

a) Prva generacija domov za starejše 

Do začetka šestdesetih let 20. stoletja je gradnja domov temeljila na vzoru »oskrbnih« 

zavodov, kjer je bila oseba, ki je potrebovala nego, spravljena v dom »na varno«. 

Ekonomske razmere so bile skromne, temu primerne pa so bile tudi enostavne oblike 

oskrbe zaradi minimalne tehnične opreme ter prenatrpani prostori (Winter, Gennrich 

in Haβ, 2001, v Imperl, 2012). Stanovalci so bili nameščeni v velikih spalnih 

prostorih, z izjemo kake dvo- do štiriposteljne sobe. V okviru celotnega doma je 

stanovalcu pripadalo približno 13 m
2
 površine (Dieck, 1994, v Imperl, 2012).  

b) Druga generacija domov za starejše 

V šestdesetih in sedemdesetih letih so se domovi gradili po vzoru bolnišnic, kjer je bil 

stanovalec pacient, ki je bil obravnavan. Kljub porastu dvoposteljnih sob z 

umivalnikom na t. i. oddelkih, so še vedno prevladovale večposteljne sobe. V 

sedemdesetih letih pa so eni ali dvema sobama skupaj dodajali stranišča. Bivalni in 

negovalni prostori so bili strogo ločeni od skupnih prostorov in prostorov za 

rehabilitacijo. Nastal je premik k približevanju potrebam stanovalcev, higiena je 

postala bolj pomembna, izboljšala pa se je tudi negovalna oprema (Imperl, 2012).  

Manj je bilo inovacij s ciljem udobja, čeprav so odpravili velike spalne prostore, 

stanovalcu pa je pripadalo že okoli 28 m
2 
prostora (Dieck, 1994, v Imperl, 2012).  

c) Tretja generacija domov za starejše 

Začetki segajo v osemdeseta in devetdeseta leta, zgled za gradnjo pa je bil 

stanovanjski dom ali hiša z načelom bivanja in nege v stanovanjskih skupinah. Iz 

oddelkov so prešli na skupine, bivalnim sobam pa so bili dodani skupni dnevni 

prostori, ki omogočajo aktiviranje stanovalcev. Skušali so povezati stanovanjske 

potrebe in zahteve po negi, poudarek pa je bil tudi na prostorskem urejanju bivalnega 

okolja. Prevladovale so eno- in dvoposteljne sobe z lastnimi sanitarijami in prho, kar 
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je pripomoglo k uresničevanju individualnosti in zasebnosti (Winter in drugi, 2001, v 

Imperl, 2012).  

d) Četrta generacija domov za starejše 

Pojavlja se od konca devetdesetih let, nudila pa naj bi varno zavetje ter normalno 

življenje starostnikom in osebam z demenco. Arhitektura spominja na stanovanje, saj 

se pri gradnji upošteva koncept normalizacije z zgledom v družinskem življenju. 

Centralna oskrba je opuščena, zato so dejavnosti, ki temeljijo na gospodinjstvu, 

izvajane v manjših enotah. Gospodinja je nenehno prisotna, human koncept nege pa 

temelji na načelu povečane samostojnosti posameznika v mejah njegovih zmožnosti 

ter minimaliziranju stopnje negovanja (Imperl, 2012).  

»Večina slovenskih domov za starejše je 2., manjši del 3. generacije s prepletanjem 

elementov. Dom, ki je bil zgrajen po usmeritvah 2. generacije, lahko z manjšimi 

spremembami, adaptacijami in posodobitvami preide v 3. generacijo, s temeljitim posegom je 

možen tudi preskok v dom 4. generacije.« (prav tam, str. 59)  

 

V Sloveniji je skrb za starejše osebe skoraj izključno institucionalno usmerjena, čeprav je med 

ljudmi splošno razširjen negativen odnos do domov za starejše (Mali, 2007c). Menim, da bi 

ravno negativen odnos do domov za starejše moral biti povod za ustanavljanje alternativnih 

oblik bivanja in oskrbe za osebe z demenco, kot so dnevni centri in hišne skupnosti, ki so v 

tujini že redna praksa. Socialni pedagogi pa bi morali v domovih za starejše in tudi v vseh 

alternativnih oblikah oskrbe imeti vidnejšo vlogo.  

Flaker in drugi (2008) navajajo, da je institucionalizacija enaka socialni evtanaziji, kar se tiče 

dosedanjih socialnih stikov. Tako je ena redkih prednosti domov za starejše, da je lahko tudi 

družabni prostor, saj v njem biva veliko ljudi in je priložnosti za druženje ogromno.  

Kuhnert (1993, v Hojnik Zupanc, 1999) govori o ambivalentnem odnosu svojcev do 

institucije, saj je na eni strani edina možnost, ki jo za ostarelega ali bolnega člana družine 

lahko izberejo, na drugi strani pa se čutijo nezmožne, da bi mu nudili stalno pomoč v 

domačem okolju.  

Temu se navadno pridruži še strah svojcev pred tveganji, ki jim je izpostavljen posameznik, 

ko je sam, kar je eden temeljnih povodov za namestitev osebe z demenco v dom. Zelo težko je 

namreč določiti mejo, ko oseba z demenco še lahko presodi, kaj lahko stori in česa ne, in kdaj 
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lahko svojci še ocenijo, kdaj ga morajo nadzorovati, kdaj varovati in kaj mu preprečiti (Mali 

in Miloševič Arnold, 2007b).  

Starostniki z demenco navadno bolje funkcionirajo v skupini, ki spominja na družino. 

Potrebujejo namreč stanovanju podobno enoto z znanimi strukturami in vzorci, ki se nenehno 

ponavljajo. Če iz tega zornega kota pogledamo na ureditev bivanja obolelih posameznikov v 

slovenskih domovih za starejše, hitro ugotovimo večinsko prezrtost te potrebe oseb z 

demenco do današnjih dni. Seveda pa se tu in tam najde kakšna izjema med domovi, ki nam 

vliva upanje za izboljšavo pogojev bivanja obolelih za prihodnost (Imperl, 2012).  

Slovenski domovi za starejše nudijo tri modele skrbi za posameznike z demenco (Miloševič 

Arnold in Mali, 2005):  

 integrirana oblika: obravnava in nastanitev posameznikov z demenco in zdravih 

posameznikov je skupna; 

 segregirana oblika: nastanitev in obravnava stanovalcev potekata ločeno na varovanem 

oddelku;  

 delno segregirana oblika: oboleli posamezniki stanujejo z zdravimi stanovalci, 

obravnavani pa so v posebni skupini.  

Vsaka od teh treh oblik skrbi za osebe z demenco ima svoje prednosti in slabosti, zato ni 

nujno najboljša integrirana oblika – tu so konflikti na dnevnem redu, saj oseba z demenco 

pogosto zamenjuje posteljo drugih stanovalcev za svojo, opravi potrebo v smetnjak … Prav 

tako ne moremo vedno pričakovati popolne tolerantnosti zdravih stanovalcev (kljub nenehnim 

opozorilom), obenem pa naj bi skupinske aktivnosti prilagajali stopnji demence, kar v 

integrirani obliki ni mogoče (z izjemo, če zanemarimo potrebe zdravih stanovalcev). V 

idealnem primeru pa integrirana oblika spodbuja medsebojno razumevanje, zmanjšuje 

agresivnost in pozitivno vpliva na vedenje oseb z demenco in njihovo samozavest (prav tam).   

Socialni delavec/socialni pedagog stanovalcu z demenco predstavi institucionalni svet in pri 

tem pazi na vključenost in sodelovanje svojcev pri vseh procesih in vidikih institucionalnega 

življenja (Mali, 2007c). Tako svojci največkrat dobijo informacije o osebi z demenco od 

socialnega delavca/socialnega pedagoga, velikokrat pa tudi od glavne medicinske sestre, 

delovne terapevtke, medicinskih sester, strokovnih delavcev in zdravnice (Rihter, 2007). Za 

kvalitetno obravnavo posameznikov, ki so nastanjeni v domove za starejše, je tako temeljna 

interdisciplinarnost (Mali, 2007c).   
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Socialni delavec/socialni pedagog mora biti tudi senzibilen za potrebe in interese stanovalca, 

pri tem pa mora upoštevati še interese institucije, da doseže ustrezno razmerje interesov obeh 

strani (prav tam).  

Ena temeljnih potreb oseb z demenco v domu je imeti nadzor nad svojim življenjem, ki je ena 

bistvenih komponent smisla življenja v zahodni civilizaciji. Osebam z demenco pa je možnost 

nadzorovanja svojega življenja v domu progresivno odvzeta, z izjemo primerov, ko osebje 

upošteva želje osebe z demenco. Tako lahko osebe z demenco izvajajo nadzor nad lastnim 

življenjem na področju osebne higiene (same se odločijo, kdaj gredo na stranišče, kdaj in 

kako se želijo umivati …), oblačenja (same se odločijo kaj bodo oblekle, če so zmožne, se 

oblečejo same …), hrane (izbirajo med različnimi jedmi …), svobodnega gibanja (po oddelku, 

domu ali v okolici), vključevanja v dejavnosti (izberejo aktivnosti, ki jih veselijo) (Flaker in 

drugi, 2008) …  

Ne glede na ves trud zaposlenih pa je življenje v domovih za starejše v zadnjem času postalo 

področje kritike javnosti, strokovnjakov in uporabnikov. Kriteriji za ustreznost oskrbe 

stanovalcev so se namreč spremenili in se prilagodili njim samim ter sodobnim filozofijam 

različnih profilov s področja institucionalizacije. Gre za novo filozofijo s področja socialne 

oskrbe, kjer je bistveno le, kako različni programi, ustanove, oblike bivanja in strokovnjaki 

vplivajo na kakovost in ustreznost bivanja uporabnikov (Mali, 2006). Imperl (2012) dodaja, 

da se v Sloveniji kljub kritikam pojavlja pozitiven trend v javnih domovih za starejše. 

Odločajo se namreč za adaptacijo domov ali manjše samostojne objekte v njegovi bližini, npr. 

za osebe z demenco, izdelane na podlagi usmeritev domov 4. generacije (primeri so npr.: 

Dom starejših občanov v Lendavi, Dom starejših občanov Ljutomer, Dom upokojencev 

Gradišče in Dom starejših občanov Kočevje). Prav tako pa se pozitiven trend širi pri 

zasebnikih, saj so nekateri domovi 4. generacije v gradnji, nekateri tovrstni domovi pa so tudi 

že zaživeli (npr. Pegazov dom v Rogaški Slatini).  

Kljub temu pa na področju kadrovske strukture socialnih oskrbovalcev v domovih za starejše 

v Sloveniji ne moremo govoriti o pozitivnih trendih. Še vedno lahko govorimo o 

pomanjkljivih kadrovskih normativih, kar za kvaliteto bivanja vseh stanovalcev, ne le za 

osebe z demenco, pomeni slabše pogoje. Poleg tega prevladuje toga kadrovska struktura, ki ne 

daje možnosti uveljavitve in izkoristka novejšim zaposlitvenim profilom, ki se pojavljajo na 

tržišču. Eden izmed omenjenih je tudi profil socialnega pedagoga. V domovih za starejše so 

namreč na področju socialne oskrbe zaposleni predvsem socialni delavci, čeprav imamo 



57 

 

socialni pedagogi podobne kompetence za delo s starostniki. Menim, da je vzrok v tem, da je 

profil socialnega pedagoga mlajši kot profil socialnega delavca, tako si je slednji lahko 

»utrdil« mesto v domovih za starejše. Tudi Mali (2008) omenja, da so v domovih za starejše 

socialne delavce začeli zaposlovati v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, pri čemer se mnogi 

predstavniki omenjenega profila spominjajo, da »… so se morali boriti za svoje mesto v domu 

in za to, da so lahko pokazali svoje strokovno znanje.« (prav tam, str. 212) Nekaj podobnega 

se potemtakem dogaja tudi pri profilu socialnega pedagoga. Seveda imata oba profila neka 

skupna znanja, obenem pa vsak profil v svoje delo vnaša nekatere kompetence, ki jih drugi 

nima. Torej, ključ je (poleg možnosti za fleksibilno kadrovsko strukturo in premisleku o 

spremembah kadrovskih normativov v kvantitetnem smislu) v sodelovanju strokovnjakov z 

obema izobrazbama, da bi lahko stanovalcem nudili optimalno kvaliteto socialne oskrbe.   

6 NAČINI DELA Z OSEBAMI Z DEMENCO, KI PRIHAJAJO K NAM IZ 

TUJINE 

Po svetu obstajajo različne tehnike, ki pomagajo osebam z demenco ohraniti določene 

sposobnosti funkcioniranja, npr. trening spomina, reminiscence, biografije, orientacija v 

realnost, validacija … Prav tako obstajajo različni programi za osebe z demenco, ključni za 

njihovo ohranjanje samostojnosti v domačem življenjskem prostoru (Mali in Miloševič 

Arnold, 2007a).  

V ta namen imajo v številnih državah vzpostavljene mreže za podporo obolelim 

posameznikom in njihovi družini ter tudi zdravstvenemu in drugemu osebju, ki dela z njimi. 

To omogoča obolelim osebam, da ostajajo v domačem okolju čim dlje, s tem da jim ponudijo 

storitve, ki jih potrebujejo za prilagojeno življenje v teh specifičnih razmerah. Zgovoren je 

primer Češke, kjer so vzpostavili mrežo centrov za osebe z demenco, ki igrajo vlogo podpore, 

zagotavljanja storitev in dejavnosti ter izobraževanja zanje, za njihove svojce, negovalce in 

zdravstveno osebje (Albreht, 2007).  

Značilno je tudi, da v novejših pristopih ni več tako ostrih meja med načini oskrbe v instituciji 

in izven nje ter s področja zdravstvenih in socialnih služb. V trenutku, ko se bomo še v 

Sloveniji zmožni zavedati tega, bodo različne oblike ter programi za bivanje in oskrbo za 

posameznike z demenco zagotovo v porastu (Mali in Miloševič Arnold, 2007a).   
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6.1 HIŠNE SKUPNOSTI, KI TEMELJIJO NA PRINCIPU GOSPODINJSKIH 

SKUPIN 

6.1.1 Hišne skupnosti 

So novejši program, namenjene pa so starejšim, ki potrebujejo polno oskrbo. Hišne skupnosti 

obstajajo od 1999. leta v Nemčiji in so uspešne alternative klasičnim ustanovam za 

celodnevno varstvo starih ljudi, tudi tistih, ki imajo demenco. Združujejo prednosti doma za 

starejše, pomoči na domu in drugih servisnih uslug za ohranjanje samostojnosti starejših ter 

varovanih stanovanj. Od običajnih domov za starejše se razlikujejo po arhitekturni zasnovi 

stavbe in prostorov ter po sestavi zaposlenih (Miladinovič, 2001). Hišne skupnosti temeljijo 

na (Ramovš, 2003): 

 Združevanju zasebnega in skupnega. Pri tem skušajo omogočiti dober nadzor in 

varnost za stanovalce, ki so zelo nesamostojni. 

 Ustanavljanju majhnih skupnosti, ki so med seboj ločene z namenom zagotavljanja 

domačnosti in zasebnosti. Skupnosti pa so obenem dovolj povezane, da je oskrba 

lahko dobra in poceni. 

 Postavitvi oskrbe na poklicnem profilu hišnih gospodinj. Tekom delovnega dneva je 

ves čas prisotna ista hišna gospodinja, tako da skupaj s stanovalci deluje kot član hišne 

skupnosti.  

 Tesnem sodelovanju s svojci in prostovoljci.  

Hišna skupnost je sestavljena iz skupine sedmih uporabnikov in treh hišnih gospodinj. Soba z 

lastno kopalnico pripada vsakemu oskrbovancu. Vse sobe so povezane s krožnim hodnikom, 

slednjemu pa sta priključena še kuhinja in dnevni prostor. V teh dveh skupnih prostorih se 

lahko zadržujejo tudi svojci in si po potrebi pripravijo tudi obroke. Pot iz popolne zasebnosti 

v svoji sobi do skupnosti v dnevnem prostoru je kratka in jo hitro obvladajo celo osebe, ki so 

že v napredovani fazi demence (prav tam).  

Hišne gospodinje opravljajo celovito oskrbo za razliko od domov za starejše, kjer vsak profil 

opravlja svoje delo. Imajo potrebno usposobljenost za kvalitetno nego starejših ljudi, 

predvsem tistih, ki potrebujejo zahtevno nego. Vse ostale specifične storitve (npr. 

fizioterapija, nega …), pa so v domeni zunanjih strokovnjakov, ki v hišno skupnost prihajajo 

po potrebi (prav tam).  
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V eni hiši sta nastanjeni dve hišni skupnosti, z ostalimi enotami pa so povezane v manjši 

zaselek s skupnimi specializiranimi servisnimi službami, skupna pa jim je tudi uprava in 

skladišče. Hišne skupnosti so tako velik korak k bolj osebnemu življenju za vse starostnike, ki 

potrebujejo polno oskrbo, prav tako pa tudi za osebe z demenco (prav tam).  

6.1.2 Štirje tipi gospodinjskih skupin v Nemčiji 

V Evropi (zlasti v Nemčiji, Avstriji, Švici, Franciji) in skandinavskih državah v zadnjih 

dvajsetih letih vse bolj pridobivajo na pomenu »gospodinjske skupine«, ki predstavljajo 

alternativo notranji strukturi in konceptu domovom za starejše (Imperl, 2012). Življenje v 

takšni bivalni skupini ima svoj fokus »v kuhinji«, na Nizozemskem pa so tovrstno obliko 

bivanja za starostnike, ki so potrebovali nego, imenovali Hofje (Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2001, v Imperl, 2012).  

Pawletko (2002, v Imperl, 2012) loči štiri tipe novih bivalnih modelov po načelih 

gospodinjskih skupin, katerih glavna skupina uporabnikov so osebe z demenco: 

 Integrirani stacionarni tip 

Dom za starejše je razdeljen na delno avtonomne oskrbovalno-negovalne enote, ki temeljijo 

na principu družin in se v večji meri same oskrbujejo. 

 

 Zunanji stacionarni tip 

Gospodinjska skupina je organizacijsko priključena k domu (stacionarna organizacija) ter 

oskrbuje in neguje osebe z demenco v njihovem bivalnem okolju, ki pa ni njihov matični 

dom.  

 Ambulantni tip z osrednjo referenčno osebo (»hišna mati«) 

Stanovanjske skupine za starejše ljudi, ki so odvisni od nege, same zaposlijo gospodinjo. Le-

ta je dnevno prisotna in skrbi za njihove potrebe in želje. V primeru, da stanovalci potrebujejo 

manj nege in oskrbe, lahko pomeni le nekajurno prisotnost npr. socialne delavke. Tedaj izvaja 

zdravstveno nego verificirani ponudnik ambulantne službe ali pa izvajalec pomoči na domu, 

ki ga izbere skupina.  
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 Ambulantni tip z izključno oskrbo ambulantne službe oz. izvajalca pomoči na domu 

Fokus bivalne skupine je potreba po negi in oskrbi posameznega stanovalca. Želje in potrebe 

uporabnikov se zadovoljujejo s strani ambulantne službe ali izvajalca pomoči na domu. Ta tip 

bivalnega modela je pisan na kožo osebam, ki že potrebujejo veliko stopnjo nege, in pa 

osebam z demenco v napredovanih stadijih bolezni.  

Vsi štirje tipi temeljijo na načelu usmerjenosti na normalen potek dneva (prav tam). Poleg 

tega pa tudi na domačnosti, ugodju, samoodločanju in varnem zavetju. Vse to se dosega s 

pomočjo majhnih skupin s stalno prisotnostjo referenčne osebe oz. gospodinje, ki skupaj s 

stanovalci soustvarja vsakdan. Stanovalec z odpravo centralno organizirane oskrbe pridobi na 

številu zaposlenih in na količini bivalnega prostora (Winter in drugi, 2001 in 2002, v Imperl, 

2012).  

Kuratorium nemške pomoči starejšim (v nadaljevanju KDA) uporablja izraz 

»Hausgemeinschaften« (v Sloveniji smo uvedli izraz gospodinjska skupina), ki se praviloma 

nanaša na stacionarni tip negovalnih stanovanjskih skupnosti (Imperl, 2012). KDA 

gospodinjske skupine so majhne (6–8 stanovalcev), lokalne, bivalne oblike, namenjene nege 

potrebnim starostnikom (Winter in drugi, 2002, v Imperl, 2012). Starostniki imajo možnost 

umika, možnost navezave stikov z večjim številom zaposlenih ter mnogo možnosti spodbude 

v bivalnem okolju, zaradi česar so gospodinjske skupine dobra bivalna oblika za osebe z 

demenco, ne da bi s tem tvegali nastanek posebne institucije ali posebne arhitekture (Winter 

in drugi, 2001, v Imperl, 2012). Temelj modela gospodinjskih skupin je nadomeščanja 

»primata nege« s »primatom bivanja«. Gospodinjska skupina tako nima le spremljevalne 

vloge ob negi, pač pa postane temeljno področje dejavnosti oskrbe stanovalcev. Vodilo pri 

načrtovanju bivanja je tako dopuščanje starostnikom izražanje njihove volje, emocij in želja, 

potreb, svobode gibanja ter vlivanje občutka, da lahko nekatere stvari še postorijo sami. 

Enoposteljna soba (v gospodinjskih skupinah ni dvo- in večposteljnih sob, ki so grob poseg v 

zasebnost stanovalca) omogoča vsakemu posamezniku možnost umika, negovalne storitve 

(tudi 24-urno oskrbo) pa izvaja v domu zaposleno negovalno osebje (Imperl, 2012). Stalna 

referenčna oseba organizira gospodinjstvo in tudi oskrbo stanovalcev gospodinjske skupine 

(Winter in drugi, 2002, v Imperl, 2012). Ker ni potrebe po velikih skupnih prostorih, 

hodnikih, velikih kuhinjah, pralnicah in prostorih za osebje, postane izkoristek prostorov s 

strani stanovalcev občutno večji (Winter in drugi, 2001, v Imperl, 2012).  
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V KDA gospodinjskih skupinah veljajo naslednja načela (Imperl, 2012):  

 oblikovanje življenjskih prostorov (prostor zaupanja in dobrega počutja),  

 oblikovanje družini podobnega skupinskega življenja,  

 ohranjanje in spodbujanje samostojnosti ter 

 vključevanje sorodnikov, sosedov, prijateljev. 

V praksi so se oblikovali trije tipi KDA gospodinjskih skupin. Prvi je osnovni tip 

gospodinjske skupine, kot ga opisuje KDA. Drugi tip so povečane gospodinjske skupine, ki so 

nastale pri adaptaciji posameznih domov, saj so prostori zapovedovali večje število 

stanovalcev (od 10 do 12), oziroma so ustanovitelji v manjšem številu stanovalcev predvideli 

preveliko finančno tveganje. V tem tipu gospodinjskih skupin ni konceptualnih razlik v 

primerjavi z osnovnim tipom gospodinjskih skupin. Tretji pa je najemni tip gospodinjskih 

skupin, kjer stanovalci ohranjajo status najemnika, kar v ospredje še bolj postavlja načelo 

normalnosti. Pri tem tipu nudi stanovalcem servisna služba potrebne dnevne storitve in nočno 

pripravljenost, ambulantna služba pa storitve nege prilagodi individualnim zahtevam (Winter 

in drugi, 2002, v Imperl, 2012).  

Osnovni in povečani tip KDA gospodinjskih skupin se financirata na osnovi zakona o 

dolgotrajni negi (primerljivo s financiranjem konvencionalnih domov), saj sta to splošni 

institucionalni obliki. Pri prehodu iz centralne v decentralno obliko izvajanja gospodinjstva je 

stanovalcem na voljo več osebja, ne da bi bilo dodatno potrebno zaposlovati nov kader ali 

povečati stroške. Prav tako je zaradi večinoma avtonomnega delovanja gospodinjske skupine 

potreba po upravno-tehničnih delavcih in s tem povezanimi stroški zanemarljiva (Imperl, 

2012; Winter in drugi, 2001, v Imperl, 2012). Pri najemnem tipu KDA gospodinjskih skupin 

pa so mesečni stroški stanovalca seštevek naslednjih stroškov: mesečne najemnine za 

sobo/apartma, sorazmernega deleža obratovalnih stroškov ter sklenjene cene za gospodinjstvo 

in pavšala oskrbe (Winter in drugi, 2002, v Imperl, 2012).  

Gradnja gospodinjskih skupin pa narekuje dve konceptualni in arhitekturni usmeritvi (Winter 

in drugi, 2001, v Imperl, 2012): 

 Razmejen tip: tu je zasebno območje jasno razmejeno od javnega. Tako je omogočeno 

več možnosti za stanovalčev umik, ne da bi obstajala nevarnost izolacije.  

 Gnezdni tip: tu so površine, namenjene hodnikom, minimalne, enoposteljne sobe pa so 

razvrščene okoli skupnega prostora. Tovrstna postavitev omogoča stanovalcem hiter 
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prehod iz zasebnega v polzasebno in obratno, saj je tudi stanovalec, ki ne zapusti svoje 

sobe, ob odprtih vratih še vedno povezan s skupnostnim življenjem.  

»Koncept gospodinjskih skupin združuje različne segmente s področja arhitekture, vrste in 

usposobljenosti osebja, kadrovskega normativa, sistema oskrbe, velikosti skupine, 

negovalnega koncepta in opreme gospodinjske skupine.« (Imperl, 2012, str. 91) 

Izkušnje KDA gospodinjskih skupin pa so pokazale, da ni pomembnih ovir pri pridobivanju 

soglasja pristojne sanitarne inšpekcije za njihove kuhinje. Podobno je v Sloveniji, kjer 

zdravstvena inšpekcija priznava posebnost skupinskih kuhinj (v Pegazovem domu v Rogaški 

Slatini). Obenem tudi higienski predpisi niso tako strogi kot v velikih centralnih kuhinjah. 

Same kuhinje pa morajo biti oblikovane tako, da lahko stanovalci sede sodelujejo pri pripravi 

hrane (prav tam).  

Imperl (prav tam) poudarja, da so investicijski stroški izgradnje doma po načelih 4. 

generacije, v primerjavi s slednjimi pri 2. generaciji (le-teh je večina v Sloveniji in se še 

vedno gradijo), približno enaki. Stroški gradnje, ki pri domovih 2. generacije nastanejo zaradi 

izgradnje velikih prostorov (npr. jedilnica, centralna pralnica in kuhinja, večje avle …), se pri 

domovih 4. generacije preusmerijo v izgradnjo manjših kuhinj z jedilnicami ter večjih 

dnevnih prostorov, ločeno za vsako gospodinjsko skupino. Prednost slednje arhitekturne 

zasnove je v večji kvadraturi na stanovalca, saj so za razliko od domov 2. generacije, dvo- in 

triposteljne sobe nadomeščene z enoposteljnimi.   

Prednost domov 4. generacije pred domovi 2. generacije je tudi v kadrovskem vidiku. Razlike 

v primerjavi z domovi 2. generacije so v profilih in prerazporeditvi zaposlenih (primer v: 

Imperl, 2012, str. 123). Bistveno pa je, da v domovih 4. generacije 85–90 % vseh zaposlenih 

dela neposredno s stanovalci, v konceptu 2. generacije domov, pa le 55–60 %. Kadrovski 

okvirji gospodinjskih skupin pa niso neposredno prenosljivi iz ene države v drugo (prav tam).  

Tako denimo v Sloveniji predpisani kadrovski normativi domov za starejše ne ustrezajo 

kadrovskim normativom gospodinjskih skupin, ki delujejo v tujini. Menim pa, da se lahko 

vsak posamezen dom za starejše, ki vsaj deloma deluje po načelih gospodinjskih skupin, z 

iznajdljivostjo približa funkcioniranju gospodinjskih skupin iz tujine.  

Imperl (2012) omenja tudi nefunkcionalnost in potratnost dolgih hodnikov v domovih, 

grajenih po načelih 2. generacije. Pri vsakodnevnem delu je namreč zaradi logistike 

povprečna izguba časa na enega delavca od 20 do 25 % (kar ob pomanjkanju zaposlenih v 

klasičnih domovih občutijo predvsem stanovalci), v domovih, grajenih po načelu 4. 

generacije, pa je krog gibanja zaposlenih v eni gospodinjski skupini le nekaj metrov. S tem je 
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povezano tudi zmanjšanje ostankov hrane, saj se kuha bolj »osebno« (stalni zaposleni bolje 

poznajo stanovalce) ter pridobitev na kakovosti hrane, ki se preseli iz kuhinje direktno na 

krožnik stanovalca.  

Kljub vsem prednostim ureditve doma po načelih 4. generacije pa praktiki ugotavljajo, da je 

skupno bivanje z osebami v najtežji obliki demence, težavno. V Evropi je oskrba slednjih 

našla dve rešitvi. Prva rešitev je vztrajanje pri konceptu gospodinjskih skupin. Stanovalec je 

tako deležen individualnega pristopa v enoposteljni sobi, čez dan pa ga zaposleni pripeljejo v 

dnevni prostor, kjer uživa večjo pozornost. Tako so zadovoljene individualne potrebe 

stanovalca, obenem pa zaposleni lažje izvajajo oskrbo. Druga rešitev pa so t. i. negovalne 

oaze, namenjene osebam v zadnji fazi demence (prav tam).  

1.4.1.1. Negovalna oaza 

Negovalna oaza je ena od oblik gospodinjskih skupin, ki je v evropskem prostoru v praksi 

nastala kot odgovor na specifične potrebe oseb v 4. stopnji demence po Naomi Feil. V 

prostoru, poimenovanem oaza, ki je velik od 100 do 140 m
2
, biva 6–8 posameznikov s hudo 

demenco. Stanovalci v prirejenem prostoru z vonjavami, barvami, glasbo in svetlobo 

doživljajo ljubeznivo ter varno okolje. Glede na prostorsko razporeditev je negovalna oaza 

najbližje gnezdnemu tipu gospodinjskih skupin. Bistvenega pomena je stimuliranje čutov, 

zato je prostor odišavljen neposredno ob stanovalcu. Izbira vonjav je odvisna od biografije 

stanovalca in od terapevtskega učinka, ki ga želimo doseči s pomočjo različnih eteričnih olj. 

Posebne pozornosti v negovalni oazi je deležno kopanje stanovalcev. Le-to poteka v wellness 

kopalnici, kjer so na voljo za uporabo posebej zanje sestavljeni dodatki za kopel. Ob sprostitvi 

v kadi pa lahko stanovalci tudi uživajo hrano, saj je hranjenje prilagojeno njihovi prehranski 

biografiji in mora biti zagotovljeno v vsakem trenutku. Po kopanju stanovalce zavijejo v 

vnaprej ogrete rjuhe in jih osušijo s sušilnikom. Sledi bazalna stimulacija z oljem ali kremo, ki 

je izbrana glede na posameznikove individualne potrebe. Vsak stanovalec je okopan vsaj 

dvakrat tedensko, preostali čas pa je deležen individualne nege. Vse potrebe posameznika so 

zadovoljene ob nastanku, saj le-ti nimajo dnevno-nočnega ritma. V sredini oaze je delovni 

prostor za osebje, saj imajo tako kratko pot do vsakega stanovalca posebej in nenehen pregled 

nad njimi (klicnih naprav namreč ni, saj jih stanovalci ne prepoznajo več). Koncept oaze 

zahteva dobro usposobljeno osebje, ki je stanovalcem na voljo 24 ur dnevno. Nujna so znanja 

s področja gerontologije in paliativne nege, obenem pa se zaposleni kontinuirano dopolnilno 
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izobražujejo s področij prepoznavanja bolečin, dokumentiranja timskega dela, etike, 

komunikacije, diagnostike nege in skrbi zase. Zaposleni posedujejo tudi posebna negovalna 

znanja s področij kinestetike, aromaterapije, bazalne stimulacije, obravnavanja ran, 

preprečevanja preležanin, načina prehranjevanja ter poznavanje posebnosti oseb z demenco in 

tehnik dela z njimi. V timu je največ zdravstvenega osebja, saj stanovalci ne zmorejo več 

delovanja po načelih normalizacije, kot je ključnega pomena v gospodinjskih skupinah 

(Imperl, 2012).  

»Oaza ne deluje po konceptu običajnih večposteljnih sob, temveč na specifični postavitvi in 

atmosferi, ki omogočata največjo možno prilagoditev mikro prostora potrebam in počutju 

uporabnika, po drugi strani pa preglednost, prisotnost in poseben odnos osebja.« (prav tam, 

str. 99) 

V neposredni bližini negovalne oaze je navadno gospodinjska skupina za osebe z lažjo in 

zmerno stopnjo demence ali skupina za paliativno oskrbo. Nujno je sodelovanje in 

dogovarjanje z zaposlenimi v obeh enotah, obstajati pa mora tudi možnost rotacije osebja med 

enotama. Slednje omogoča prilagajanje potrebam zaposlenih in preprečevanje izgorelosti, saj 

nekateri ne zmorejo vsakodnevnega dela v negovalni oazi. Poleg osebja pa se v oaze lahko 

vključujejo tudi prostovoljci, ki so za tovrstno delo ustrezno izobraženi, in pa svojci 

stanovalcev (prav tam). 

Tako v konceptu gospodinjske skupine kot tudi v konceptu negovalne oaze je pomemben 

poudarek na skupnem jedru skupine in njegovo oblikovanje, le da sta pri gospodinjski skupini 

zasebni in javni prostor ločena, saj so osebe z lažjo in zmerno stopnjo demence še pomične. 

Obema konceptoma je skupno tudi načelo normalizacije. V gospodinjski skupini se slednje 

udejanja s pomočjo strukture skupine in osrednjih procesov, predvsem gospodinjenja. V 

negovalni oazi pa načelo normalizacije pomeni: občutiti in doživeti človeško bližino, 

navzočnost, skupnost, varnost ter dobro počutje (prav tam). 

Koncept domov 4. generacije je teoretično odlično zasnovan. Osebe z demenco so nastanjene 

v enoposteljnih sobah v manjših enotah, ki spodbujajo sposobnosti, ki so jim še preostale, 

zaradi česar je njihovo »propadanje« počasnejše in manj izrazito. Nenehna prisotnost istih 

zaposlenih jim daje občutek varnosti, domačnosti in udobja, v vsakem trenutku pa imajo na 

voljo tako zasebnost kot možnost za interakcijo. Tako vidik arhitekturne zasnove kot 

kadrovske strukture je premišljeno uporabljen in ustrezen za osebe z demenco.  
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Porajajo pa se mi pomisleki glede realizacije koncepta na slovenskih tleh. Ali smo zmožni v 

prihodnosti tudi v Sloveniji iz teorije v prakso prenesti omenjeno konceptualno zasnovo (v 

pravem pomenu)? Sami približki omenjenemu konceptu že sedaj obstajajo pri nas. Da bi 

gospodinjske skupnosti lahko v Sloveniji zaživele v polnem smislu, pa nam manjka predvsem 

arhitekturna zasnova. Večina domov (tudi novejših) je grajenih po starejših normativih 

(domovi 2. generacije, kot jih navaja Kuratorium nemške pomoči starejšim
11

), kjer obstajajo 

nepremostljive prostorske omejitve. Dolgi hodniki s (predvidenimi dvo- ali troposteljnimi) 

sobami, posejanimi na obe strani, namreč nikakor ne morejo postati manjši prostori, ki so 

temeljni del gospodinjske skupnosti, saj so adaptacije možne le do neke mere. Več možnosti 

za realizacijo koncepta vidim v novogradnjah domov za starejše, kjer bi se že na samem 

začetku upoštevala arhitekturna usmeritev domov 4. generacije. Vendar so tovrstne 

novogradnje pri nas redke.  

Poleg arhitekturnih omejitev vidim težave pri realizaciji koncepta tudi s kadrovskega vidika. 

Kadrovski normativi so pri nas bistveno drugačni, kot so predvideni v konceptu gospodinjskih 

skupin. Imperl (2012) omenja, da kadrovski normativi niso prenosljivi med državami, zato 

menim, da bi bila rešitev za udejstvovanje v tem, da bi razne inšpekcije dovoljevale 

odstopanja od normativov, ki trenutno veljajo za Slovenijo na področju domskega varstva. 

Druga možnost bi bila, da bi se posebej za Slovenijo uvedli normativi, ki bi veljali za domove, 

grajene po omenjenih načelih.  

Poleg tega je pri konceptu domov 4. generacije v osnovi pozabljen vzrok za prihod stanovalca 

z demenco v oskrbo izven matične družine. Oseba z demenco ni bila zmožna več sama skrbeti 

zase, poleg tega pa tudi svojci niso več zmogli skrbi zanjo (seveda ob pomoči služb, ki jih 

imamo v Sloveniji na voljo). Zato je težko pričakovati, da bodo osebe z demenco v večji meri 

pomagale pri gospodinjskih delih. Če se zaradi zmožnosti posameznikov v določeni 

gospodinjski skupini to zgodi, je sicer bistvenega pomena za ohranjanje njihovih preostalih 

sposobnosti, toda tudi v praksi domov 4. generacije je kader še vedno preobremenjen.  

In nenazadnje – živimo v času, kjer se v Sloveniji varčuje na vseh področjih. Domovi za 

starejše so vse dražji, njihove kapacitete pa posledično vse slabše zapolnjene. Nerealno je zato 

pričakovati, da bo dom 4. generacije cenejši od ostalih domov za starejše. Kaj potem sploh še 

ostane osebam z demenco in njihovim svojcem, če niso sposobni financirati stroškov 

                                                             

11
 Glej poglavje Institucionalna oskrba. 
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institucionalne oskrbe, ki pa je v Sloveniji skorajda edina možnost nastanitve starostnikov z 

demenco? 

V prihodnosti bi bilo za enakost možnosti potrebno predvsem zasnovati delo z osebami z 

demenco, ki bi imelo temelje v oskrbi starostnika z demenco v njegovem domačem okolju, s 

službami pomoči, ki bi se financirale iz različnih sredstev, da bi bile zato dostopne za 

uporabnike različnih finančnih zmožnosti in tako seveda močno konkurenčne institucionalni 

oskrbi. Osebam z demenco vseh socialnih slojev bi tako omogočili kvalitetno življenje v 

starosti v njihovem domačem okolju, obenem pa bi razbremenili njihove svojce.  

6.2 VALIDACIJA 

To tehniko sporazumevanja je že leta 1963 zasnovala ameriška socialna delavka Naomi Feil. 

Avtorica validacijo poimenuje terapija, ki ne omogoča zdravljenja in izboljšanja kognitivnih 

sposobnosti, pomaga pa osebam, ki delajo s posamezniki z demenco, da lažje vzpostavijo stik 

z njimi in se tudi lažje spoprijemajo z njihovimi izgubami (Feil, 2008, v Mali in drugi, 2011). 

Z validacijo skušamo upočasniti proces staranja in preprečiti, da bi demenca prehitro razvila 

svojo skrajno obliko (Van Hülsen, 2010). 

Metoda temelji na spoštovanju in priznavanju veljavnosti. To, kar govori oseba z demenco, je 

veljavno in pravilno, četudi se ne sklada z našo realnostjo. Zato izjave oseb z demenco 

jemljemo resno, s tem pa se osebi dviga samozavest, zmanjšata pa se tudi stres in strah. 

Obenem se z izboljšanjem verbalne in neverbalne komunikacije oseba z demenco počuti manj 

izključena (prav tam).  

Pozitivne učinke validacije navaja tudi Feil (1972, v Feil, 1993) v zgodnji raziskavi učinkov 

skupinske validacije na osebe z demenco. Avtorica (prav tam) je ugotovila, da se osebam z 

demenco s pomočjo validacijskih tehnik krepi motivacija za določeno delo. Opazila je porast 

verbalne komunikacije in tudi izboljšanje socialnega vedenja ter kontrole vedenja oseb z 

demenco. Prav tako je opazila, da so se osebe z demenco v skupini začele pogovarjati med 

seboj in ne več le z osebjem, obenem pa so pričeli izkazovati čustva skrbi drug za drugega. 

Čustva dobrega počutja pa so se kazala s pozitivnimi komentarji, smehom in povečanem 

telesnem in očesnem kontaktu.  

Prav tako je mnoge pozitivne učinke validacije navedla Peoples (1982, v Feil, 1993), ki je 

primerjala učinke validacije z učinki orientacije v realnost (o kateri bom pisala v 

nadaljevanju) v domu starejših s kapaciteto 225 oseb. Vedenje se je pri validaciji izboljšalo 
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pri sedmih od skupno desetih oseb v primerjavi z orientacijo v realnost, kjer se je vedenje 

izboljšalo pri treh od skupno osmih oseb. Tudi udeležba na validacijski terapiji je bila večja. 

Validacijska terapija je izzvala pomembno izboljšanje v vedenje, medtem ko orientacija v 

realnost ni izzvala opaznih razlik.  

Izhodišče metode je usmerjeno na simptom oz. ravnanje z izstopajočimi, na prvi pogled 

nerazumljivimi načini vedenja oseb z demenco (Van Hülsen, 2010).  

Tehnika validacije temelji na šestih dejavnikih (Feil, 1993): 

 socialni nadzor, 

 kognitivno mišljenje, 

 izostreni čuti, 

 refleksivno samozavedanje, 

 govor in 

 gibanje. 

Validacija je emocionalna metoda. Je tehnika za izboljševanje odnosov med osebami z 

demenco, njihovimi svojci in strokovnim osebjem, pri čemer moramo poslušati besedno 

sporočanje oseb z demenco in upoštevati njihovo nebesedno komunikacijo, da bi lahko 

oblikovali vzorce za medsebojno sporazumevanje (Van Hülsen, 2010). 

Temelj validacije je v razumevanju in sprejemanju oseb z demenco takšnih, kot so, ne da bi 

pri tem poudarjali njihove zmanjšane zmožnosti in sposobnosti (Mali in drugi, 2011). Njen 

namen ni spreminjanje človeka, četudi je to pogost stranski učinek (Van Hülsen, 2010).  

Naomi Feil je oblikovala načela validacije, ki izhajajo iz razumevanja in dojemanja osebe z 

demenco, pomagajo pa pri razlagi njenega vedenja in pri vsakodnevnem delu z njim. Ta 

načela so (Feil, 2003): 

1. Vsak človek je edinstven in mora biti obravnavan kot individuum. 

2. Vsak človek je dragocen, četudi je še tako močno dezorientiran. 

3. Za vedenje dezorientiranih zelo starih ljudi obstaja razlog. 

4. Vedenje v starosti ni le posledica anatomskih sprememb v možganih, temveč rezultat 

kombinacije telesnih, socialnih in psihičnih sprememb, ki so se zgodile v življenju. 
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5. Starih ljudi z demenco ne moremo prisiliti, da bi spremenili svoje vedenje. Vedenje se 

lahko spremeni samo, če oseba to hoče.  

6. Osebe z demenco moramo sprejemati, ne da bi jih ocenjevali. 

7. K vsakemu življenjskemu obdobju sodijo določene naloge. Če jih človek v določenem 

obdobju ne opravi, to lahko povzroči psihične probleme (teorija razvojnih nalog po 

Eriksonu). 

8. Ko začne kratkoročni spomin popuščati, poskušajo starejši odrasli vzpostaviti 

ravnovesje s tem, da posegajo po preteklih dogodkih v svojem življenju.  

9. Ko se slabša vid, slišijo zvoke iz preteklosti (predajanje lastnim podobam in zvokom 

iz preteklosti). 

10. Izraženi in priznani boleči občutki, ki jih validira (razume, čuti skupaj z osebami z 

demenco) referenčna oseba, oslabijo. Npr. gospa z demenco veliko joka, je žalostna in 

se umika vase. Če referenčna oseba z njo čuteče govori, jo objame, gospa ve, da jo 

nekdo posluša. 

11. Ignorirani in potlačeni boleči občutki postajajo vedno močnejši (če gospe z demenco 

ne bomo potolažili, se bo še bolj umaknila v svoj svet). 

12. Empatija prispeva k zaupanju, zmanjšuje anksioznost in znova vzpostavlja 

dostojanstvo. 

Ista avtorica (prav tam) je validacijo razdelila na dva bloka: 

1. Temeljni odnos 

Zajema stik z očmi, držo človeka (bližina in distanca), zaznavo (kriteriji dojemanja – kako 

oseba z demenco želi, da jo nagovarjajo v določeni situaciji), izgube v življenju, razvoj v 

življenjskih obdobjih (teorija razvojnih nalog po Eriku Eriksonu) in simbole (slednji so lahko 

lastni – pesem, ki sta si jo z možem vrtela – ali splošni – poročni prstan; povezani so npr. z 

družino – mehka igrača lahko pomeni materin objem).   

2. Delitev v stadije in tehnike 

Strokovnjak najprej opazuje osebo z demenco, spoznava njegove sposobnosti in zmožnosti in 

zbira informacije o posameznikovem življenju, pri čemer si pomaga s svojci osebe z 

demenco, da ugotovi, v katerem stadiju demence je (Feil, 2008, v Mali in drugi, 2011). Osebe 

z demenco ne moremo le togo razdeliti v posamezen stadij, saj demenca variira, s tem pa 
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lahko tudi posameznik tekom dneva prehaja iz enega stadija v drugega (Van Hülsen, 2010). 

Tako je tudi tehnika validacije ustrezno prilagojena vsakemu stadiju posebej (Mali in drugi, 

2011). Kot strokovnjaki moramo to upoštevati in posamezne tehnike validacije tudi ustrezno 

uporabljati (Van Hülsen, 2010). 

Tabela 1: Validacija v posameznih stadijih demence (Mali in drugi, 2011) 

 Značilnosti oseb 
Postavljanje 

vprašanj 
Vsebina pogovora 

Oblike 

sporazumevanja 

Stadij 1 
Pomanjkljiva, slaba 

orientacija 

K-vprašanja: kdo, 

kako, kje, kdaj. 

Nikoli zakaj! 

Povzemanje 

vsebine, vračanje v 

preteklost, 

upoštevanje 

sogovornikovega 

mnenja 

Uporaba dotikov 

(na željo 

sogovornika), 

uporaba glasbe 

Stadij 2  

Časovna zmedenost 

in izgubljanje stika 

z resničnostjo 

K-vprašanja: kdo, 

kako, kje, kdaj. 

Nikoli zakaj! 

Povzemanje 

vsebine, vračanje v 

preteklost, 

upoštevanje 

sogovornikovega 

mnenja 

Uporaba dotikov 

(na osnovi 

poznavanja osebe), 

uporaba glasbe, stik 

z očmi 

Stadij 3 

Zapiranje pred 

zunanjim svetom, 

slabo odzivanje na 

dražljaje iz okolice 

K-vprašanja: kdo, 

kako, kje, kdaj. 

Nikoli zakaj! 

Povzemanje 

vsebine, vračanje v 

preteklost, 

upoštevanje 

sogovornikovega 

mnenja 

Uporaba dotikov 

(na osnovi 

poznavanja osebe), 

uporaba glasbe, stik 

z očmi 

Stadij 4 Vegetiranje 
Miren glas in govor 

brez vprašanj 

Pripovedovanje, 

vračanje v 

preteklost 

Uporaba dotikov 

(na osnovi 

poznavanja osebe), 

uporaba glasbe, stik 

z očmi 

 

 

Osebi z demenco v prvem stadiju lahko s tehniko validacije pomagamo, da ne zdrsne 

prekmalu v časovno dezorientiranost, značilno za drugi stadij, ali se preneha odzivati na 

dražljaje iz okolice, kar je značilno za tretji stadij. Prav tako pa postopna uporaba tehnike 

validacije pri osebah, ki so v tretjem stadiju, lahko upočasni prehod v četrti stadij demence 

(prav tam).  
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6.2.1 Tehnike validacije 

Naomi Feil je oblikovala naslednje tehnike validacije (Van Hülsen, 2010): 

1. Centriranje 

Je dihalna vaja, ki pomaga, da se osredotočimo samo na dihanje in odrinemo stran vse, 

kar nas ta hip zaposluje. Osredotočimo se na točko 5 cm nad/pod telesno sredino in 

globoko vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta. Postopek osemkrat ponovimo. 

Vsak pogovor začnemo s centriranjem, da osvobodimo glavo prejšnjih misli in jo 

pripravimo na novo situacijo. 

2. Uporaba jasnih, vrednostno nevtralnih besed 

Besede, ki se začnejo s »k«: kdo, kaj, kje, kako, kdaj. S tovrstnimi vprašanji izražamo 

zanimanje. Nikoli ne smemo uporabljati »zakaj« ali »kako to«, saj to zahteva 

utemeljitev, ki pa nam jo osebe z demenco ne morejo dati. 

3. Ponavljanje 

Sogovornik še enkrat ponovi smisel tega, kar je povedala oseba z demenco, pri tem pa 

je pozoren tudi na barvo glasu in melodijo govora – če oseba z demenco govori hitro, 

moramo hitro govoriti tudi mi.  

4. Uporaba ekstremov 

Pozovemo osebo z demenco, naj misli na neko drugo situacijo, v kateri je bilo nekaj še 

huje ali pa lepše (npr. gospa se pritožuje nad neužitno hrano, negovalka pa jo vpraša: 

»Ali je to najslabši piščanec, kar ste jih kdajkoli jedli?«). Vzrok za pritoževanje je 

lahko drugje – npr. gospa se jezi zaradi slabo prilegajoče se proteze, s pomočjo 

vprašanja negovalke lahko da duška svoji jezi, saj ima nekoga, ki jo posluša.  

5. Predstavljati si nasprotje 

Po nasprotju sprašujemo, da ima oseba z demenco občutek varnosti, saj so tudi 

obdobja, ko se »to« ne dogaja. Tehniko uporabljamo samo pri negativnih stvareh, da si 

je mogoče spet predstavljati lepšo stran (npr. isti primer s pritoževanjem nad hrano: 

»Vam je hrana včasih bolj teknila?«).  

6. Spominjanje 

Tehnika lahko nakaže rešitev, ki je bila uporabljana v preteklosti (npr. gospa z 

demenco se pritožuje nad nespečnostjo, mi pa jo vprašamo: »Ali je bilo že od nekdaj 

tako, da niste mogli spati?«).  
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7. Vzpostaviti pristen stik z očmi, pogled naj nato nekaj časa počiva na tej točki 

Gledamo z naklonjenostjo, s čimer drugemu signaliziramo, da mislimo njega. Tehniko 

lahko povežemo z rahlim dotikom roke ali rame, kar deluje pomirjajoče.  

8. Večpomenskost 

Tu uporabljamo zaimke – on, ona, ono, nekdo, nekaj itd., kar pride v poštev pri delu s 

časovno dezorientiranimi osebami, ki pogosto ustvarjajo lastne besedne kreacije (npr. 

oseba z demenco kriči, da jo boli katagena, mi pa vprašamo: »Nekaj vas boli?« – nekaj 

nadomesti besedo katagena).  

9. Ustrezen glas, primeren situaciji 

Če se oseba z demenco jezi, moramo temu ustrezno povzdigniti glas tudi mi, saj bo le 

tako dobila občutek, da jo jemljemo resno. Nasprotno je pogosta reakcija ta, da postaja 

naš glas vse tišji in mirnejši v prepričanju, da bomo osebo z demenco s tem pomirili. S 

tem mu sporočamo, da nismo zaznali njegove jeze.  

10. Zrcaljenje (samo v stadiju 3) 

Pri tej tehniki je pomembno vživljanje v drugo osebo, s tem, da jo opazujemo in nato 

zrcalimo njene gibe in občutke. Pri osebi z demenco zrcaljenje izraža pozornost, saj je 

tu nekdo, ki z njim izvaja neko opravilo. Poleg tega z zrcaljenjem navežemo stik, ko 

ne uspe nobena druga možnost, obenem pa ga pustimo v njegovem svetu in ga 

spremljamo košček poti. Tehniko lahko izvajamo večkrat na dan od 30 sekund do 

največ treh minut.  

11. Povezovanje vedenja s človekovo temeljno potrebo, ki ni izpolnjena 

Osebe z demenco so pogosto prikrajšane za temeljni potrebi po naklonjenosti in 

priznanju, kar kažejo s svojim vedenjem. Le-to ima vedno svoj vzrok, naša naloga je, 

da ga najdemo.  

12. Prepoznati in uporabiti prednostno čutilo 

Pri komunikaciji z osebo z demenco so čutila zelo pomembna. Z opazovanjem lahko 

ugotovimo, katero čutilo največ uporablja, da bi nato z njim lažje navezali stik. Z 

nekom, ki rad posluša, je smiselno poslušati glasbo in peti, tisti, ki je vizualen tip, se 

zamoti z gledanjem slik ali knjig, kinestetični tip lahko prijema glino, zemljo, rože ... 

13. Dotiki 

Tehnika se uporablja od stadija 2 dalje, saj takrat sposobnosti na področju zaznavanja 

občutno opešajo. Če svojo dlan položimo na roko osebe z demenco, nas bo ta 

pogledala in zaznala, pri čemer so besede manj pomembne. Posameznika se moramo 
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dotikati na želen način (npr. za nekatere je božanje po licu simbol za materin dotik, pri 

čemer zaradi neprijetnih občutkov odmaknejo glavo-prepoznati moramo dotike, ki jih 

oseba želi, da bi se ji približali).  

14. Uporaba glasbe 

Glasba poživlja in stimulira, če jo uporabljamo načrtno, časovno omejeno ter 

prilagojeno vsakemu posamezniku. Ko besede bledijo, ostanejo melodije in besedila 

znanih pesmi. Osebe z demenco včasih ne govorijo skoraj nič več, pa vseeno ob glasbi 

znajo zapeti besedilo ali zrecitirati kako znano pesem.  

6.2.2 Skupinska validacija 

Skupinska validacija je primerna za stadij 2 in 3, izjemoma se vključuje osebe, ki so v stadiju 

1. Udeleženci v validacijski skupini so vodja skupine (terapevt), terapevt pomočnik in 6 do 8 

udeležencev. Skupine naj se odvijajo od 20 do 60 minut, dva- do trikrat tedensko z istimi 

udeleženci, med katerimi vsak dobi nalogo, povezano z njegovo življenjsko zgodbo, ki jo nato 

izvaja med srečanjem. Npr. nekdo, ki je v svojem življenju rad nastopal in imel govore, bo 

oseba, ki pozdravi vse prisotne na srečanju; nekdo, ki je delal v gostinstvu, skrbi za pecivo in 

pijačo; oseba, ki je rada plesala ali bila v pevskem zboru, zapoje kakšno pesem za popestritev 

srečanja … Vodja skupine in pomočnik pomagata, če kdo ne najde besed, če ne zmore svoje 

vloge itd., saj je pomembno, da vsak udeleženec ohrani svojo vlogo. Pomembno je tudi, da 

srečanje postane ritual – ob istem času na enem mestu, da bi se udeleženci lažje orientirali 

(Van Hülsen, 2010).  

Cilji skupinske validacije so (Feil, 1992, v Feil, 2003):  

 spodbujanje interakcije,  

 spodbujanje udeležencev, da prevzamejo socialne vloge, 

 vzbujanje občutkov, kot sta dobro počutje in zadovoljstvo,  

 spodbujanje socialnih stikov, 

 spodbujanje verbalnega vedenja ter 

 morebitna predelava neopravljenih življenjskih nalog (po Eriksonu).  

Tovrstna oblika metode pogosto prinaša boljše rezultate, saj je komunikacija istočasno 

spodbujena z več osebami, preprečuje umik ter spodbuja verbalno vedenje in interakcijo. 
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Skupina ima točno določen potek dela (oz. pomoč za orientacijo) z vnaprej določenimi 

vsebinami. Možne teme za skupinsko validacijo so: ali pogrešate svoj nekdanji dom in starše, 

ali pogrešate svoje nekdanje delo, kaj človeka osrečuje… Lahko uporabljamo pripomočke, 

kot so: gramofon, radio, mehka žoga, za različne praznike pa lahko izdelujejo pecivo ali 

okraske (Van Hülsen, 2010) … 

6.3 ORIENTACIJA V REALNOST 

Orientacijo v realnost sta v šestdesetih letih razvila ameriška psihiatra Folsom in Taulbee za 

veterane korejske vojne, ki so doživljali hude stiske, nekateri pa so se zaradi tega celo 

umaknili iz realnosti (Van Hülsen, 2010). Kasneje se je metoda začela uporabljati tudi pri 

osebah z demenco (Woods, 1993). V okviru tega treninga spodbujajo orientacijsko 

sposobnost dezorientiranih ljudi s tem, da jih aktivno vključujejo v dnevno dogajanje, da bi 

preprečili apatijo in pozitivno vplivali na kakovost življenja. Cilj metode je ohraniti 

posameznikovo osebno identiteto, izboljšati orientacijo spominskih funkcij, spodbujati 

komunikacijo in podpirati socialno interakcijo (Van Hülsen, 2010). Holden (1997b) še dodaja, 

da se s pomočjo orientacije v realnost uporabniki lahko ponovno naučijo novih veščin ter 

izrazijo svojo osebnost. 

Za razliko od validacije se pri tej metodi zmedene izjave ne sprejemajo, pri čemer gre za 

taktno popravljanje na področjih osebne, časovne in prostorske dezorientacije. Orientacija v 

realnost se tako uporablja kontinuirano glede na posameznikovo osebno orientiranost. 

Komentirajo se aktualni dogodki, pri čemer se zmedene izjave popravljajo, samostojno 

vedenje in ustrezne izjave pa prejemajo potrditev. Oddelek je opremljen z napisi, da bi se 

stanovalec lažje orientiral (Van Hülsen, 2010). Pogosta je tudi uporaba informacijskih tabel, 

koledarjev in ostalih tovrstnih pripomočkov (Feil, 2003). Holden (1997b) pa poudarja, da je 

neetično orientirati posameznika, če je tovrstna intervenca zanj škodljiva in mu ne nudi 

spodbudnega okolja.   

Upoštevati pa je potrebno tudi dejstvo, da vsi ljudje karakterno niso primerni za to delo, saj 

jim vloga v terapiji dodeljuje moč, da nadzorujejo vsakdanje aktivnosti oseb z demenco 

(Woods, 1993).  

V okviru orientacije v realnost tako ločimo tri glavne dejavnike, ki so pomembni za večjo 

učinkovitost terapije (Van Hülsen, 2010):  

 Šolanje negovalnega osebja 
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Negovalno osebje ima ključno vlogo, saj brez sodelovanja celotnega tima ni 

učinkovitega treninga orientacije v realnost.  

 24-urna orientacija v realnost  

V širšem smislu je metoda temeljni pristop h komunikaciji. Ker naj bi se izvajala 24 ur 

na dan, je smiselna le za stanovalce v domovih ali bolnike, ki dlje časa bivajo v 

psihiatričnih bolnišnicah.  

 Strukturirana skupinska srečanja  

Skupinska terapija orientacije v realnosti temelji na aktivnosti za razliko od 24-urnega 

treninga, kjer je v ospredju komunikacija. Prisoten je vodja, skupine pa morajo biti 

čim bolj homogene, saj so ekstremne razlike v zmogljivosti članov velika ovira. 

Skupine spodbujajo ročne spretnosti, petje, kuhanje … Strukturirana skupina daje 

varnost, temelj pa je omogočiti obujanje preteklih spominov stanovalcev.  

Terapija orientacija v realnost je naletela na veliko očitkov. Eden temeljnih je, da je v stadiju 

1 trening orientacije v realnost dobra metoda, ker stadij zahteva še zelo veliko orientacije in 

konkretnega znanja, zato se demenca ne razvije tako hitro, kot bi se sicer. Pri napredovanju 

demence pa metoda povzroči negotovost in strah, saj terapija ne upošteva individualnosti, 

osebe z demenco pa se tako še bolj umikajo vase (prav tam). Zaradi slednjega, predvsem pa 

zaradi zlorabe metode (v tem primeru je orientacija v realnost nesmiselna terapevtska metoda, 

polna konfrontacij), je orientacija v realnost v zadnjih letih vedno manj v uporabi (Brooker, 

2001). Woods (1993) pa dodaja, da je orientacija v realnost v svojih elementih dolgočasna in 

nestimulativna metoda, ker ni zasnovana fleksibilno. S tem se strinja tudi Van Hülsen (2010), 

ki meni, da je ena temeljnih omejitev terapije, da demenca ni statična bolezen, ampak se lahko 

spremeni v nekaj urah (oseba prehaja med stadiji demence), česar pa pri terapiji ne 

upoštevajo. Tako lahko v splošnem rečemo, da orientacija v realnost pomaga, če se dosledno 

vedno znova izvaja in služi kot osnova za nadaljnje intervencije in druge oblike terapij.  

Potrebno pa je upoštevati, da se je metoda z leti razvijala in ne pomeni več le orientacije na 

»tukaj in zdaj«, na osebe, letne čase, čas, kraj… V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je 

metoda tako postala 24-urni pristop, ki vključuje tudi pozitivne aspekte posameznikovega 

vedenja (Holden, 1997b).  
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6.4 TERAPIJA SPOMINJANJA 

Terapija spominjanja je trening spomina, ki igra pomembno vlogo predvsem na verbalnem 

področju in služi prepoznavanju vedenjskih vzorcev (Van Hülsen, 2010). Uporabo spominov 

kot terapijo so leta 1963 razvili Mahon, Rhudick in Butler (Feil, 2003).  

Še do nedavnega je spominjanje rane preteklosti pomenilo regresijo starejših in je bilo 

zaznano kot negativen element, danes pa terapija spominjanja postaja vedno bolj popularna za 

delo z osebami z demenco (Woods, Portnoy, Head in Jones, 1993).  

Tako kot validacija tudi terapija spominjanja temelji na predpostavki, da gre človekov razvoj 

skozi posamezne stadije, v katerih se posameznik sooča z različnimi izzivi. Kako se 

posameznik znajde v življenju, je odvisno od tega, kako se sooča z izzivi, ki jih narekuje 

posamezni stadij ter kako se uspe prilagoditi prehodu med različnimi stadiji. Kot validacija je 

tudi terapija spominjanja lahko uporabljana individualno ali pa v skupini (Feil, 2003). 

Individualna oblika terapije spominjanja je bolj primerna za osebe, ki imajo težave s sluhom 

ali vidom. Pomembno je predvsem poznavanje posameznikove preteklosti, da lahko s 

pomočjo različnih reči prikličemo njegov spomin (npr. okraski, slike, priljubljena oblačila …) 

(Goudie in Stokes, 1997). Ko gre za skupinsko obliko terapije spominjanja, je predmet 

razprave tema ali predmet, zaposleni, ki je v vlogi vodje, pa ima nalogo opazovati vedenje 

vsakega stanovalca in ga primerjati z vedenjem, ki mu je priča sicer (je bolj tih ali živahen kot 

navadno; kako se odziva ob temah, ki so povezane z njegovo biografijo …). Na začetku naj 

delo v skupini traja največ 20 minut, kasneje pa do največ 45 minut, da se osebe z demenco 

ne utrudijo. Skupine naj bi imele 5–8 udeležencev, če jih je manj, pa čas srečanja prilagodimo 

številu. Standardni stavki se začnejo: »se še spomnite …« ali »spomnim se …«, s pomočjo 

spominov pa skušamo izboljšati komunikacijo in skupinsko vedenje (Van Hülsen, 2010). 

Sredstva, ki stimulirajo priklic spominov, so lahko konkretna ali abstraktna (npr. glasba, 

fotografije, hrana, pesmi, barve, vonji …) (Woods in drugi, 1993).  

V pomoč pri sestajanju skupine je vedno isti prostor, brez motenj ter sodelavci, ki naj se ne bi 

menjavali prepogosto. Lahko uporabljamo razne predmete – npr. prinesemo zapestno uro in jo 

damo na vidno mesto v skupini. Vodja nato postavi vprašanje skupini: »Ali se še spomnite teh 

predmetov? Gospa X, kdaj ste dobili svojo prvo uro?«. Če pogovor zastane, vodja vključi 

nekaj lastnih izkušenj (npr. moška ura me vedno spominja na mojega starega očeta, ki …) 

(Van Hülsen, 2010). Goudie in Stokes (1997) pa menita, da je terapija spominjanja lahko 

stimulativni eksperimentalni dogodek, če izvajalci uporabijo malce domišljije. Tako lahko 
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posnemajo kinematografe iz časa mladosti oseb z demenco, priredijo posebni dogodek ali pa 

popoldanski ples ob čajanki. Tako postane terapija spominjanja veliko več kot le srečanje, ki 

temelji na vprašanjih in odgovorih. 

Terapija spominjanja je dobra možnost, če želimo spoznati nove stanovalce, ki so prišli v dom 

za starejše in bi želeli ugotoviti stopnjo demence, v kateri so trenutno (Van Hülsen, 2010).   

6.5  SENZORNE TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI 

Tovrstne metode uporabljajo čutila za navezovanje stikov in komuniciranje z osebami z 

demenco namesto običajnega verbaliziranja, saj so osebe z demenco velikokrat v zadregi, ker 

ne najdejo pravih besed za poimenovanje stvari, se ne zmorejo izraziti, ne razumejo, kar smo 

jim pravkar povedali … Da bi premostili omenjene bariere v komunikaciji z osebami z 

demenco, senzorne terapevtske aktivnosti uporabljajo zvok, masažo in aromaterapijo kot 

temeljne metode dela. Namen teh aktivnosti je sprostitev, zmanjševanje anksioznosti in 

izboljšanje splošnega počutja (Brooker, 2001).  

6.5.1 Snoezelen metoda 

Multisenzorna okoljska stimulacija, oz. Snoezelen metoda v zadnjem času pridobiva na 

popularnosti (Brooker, 2001). Snoezelen je nizozemska umetnostna beseda, ki sestoji iz dveh 

besed: sniffelen (vohati/raziskovati) in doezelen (dremati/sprostitev) (Learn About the 

Benefits of SNOEZELEN for Geriatric Patients with Dementia from SNOEZELEN Therapy 

Expert Dr. Lori Stevic Rust PhD, ABPP, 2013). Klasičen Snoezelen koncept je bil pred skoraj 

36 leti razvit na Nizozemskem kot ponudba za prosti čas za ljudi s težko motnjo v duševnem 

razvoju, v letih 1992/1993 pa je bil reformiran s strani Martine Dennerlein. Vodilna ideologija 

klasičnega koncepta je: »nič ni potrebno početi, vse je dovoljeno«. Strokovnjaki tu izhajajo iz 

mnenja, da materiali sami po sebi delujejo pozitivno, vsak uporabnik pa lahko sam odloči, kaj 

je zanj dobro in kaj ne. V ospredju je princip prostega doživljanja (Was ist SNOEZELEN®?, 

2009). 

Reformiran koncept Snoezelen® pa je večnamenski izobraževalni in terapevtski pristop, ki ga 

je razvila Martina Dennerlein. Gre za biografsko in diagnostično delo, kjer se upoštevajo 

primanjkljaji in oblike bolezni, potrebna pa je priprava glede na individualne potrebe 

uporabnikov. Koncept zajema tudi usmerjeno spodbujanje ter strukturirano pedagoško in 

terapevtsko delo s fokusiranim celovitim spodbujanjem čutnega zaznavanja (kar pa klasičen 

http://www.flaghouse.com/BenefitsOfSnoezelen_AL.asp#Title
http://www.flaghouse.com/BenefitsOfSnoezelen_AL.asp#Title
http://www.flaghouse.com/BenefitsOfSnoezelen_AL.asp#Title
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koncept ne zajema). Za koncept Snoezelen® pomeni »nepripravljeno« delo nevarnost za 

uporabnika, ki ima potrebo po zaščiti in je s tem odvisen od drugih. Druga nevarnost, ki jo 

vidi Martina Dennerlein v klasičnem konceptu, je pomanjkljiva kvalifikacija osebja (tako 

teoretična kot tudi praktična), ki izvaja koncept, saj prosto izbira materiale, ne da bi prej 

preverilo, kako le-ti delujejo na različne skupine uporabnikov. Tretja nevarnost pa je sama 

preteklost uporabnika. V življenju ljudi le-ta ni bila vedno pozitivna. Nujno je, da koncept 

temelji na pozitivnem preteklem spominu ter na podlagi individualne življenjske biografije in 

izsledkih diagnoze. Izzvane negativne življenjske izkušnje, ki jih lahko zvabi na površje 

nekvalificiran kader, pomenijo za uporabnika breme in povzročijo žalost (prav tam).  

Reformiran koncept Snoezelen je tako razumljen kot strokoven, kvalitativen, interaktiven in 

tekoč proces, ki omogoča uresničitev individualnih potreb in ima individualen, stimulacijski 

in rehabilitacijski pozitiven vpliv na uporabnikovo celostno predelovanje zaznavanja 

(kognitivno in duševno področje, ter področje vseh čutil, tudi ravnotežja in sklepov/mišičnega 

aparata) (prav tam).  

Razlog za uporabo reformiranega koncepta Snoezelen je v zagotavljanju multisenzoričnega 

okolja, ki namesto intelektualnim sposobnostim daje prednost zmožnostim, ki so osebam z 

demenco še preostale (Snoezelen for dementia, 2002). Prijetna atmosfera je rezultat 

sovplivanja odnosa, materiala in prostora, ki smo ga ustvarili na podlagi potreb uporabnika 

(Was ist SNOEZELEN®?, 2009). Prostor je zato potrebno načrtovati z ekipo, ki razume 

potrebe uporabnika in ima strokovno znanje, da razume tudi namen in cilje uporabe 

Snoezelen® koncepta. Ključno je upoštevanje naslednjih pravil pri načrtovanju prostorov 

(Plannungsunterlagen für SNOEZELEN-Räume und Spezial-Angebote, 2010): 

 prostor mora biti dobro prezračen, 

 ne sme biti v bližini neposrednih virov hrupa, 

 mora biti lahko dostopen, 

 prostor mora biti v skladu s predpisi (požarna varnost …), 

 prostor mora imeti veliko možnih električnih priključkov za razne naprave, ki so del 

terapije (če je možno – v primeru novogradnje, se mesta električnih vtičnic načrtuje 

vnaprej, vzporedno z oblikovanjem notranjosti prostorov). 

 V Snoezelen sobi se nahajajo elementi, kot so npr. (prav tam): preproge ali sedeži, stenske 

preproge ali blazine, s katerimi se lahko naslonimo na steno, ogledala in vodni stebri z 
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mehurčki, projektor z učinkom kolesa, reflektor z barvnim kolesom, posebna sprostitvena 

glasba, glasbeno vodno ležišče z baldahinom …  

Snoezelen sobe se izkažejo tudi kot odličen prostor za obiske svojcev oseb z demenco, saj jim 

ni potrebno razmišljati, kaj reči in na kakšen način, biti v zadregi kako začeti pogovor, kako 

se odzvati ali pa se le nenehno ponavljati (Learn About the Benefits of SNOEZELEN for 

Geriatric Patients with Dementia from SNOEZELEN Therapy Expert Dr. Lori Stevic Rust 

PhD, ABPP, 2013). 

Reformiran koncept Snoezelen je primeren za vse skupine uporabnikov: nedonošenčki in 

novorojenčki, otroci (družina, vrtec, šola, šola s prilagojenim programom), mladostniki 

(otroška in mladostniška psihiatrija, področje zasvojenosti, dnevni centri), odrasli (psihiatrija 

za odrasle, psihohigiena na delovnem mestu) in starostniki (gerontologija, gerontopsihiatrija). 

Koncept pa se uporablja tudi v centrih za rehabilitacijo, na področju paliativne oskrbe, pri 

raznih delavnicah, pri intenzivni negi in pri ljudeh v komi, na akutnih in strokovnih klinikah 

(Was ist SNOEZELEN?, 2009) …  

Tako uporabnika v posebni, zaprti Snoezelen sobi vključimo v stimulacije, kot so različne 

oblike glasbe, masaže, projeciranje podob, vodni stebri, aromaterapija (Brooker, 2001) … 

Prav tako pa lahko uporabljamo gugalnik ali visečo mrežo in vodno posteljo, ki nudijo 

različne dražljaje in omogočajo občutenje telesa. Uporaben je tudi bazen z žogicami, kamor se 

lahko udeleženci potopijo, se vržejo vanj, premetavajo žogice (Van Hülsen, 2010) … 

Osebe z demenco se poleg ostalih težav večkrat srečujejo s pomanjkanjem motivacije in 

energije ter apatijo. Pri tem je v pomoč stimulacija s pomočjo zvokov iz okolja (npr. ptičje 

petje, zvoki valov …) v kombinaciji z vidnimi dražljaji (npr. projekcija slik gozdov, 

travnikov, morja …). Omenjeni način lahko kombiniramo tudi s stimulacijo dotika, in sicer 

tako, da osebi z demenco damo različne znane predmete/plišaste igrače, ki sovpadajo s 

kombinacijo prejšnjih dveh dražljajev (npr. če osebi z demenco predvajamo zvoke in slike 

narave, ji podamo tudi plišasto igračo ptiča, ki simulira ptičje petje). Tako s pomočjo 

omenjenih načinov stimuliramo dolgoročni spomin, ki je pri osebi z demenco (še) ostal 

neokrnjen. Oseba se tako spomni kakega dogodka iz preteklosti, povezanega s stimulacijami, 

in nam pripoveduje o njem (Learn About the Benefits of SNOEZELEN for Geriatric Patients 

with Dementia from SNOEZELEN Therapy Expert Dr. Lori Stevic Rust PhD, ABPP, 2013).  

Ključen način stimulacije je tudi aromaterapija, ki se uporablja pri težavah, kot so napetost, 

nemirno vedenje, agresija, strah … S pomočjo raznih vonjev (sivka, vanilja), ki pomirjajo, 

ustvarimo prijetno okolje za osebo z demenco, ki sprošča in znižuje krvni tlak. Aromaterapija 

http://www.flaghouse.com/BenefitsOfSnoezelen_AL.asp#Title
http://www.flaghouse.com/BenefitsOfSnoezelen_AL.asp#Title
http://www.flaghouse.com/BenefitsOfSnoezelen_AL.asp#Title
http://www.flaghouse.com/BenefitsOfSnoezelen_AL.asp#Title
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je poleg mnogih drugih namenov uporabljana tudi takrat, ko želimo stimulirati um. V ta 

namen uporabimo arome mandarine in pomaranče (prav tam). 

S pomočjo okolja tako osebo z demenco vključimo v specifično terapevtsko izkušnjo in jo s 

tem pripravimo k čim večji uporabi svojih čutil v vsakodnevnem življenju (Brooker, 2001).  

V tujini obstajajo raziskave, ki potrjujejo blagodejne vplive Snoezelen koncepta na osebe z 

raznimi primanjkljaji (tudi na osebe z demenco). Tako je npr. Brooker s sodelavci (Brooker in 

drugi, 1997, v Brooker, 2001) raziskoval vpliv aromaterapije in masaže na moteče vedenje 

(razburjenost) štirih posameznikov z demenco. Vsak je prejel deset sekcij aromaterapije, 

kombinacije masaže in aromaterapije ter masaže. Učinki vedenja vsakega posameznika po 

vsaki od desetih terapevtskih izkušenj so bili primerjani z desetimi sekcijami brez terapevtske 

izkušnje. Zaposleni, ki so delali s posamezniki z demenco, so ocenili, da se je vedenje prav 

vseh oseb z demenco po sekcijah izboljšalo. Pri pregledu podatkov pa je le eden od 

udeležencev po sekciji aromaterapije v kombinaciji z masažo dosegel statistično zmanjšanje 

motečega vedenja. V dveh primerih pa je po sekciji aromaterapije v kombinaciji z masažo 

moteče vedenje naraslo, čeprav ne na stopnjo statistične pomembnosti.  

Tudi avtorja Baker in Kragt (Snoezelen for dementia, 2002) sta raziskovala kratkoročne 

vplive Snoezelen koncepta na vedenje oseb z demenco. Ločeni raziskavi sta podali 

zanemarljive rezultate (na voljo so zelo skopi podatki), ki se vseeno nagibajo v prid Snoezelen 

metodi. Kragtova raziskava je pokazala, da osebe z demenco med Snoezelen metodo kažejo 

manj apatičnega, nemirnega ter ponavljajočega se vedenja, prav tako pa je prisotnih manj 

motenj. Bakerjeva raziskava pa ni pokazala rezultatov v prid uporabe Snoezelen metode, saj 

so se osebe iz kontrolne skupine materialov in naprav dotikale bolj primerno kot osebe iz 

skupine, katera je bila deležna Snoezelen metode. Kljub temu ne moremo posploševati na 

celotno populacijo, saj so bili za raziskavo na voljo zelo skopi podatki, študiji pa prav tako 

nista uporabljali iste metodologije.   

Nadalje je Lyketos s sodelavci (Lyketos in drugi, 1999, v Brooker, 2001) poročal o 

uporabnosti svetlobne terapije, ki je pomagala osebam z demenco, ki so imele težave s 

spanjem, do boljšega nočnega spanca.  

Vidimo lahko, da ima Snoezelen koncept velik potencial za pomoč pri zdravljenju oseb z 

demenco, čeprav raziskavam tega še ni uspelo z gotovostjo potrditi. Kaj bi torej uvajanje 

Snoezelen koncepta pomenilo za Slovenijo? Predvsem nov pristop za delo s posamezniki z 
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demenco, upoštevajoč njihove ohranjene zmožnosti. Omogočal bi alternativo in obenem 

dopolnitev že poznanim spominskim vajam in ostalim načinom dela v Sloveniji. Težave pa 

vidim predvsem s finančne plati. Novogradnje v namen pomoči osebam z demenco so le 

izjemoma predvidene in financirane iz državnih sredstev, najem že obstoječih prostorov pa 

prinaša posamezne omejitve za delo po Snoezelen konceptu. Prav tako bi bilo potrebno kupiti 

obilo pripomočkov in aparatur, kar sicer ni nemogoče, je pa občutno dražje, kot če želimo 

izvajati npr. srečanja samopomočnih skupin. Možna rešitev bi bila najem prostorov v imenu 

raznih društev (npr. Združenje za pomoč pri demenci Spominčica) ali raznih samopomočnih 

skupin oziroma vključitev Snoezelen sob v prostorske načrte domov za starejše, katerih 

gradnja je načrtovana v prihodnosti. V slednjem primeru je težava še v neizobraženosti kadra 

za delo po Snoezelen konceptu (ki je pri nas še dokaj neznan), potrebno pa bi bilo tudi 

preurediti celoten dosedanji način dela v domovih za starejše.  

6.5.2 Glasbena terapija 

Glasbena terapija je definirana kot načrtovana uporaba glasbe pri določeni osebi/skupini oseb, 

ki ima/jo intelektualne, psihične ali socialne težave, z namenom izboljšanega funkcioniranja v 

okolju. Vodilo glasbene terapije je stopiti v stik z emocionalnimi, socialnimi in duhovnimi 

potrebami osebe in je v principu enako ne glede na to, ali delamo z zdravo osebo ali z osebo z 

demenco. Glasbena terapija se lahko uporablja v vsaki obliki bivanja osebe z demenco – 

doma, v dnevnem centru, bolnišnici, domovih za starejše, vključena pa je tudi v sam 

Snoezelen koncept. Priporočljivo je, da so udeleženci skupinske glasbene terapije v enaki fazi 

demence, da med njimi ni prevelikih razlik v zmožnostih. Optimalno število je od 3–5 

udeležencev, pogostost sestajanja pa je odvisna od skupine same (priporočeno je vsaj enkrat 

tedensko). Skupinska glasbena terapija naj bi trajala od 30–45 minut, individualna glasbena 

terapija pa je odvisna od sposobnosti koncentracije posameznika (sprva je lahko dovolj že 10 

minut) (Bright, 1993).   

Specifični cilji glasbene terapije so npr.: grajenje socialnih mostov med osebami z demenco in 

drugimi osebami, omogočanje priložnosti za odločanje o stvareh, zmanjševanje (trenutne) 

agresije ter tavanja in nemira, krepitev orientacije na osebe ter v prostoru in času … Splošni 

cilj glasbene terapije pa je v izboljšanju življenja oseb z demenco in njenih svojcev, saj so 

zgodnji in čustveno nabiti spomini s pomočjo glasbene terapije velikokrat dostopni. Poleg 

tega se glasbeni spomini dlje ohranijo in lažje vzpostavljajo kot verbalni spomini, obenem pa 
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glasbeni spomini večkrat vodijo v verbalizacijo določenih dogodkov. Terapevti skušajo s 

pomočjo svojcev ugotoviti, katero glasbo je oseba z demenco rada poslušala v mladosti, saj s 

pomočjo asociacij na podlagi glasbe lahko vzpostavijo kontakt z osebo z demenco. Glasba 

lahko povzroči jok in žalost osebe z demenco, saj smo vzpostavili kontakt z dogajanjem, ki se 

nahaja »pod površjem«. To pa ne pomeni, da smo povzročili, da je oseba nesrečna – s 

pomočjo kontakta smo omogočili, da oseba z demenco izrazi svoja čustva, kar pa vodi v 

olajšanje (prav tam).  

Glasbena terapija se izvaja z vednostjo, da kljub temu, da je kreativnost zabrisana s pomočjo 

kognitivnih izgub, vendarle ni popolnoma izgubljena. Vsekakor pa obstajajo meje, kaj lahko 

oseba z demenco doseže, saj nobena terapija ne zmore povrniti celic, ki so bile uničene. 

Lahko pa pomagamo osebam z demenco, da funkcionirajo najbolje, kot v določenem obdobju 

lahko, pa čeprav za kratek čas. Zato naj bo glasbena terapija vsakdanjik pri delu z osebami z 

demenco in ne »nadstandard« oziroma možna rezerva (prav tam).  

6.5.3 Remotivacijska terapija 

Remotivacijska terapija je trening za prepoznavanje določenih situacij, ciljna skupina pa so 

osebe z blago obliko demence. Njen namen ni »… korektivno posegati v dogajanje, ampak 

ponovno odkriti staro znanje in ravnanje.« (Van Hülsen, 2010, str. 158)  

Terapijo je leta 1957 razvila Dorothy Hoskins Smith s ciljem, da bi starostnike vpletla v 

dogajanje okoli njih samih (Feil, 2003). S pomočjo remotivacijske terapije se ohranjajo 

obstoječi viri in znova aktivirajo pozabljene sposobnosti z aktivnostmi, kot so: gospodinjski 

trening (peka kolačkov/kaj potrebujem za pripravo zajtrka), kako jem (če so me nekaj časa 

hranili), prepoznavanje letnih časov (ali se oblačim letnemu času primerno) in delov dneva 

(ko razgrnem zavese, ali ugotovim, da je jutro) … Če želimo stimulirati okus, lahko narežemo 

hruško na več delov, udeleženci pa po pokušanju prepoznavajo okus in povedo, kaj jedo. 

Aktivnosti lahko izvajamo v skupini ali individualno, vedno pa je zaželen miren prostor z 

blagodejnimi dražljaji, ki izhajajo iz opreme prostora, svetlobnih efektov in barv (Van Hülsen, 

2010). Skupina se pod vodstvom npr. delovne terapevtke srečuje enkrat ali dvakrat tedensko, 

tema pogovorov pa so razne nesporne teme, kot so hišni ljubljenčki, rojstni dnevi, počitnice, 

hobiji … Čustva niso predmet pogovorov, saj je poudarek na opazovanju zunanjega sveta, 

vezanega na sedanjost (Feil, 2003). 
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Izhodišče terapije je zgoraj omenjena Snoezelen metoda. S sprejemanjem in doživljanjem 

prijetnih zaznav naj bi se oseba z demenco znova naučila dobrega počutja in sposobnosti 

uživanja. Sprejemanje in doživljanje prijetnih zaznav, kot je biti zavit v toplo odejo, imeti pri 

sebi mehko blazinico, biti pobožan, okusiti nekaj sladkega itd. prispevajo k varnemu počutju 

osebe z demenco. Primarno aktivnost lahko uporabimo kot usmerjeno aktivnost ali pa kot 

podporo neki drugi aktivnosti (npr. kuhanje, glasbena skupina, razgibavanje) (Van Hülsen, 

2010).  

Tako validacija kot remotivacijska terapija težita k razvoju pozitivnega aspekta človekove 

osebnosti in k razvoju individualnega občutka za samospoštovanje in občutka lastne 

vrednosti. Razlika med pristopoma pa je predvsem v tem, da remotivacija spodbuja skupino k 

pogovoru o eni temi naenkrat, medtem ko validacija dovoljuje, da se skupina pogovarja, o 

čemerkoli želijo. Prav tako remotivacija temelji predvsem na verbalni komunikaciji, medtem 

ko validacija uporablja glasbo, gibanje in neverbalne medije (npr. žoge, instrumente …) za 

stimuliranje interakcije (Feil, 2003). 

Vidimo, da so terapevtske metode pri delu s posamezniki z demenco porastu, čeprav obstaja 

še vedno velika razlika med raziskavami in prakso. Modela v praksi, ki bi temeljil na dokazih 

raziskav, še ne poznamo (Brooker, 2001).  

Poznamo pa potrebe oseb z demenco, ki so specifične. V poglavju Načini dela z osebami z 

demenco, ki prihajajo k nam iz tujine nisem navedla vseh obstoječih metod in pristopov, ki so 

nam na voljo. Navedla sem nekaj pristopov, ki se mi zdijo najbolj uporabni in zanimivi (npr. 

koncept Snoezelen) ter, ki pridejo v poštev za izvajanje s strani strokovnjakov socialne 

oskrbe. V skladu z upoštevanjem individualnosti človeka lahko glede na posameznikove 

odzive na uporabo različnih načinov dela ugotovimo, kaj ima pri njem ugodne vplive in kaj je 

tisto, ki v sklopu neke metode pač ne pride v poštev. Tako je pomembno poznati širok spekter 

metod in načinov dela (že uveljavljenih in tudi tistih, ki si šele skušajo izboriti mesto na trgu), 

da bi lahko pri oskrbovanju oseb z demenco dejali, da smo zanje strokovno naredili vse, kar je 

v naši moči.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Podaljševanje življenjske dobe ljudi je neizogibno dejstvo današnjega časa, s katerim je 

neposredno povezana pojavnost demence. Klanjšček (2009) tako navaja, da se prevalenca 

demence po šestdesetem letu starosti znatno povečuje, zato se bo število obolelih v obdobju 

nadaljnjih petdesetih let početverilo.  

Kljub temu, da je demenca že postala ena od prvih petih vzrokov smrti v zahodni civilizaciji 

(Buijssen, 2005), pa Albreht (2007) opozarja, da v naši državi še vedno ne sodi med 

javnozdravstvene prioritete.  

Obravnava demence v Sloveniji ima tako naslednje značilnosti (prav tam): 

 prenizek delež prepoznanih bolnikov v najbolj zgodnjih oblikah bolezni, 

 vprašanje celovitega obravnavanja oseb z demenco, 

 pomanjkljivo izobraževanje zdravstvenih delavcev in javnosti, 

 pomanjkanje mrež, ki bi zagotavljale kontinuirano oskrbo in podporo osebam z 

demenco in 

 nezadostne domske oziroma institucionalne zmogljivosti za obravnavo najbolj 

zahtevnih bolnikov.  

V Sloveniji tudi nimamo zakonodaje, ki bi neposredno urejala področje problematike oseb z 

demenco, zato se le-to še vedno ureja s pomočjo nekaterih zakonov/programov, o katerih sem 

pisala v teoretičnem delu. 

V tujini obstaja veliko metod, ki pripomorejo k boljši obravnavi obolelih posameznikov, kot 

so npr.: validacija, bazalna stimulacija, terapija spominjanja, senzorne terapevtske aktivnosti 

(Snoezelen metoda, glasbena terapija, remotivacijska terapija …), stanovanjske skupine za 

osebe z demenco, hišne skupnosti, ki temeljijo na konceptu gospodinjskih skupin …  

V Sloveniji pa se zatakne že pri samem diagnosticiranju oseb z demenco, saj za razliko od 

drugih držav nimamo geriatrov, zaradi česar je obravnava oseb z demenco v domeni 

psihiatrov in nevrologov, le-teh pa v Sloveniji primanjkuje (Kogoj, 2009).  

Nadaljnja oskrba in obravnava starejših (tudi oseb z demenco) v Sloveniji pa je večinoma 

institucionalno usmerjena. Primanjkuje nam torej znanja in možnosti nastanitve s področja 

širokega spektra različnih alternativnih načinov bivanja za starejše, ki temeljijo predvsem na 
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normalizaciji življenja starejših. Slednjo problematiko sem podrobno predstavila v 

teoretičnem delu.  

Da bi lahko začeli z ukrepi, ki bi v slovenski prostor prinesli nove smernice za delo z osebami 

z demenco, ki temeljijo na dobri praksi iz tujine, je potrebno raziskati, ali v slovenskih 

domovih za starejše poznajo in uporabljajo nekatere novejše pristope, ki prihajajo k nam iz 

tujine.  

2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

Glede na aktualno problematiko ustrezne obravnave oseb z demenco v Sloveniji, ki sem jo 

predstavila v prejšnjem poglavju, me je zanimalo, kako je za osebe z demenco poskrbljeno v 

institucionalnem varstvu. Tako je bil namen raziskave dobiti vpogled v obravnavo 

posameznikov z demenco v institucionalni oskrbi v Sloveniji, saj je takšna vrsta oskrbe za 

omenjeno populacijo najbolj pogosta. Odločila sem se, da bom podatke pridobivala s 

kvalitativnim pristopom, saj bi pri kvantitativnem pristopu težko dobila dovolj velik vzorec za 

reprezentativne rezultate. Osredotočila sem se na preverjanje poznavanja in uporabe nekaterih 

novejših pristopov in metod pri delu z njimi, ki temeljijo na večletni dobri praksi iz tujine.  

Cilji raziskave so bili ugotoviti in predstaviti: 

 glavne vzroke za ne/uporabo novejših pristopov in metod za delo z osebami z 

demenco v institucionalni oskrbi, 

 pogostost uporabe teh metod in pristopov, 

 vplive uporabe teh pristopov in metod na kvaliteto bivanja oseb z demenco ter 

 razlike pri delu z osebami z demenco glede na tip doma za starejše (javni oz. zasebni).  

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

I. Kateri so glavni vzroki za ne/uporabo novejših pristopov/metod za delo z osebami z 

demenco v slovenskih domovih za starejše? 

II. Kako pogosto se uporabljajo novejši pristopi/metode za delo z osebami z demenco v 

slovenskih domovih za starejše? 

III. Kako po mnenju zaposlenih uporaba novejših pristopov/metod za delo z osebami z 

demenco vpliva na kakovost bivanja le-teh v slovenskih domovih za starejše? 
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IV. Kako se delo z osebami z demenco razlikuje v javnih in zasebnih domovih za starejše 

v Sloveniji? 

4 OPIS VZORCA IN ZBIRANJA PODATKOV 

V raziskavo sem vključila deset različnih slovenskih domov za starejše, ki imajo oddelek za 

osebe z demenco. Vključila sem enakovredno število javnih in zasebnih domov za starejše (iz 

različnih slovenskih regij), ki sem jih iz osnovnega nabora izbrala naključno. Vzorec je tako 

priložnosten in obenem namenski (Cencič, 2002).  

Intervjuvala sem strokovne vodje oziroma direktorje posameznih domov za starejše (vzorec 

zajema dva moška in osem žensk), saj naj bi ti imeli celostni pregled nad delom z osebami z 

demenco. Po mojih izkušnjah, pridobljenih tekom raziskave, pa bi bili za intervjuvanje 

večinoma bolj primerni vodje oddelkov za demenco, oziroma socialni delavci ali delovni 

terapevti. Slednji imajo namreč več stika z osebami z demenco kot njihovi nadrejeni in bi 

večinoma znali povedati več o uporabi posameznih metod pri delu z osebami z demenco. 

Kandidate za intervju sem pridobivala s telefonskimi klici s pomočjo obstoječega seznama 

domov za starejše v Sloveniji na spletni strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve. 

Večinoma so bili kandidati takoj pripravljeni sodelovati, naletela pa sem na direktorje oz. 

strokovne vodje štirih domov za starejše, ki so zavrnili sodelovanje. Slednji so sodelovanje 

večinoma zavrnili zaradi pomanjkanja časa.  

S kandidati smo se nato preko telefona dogovorili za termin intervjuja. Največ časa pri 

raziskavi mi je vzelo ravno slednje, saj so vsi kandidati na položajih, ki jim tekom delovnika 

ne omogočajo veliko prostega časa.  

Vseh deset intervjujev sem opravila v pisarnah direktorjev/strokovnih vodij posameznih 

domov za starejše, intervjuje pa sem s predhodno privolitvijo sogovornika posnela, da bi 

ohranila čim več podatkov. Sami pogovori so trajali od 40 minut do ure in pol, odvisno od 

sogovornika.  

5 OPIS INSTRUMENTA 

V desetih naključno izbranih domovih za starejše sem s strokovnimi vodji oziroma direktorji 

izvedla intervju polodprtega tipa. Pogovore sem snemala z diktafonom in naredila dobesedni 

prepis izvedenih intervjujev.  
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Pred izvedbo intervjujev sem sestavila okvirna vprašanja (priloga 2), ki so mi služila kot 

orientacija pri izvajanju. Vprašanja sem sestavila glede na namen raziskave in na podlagi 

znanja, pridobljenega preko prebrane literature. Zajela sem tako splošen vidik delovanja 

posameznih domov za starejše (število stanovalcev v domu in na oddelku za demenco, tip 

oddelka, dnevni red aktivnosti v domu, prostovoljci, izobraženost strokovnih delavcev o 

demenci …), kot tudi specifične metode in načine dela, ki jih za delo z osebami z demenco 

uporabljajo zaposleni posameznih domov (validacija, orientacija v realnost, terapija 

spominjanja, senzorne terapevtske aktivnosti, domovi 4. generacije …).  

Z vprašanji sem preverjala prisotnost ter pogostost uporabe omenjenih novejših pristopov in 

metod dela z osebami z demenco, vzroke za njihovo ne/uporabo ter pomen tovrstnega načina 

dela za osebe z demenco v institucionalni oskrbi. Intervjuje sem zaključila z vizijo za 

prihodnost, in sicer me je zanimalo, kje in na kakšen način direktorji oz. strokovni vodje 

domov za starejše vidijo možnosti za izpopolnitev dela z osebami z demenco.  

Na podlagi vsebine dobesednih prepisov intervjujev pa sem skušala najti tudi razlike v načinu 

dela med javnimi in zasebnimi domovi za starejše. 

6 OPIS OBDELAVE PODATKOV 

Empirični del je obsegal pet intervjujev z direktorji oz. strokovnimi vodji različnih zasebnih 

domov za starejše in pet intervjujev z direktorji oz. strokovnimi vodji različnih javnih domov 

za starejše.  

Uporabila sem induktivni raziskovalni pristop. In sicer sem najprej izvedla vseh deset 

intervjujev in šele nato izbirala kode na podlagi dobljene vsebine. Za obdelavo podatkov sem 

intervjuje najprej dobesedno prepisala, nato pa podčrtala pomembne dele besedila. Sledila je 

faza kodiranja tako, da sem iz pomembnih delov izluščila bistvo v obliki kod (1. in 2. reda)
12

. 

Slednje pa sem združila v 11 kategorij, kot prikazuje tabela 3
13

. Kategorije so mi služile za 

večjo preglednost in lažjo primerjavo med intervjuji.  

                                                             

12
 Primer kodiranja intervjujev je naveden v prilogi 3.  

13
 Glej prilogo 4.  
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA KVALITATIVNE ANALIZE 

PODATKOV 

Rezultate in interpretacijo raziskave sem združila v eno poglavje, slednje pa sem za lažje 

branje ločila po kategorijah, kot so navedene v prilogi 4. Kategorije sem tekom interpretacije 

povezala še s cilji raziskave in teoretičnimi izhodišči. 

7.1 SPLOŠNO O DOMU 

V kategoriji splošno o domu sem pri sogovornikih zbirala podatke o tipu doma za starejše 

(javni oz. zasebni), številu stanovalcev v domu, številu stanovalcev na oddelku za demenco in 

tipu oddelka za osebe z demenco (varovan, s povečano pozornostjo …). Rezultate sem 

prikazala v prilogi 5.  

Pri sogovornikih sem zbirala podatke tudi o zaposlenih, in sicer sem jih spraševala, če menijo, 

da imajo za delo z osebami z demenco dovolj zaposlenih, ali skrbijo za njihovo izobraževanje, 

ali imajo na oddelku za demenco prisotno stalno ekipo zaposlenih ter kakšen je način dela 

zaposlenih z osebami z demenco. 

7.1.1 Tip oddelka za demenco 

Raziskovalci pri projektu Delo z dementnimi osebami: Priprava modela obravnave oseb z 

demenco so prišli do dognanj, da v Sloveniji obstajajo tri oblike obravnave stanovalcev z 

demenco
14

: delno segregirana, segregirana in pa integrirana oblika (Miloševič Arnold in Mali, 

2005). Sama sem tekom raziskave ugotovila nekoliko drugačno stanje, in sicer se z omenjeno 

raziskavo ujema le segregirana oblika, vendar še ta ne v celoti, saj v mojem primeru 

obravnava stanovalcev z demenco ne poteka povsem ločeno. Raziskovalci so namreč 

opredelili segregirano obliko tako, da »… nastanitev in obravnava stanovalcev potekata 

ločeno na varovanem oddelku.« (prav tam, str. 52) Tovrstna ureditev je prisotna v štirih 

zasebnih domovih za starejše, ki sem jih zajela v vzorec (varovan oddelek), eden pa ima 

polodprti tip oddelka za osebe z demenco. Slednje pomeni da je »vstop…mogoč prosto, izstop 

pa samo pod nadzorom«. Polodprti oddelek bi lahko opredelila kot eno od različic segregirane 

                                                             

14
 Glej poglavji Demenca skozi zgodovino in Institucionalna oskrba. 
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oblike obravnave stanovalcev z demenco, ki je v raziskavi Delo z dementnimi osebami: 

Priprava modela obravnave oseb z demenco, nisem zasledila. Od segregirane oblike se 

polodprti oddelek, poleg možnosti prostega vstopa ostalih stanovalcev, razlikuje še v 

obravnavi, ki poteka tako ločeno (segregirana oblika), kot tudi skupaj z drugimi stanovalci 

(integrirana oblika).  

V javnih domovih za starejše pa imajo štirje domovi oddelek s povečano pozornostjo, eden pa 

ima varovan oddelek za osebe z demenco. Tudi oddelek s povečano pozornostjo je oblika 

obravnave stanovalcev z demenco, ki je v zgoraj omenjeni raziskavi nisem zasledila. Tovrsten 

oddelek nastanitveno ustreza segregirani obliki (razlika je le v tem, da oddelek ni zaklenjen), 

medtem ko obravnava oseb z demenco na tem oddelku poteka tako ločeno (segregirana 

oblika), kot tudi skupaj z ostalimi stanovalci (integrirana oblika).  

Ob primerjavi tipa oddelkov za osebe z demenco v javnih in zasebnih domovih ugotavljam, 

da so zasebni domovi bolj naklonjeni varovanim oddelkom, medtem ko so javni domovi 

ravno obratno – bolj naklonjeni oddelkom s povečano pozornostjo (odprti oddelki). Kljub 

večinskemu deležu varovanih oddelkov v zasebnih domovih, osebe z demenco vseeno 

vključujejo v aktivnosti, ki so skupne za cel dom, tako da niso popolnoma izolirani od ostalih 

stanovalcev (»…bistveno je, da če imaš pod stalnim nadzorom stanovalce, da jih kljub temu 

ne getoiziraš, ane …to pomeni…so, ane…bom reku…tam nameščeni, vendar jih mi po hiši cel 

dan vodimo…skratka mi organiziramo dejavnosti, da se nekatere odvijajo na…bivalnem 

oddelku, al pa negovalnem in tko naprej…in se ta populacija izmenjuje, ane…mi pač 

ocenimo, pri katerih dejavnostih lahko osebe iz varovanega oddelka sodelujejo…« ; 

»…udeležijo se vseh prireditev iz oddelka demence…sevede pod spremstvom in tko da…da jih 

ne izoliramo…« ; »…ne delamo samo z njimi, ampak da so skupne aktivnosti za celo hišo…so 

stanovalci dejansko povezani med sabo …« ; »... vključevanje v razne skupne 

dejavnosti…pevske skupine, prireditve…vedno grejo stanovalci iz teh oddelkov ven …« ; 

»…ker smo mejhen dom, mamo po večini tud dejavnosti skupne…«). Enako je tudi v javnem 

domu, kjer imajo varovan oddelek (»…jih pa vključujemo v vse aktivnosti v domu…seveda, 

kolikor zmorejo…«).  

V enem od zasebnih domov so imeli v preteklosti oddelek s povečano pozornostjo, ki pa so ga 

kasneje, glede na prepoznane potrebe oseb z demenco, spremenili v varovanega (»…mi smo 

se sami odločil, kako bomo mel…od odprtja doma dalje…glede na to, kako se nam je zdel 

najbl smiselno…kje smo videl potrebe…ker na začetku ga nismo mel v taki obliki…«…»…je 

blo vse odprto…«…»…s povečanim nadzorom…v glavnem mel smo tud dementne 
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stanovalce…tud v drugih sobah…ampak se je izkazal, da res rabjo…varstvo, 

varuhinje…delovne inštruktorce…«). Tudi Stokes (1997a) trdi podobno, in sicer meni, da 

imajo starostniki z demenco in starostniki, ki imajo »normalno« ohranjene spominske 

funkcije, enake fizične in temeljne potrebe. Kljub temu pa poudarja, da imajo starostniki z 

demenco specifične potrebe, ki se nanašajo na zmanjšane spominske zmožnosti in 

intelektualno dezorientacijo. Na podlagi slednjega lahko segregirani oddelki osebam z 

demenco nudijo kakovostno oskrbo. V nasprotju s tem pa je raziskava Delo z dementnimi 

osebami: Priprava modela obravnave oseb z demenco (Mali, 2008) pokazala, da osebam z 

demenco na varovanih oddelkih omejujejo pravico do svobodnega gibanja, saj je to navadno 

omejeno le na oddelek, ker naj bi bilo samo tu njihovo gibanje varno. V svoji raziskavi pa 

nisem prišla do podobnih rezultatov (kot je opisano zgoraj).   

V javnih domovih za starejše, kjer imajo oddelke s povečano pozornostjo, pa menijo, da je 

tovrsten oddelek najbolj ustrezen način nastanitve teh oseb (»…men se zdi zlo human ta 

način…da so pač vrata odprta in da si stanovalec zaželi odit tud mal še kam drugam…da ni 

sam v svojih prostorih…« ; »…oddelk s povečano pozornostjo…bomo ohranil odprtega tipa 

in ne bomo spremenil v zaprti tip…ker se nam zdi zlo pozitivno…« ; »…zaprti oddelek je sam 

uteha…maš zaprte ljudi, k ne morjo ven…ampak to je živalski vrt…ane…medtem ko tle…neko 

življenje se odvija…ane…ves čas so ljudje z njimi…umirjeni so…nimamo težav z nekimi 

ekscesi…nihče ne uhaja…«…»…lahko prosto odide ven…kr grejo…ampak ga nekdo drug 

zagleda, pa ga prpelje nazaj…nihče nam še ni ušou…vsi so umirjeni…dejansko res nimamo 

težav z njimi…« ; »…v letu 2011 smo mi mel adaptacijo s katero smo uspeli tudi prostore 

prilagodit…de so laži uporabni…do takrat smo meli pa varovani oddelek…se pravi, smo 

zadevo lahko obrnili…«…»…to je sigurno bolj ustrezen način dela…«).  

Tudi v javnem domu za starejše, kjer imajo varovan oddelek za osebe z demenco, so bolj 

naklonjeni odprtemu tipu oddelka (»…bi jst rajši mela odprt oddelek, ker se kažejo povsod po 

oddelkih znaki demence…«), čeprav pa v trenutni prenovi doma nameravajo organizirati še en 

varovan oddelek za osebe z demenco (»…no in ta trakt, ki ga pa še prenavljamo…bo pa spet 

varovan oddelek…bo tud na kodo…«).  

Integrirane oblike obravnave oseb z demenco (po raziskavi Delo z dementnimi osebami: 

Priprava modela obravnave oseb z demenco) nisem zasledila v nobenem domu. Čeprav pa 

lahko rečem, da je »nenačrtovano« prisotna v vsakem domu, ki sem ga zajela v raziskavo, saj 

je v domovih za starejše še veliko oseb, pri katerih demenca (še) ni bila diagnosticirana, 

oziroma so nekateri stanovalci v začetni fazi demence.    
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7.1.2 Število nastanjenih oseb in delež stanovalcev na oddelku za demenco 

Ob primerjavi števila nastanjenih oseb na oddelku za demenco ugotavljam, da imajo zasebni 

domovi za starejše, glede na število oseb, manjše oddelke kot javni domovi. V zasebnih 

domovih se tako število stanovalcev na oddelku giblje od 8 do 21 oseb, v javnih domovih pa 

od 10 do 25 oseb. Ugotovila sem tudi večje razlike v deležu stanovalcev na oddelku za 

demenco med zasebnimi in javnimi domovi za starejše. V javnih domovih delež stanovalcev 

na oddelku za demenco predstavlja od 6,1 % do 12,6 % vseh stanovalcev v domu, v zasebnih 

domovih pa je ta delež občutno večji, in sicer od 8,2 % do 33,6 %.  

7.1.3 Zaposleni 

7.1.3.1 Mnenje vodij domov za starejše o zadostnem številu zaposlenih za delo z osebami z 

demenco 

V treh zasebnih domovih za starejše menijo, da imajo za delo z osebami z demenco dovolj 

kadra, saj so na oddelku prisotne kadrovske ojačitve (»…imamo kadrovsko ojačitev na tem 

oddelku, imamo zaposleno delovno inštruktorico, ki…skupaj z dodatno strežnico izvaja te 

prostočasovne aktivnosti.« ; »…mamo pr nas eno specifiko, kar se tiče teh varovanih 

oddelkov…in to so delovne animatorke…delovne inštruktorice…kakorkoli jih že 

imenujemo…s katerimi imamo na določena obdobja dogovore, glede…na mnenje ostalih 

zaposlenih…kdo od teh stanovalcev je zelo perspektiven…in imamo občutek, da se lahko 

njegove funkcije ponovno obudijo…oživijo…in da bi jih v prihodnosti lahko sami 

izvajal…zato določene stanovalce posebej vodimo…« ;  

I: »…jim res lahko omogočmo, da je zanje dovolj zaposlenih na oddelku…« 

K: »Aha…se prav, da mate za delo z osebami z demenco dovolj kadra?« 

I: »Ja, jih je dovolj trenutno…«), medtem ko so pomanjkanje kadra za delo z njimi izpostavili 

v dveh primerih (»…na dvanajst oseb jih pride zdej…po teh normativih eden na 

oddelk…ampak to je premal…bi mogla bit pa dva…ja ne zdrži…ne zdrži…tko de se 

vključujejo drugi v času nege, v času obrokov…na oddelku nej bi bil staln čez dan…v praksi 

pa to težko pokrivamo…« ; »…mislem, da tud če jih mamo samo osem na oddelku, da bi 

definitivno mogle bit dve osebe na oddelku in…bom reku vsaj v dopoldanskem in 

popoldanskem času…ponoči pa ne rabiš tolk…je dovolj eden…«).  

Pomanjkanje kadra pri oskrbi oseb z demenco so izpostavili v enem javnem domu za starejše, 

kjer so pred kratkim odstopili od verifikacije oddelka in iz varovanega prešli na oddelek s 
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povečano pozornostjo (»…nimamo dovolj kadra, ane, potem…ker potem bi morali zaposliti še 

tolko več ljudi…«…»…mi smo zdej lih v tem obdobju oddelek preimenoval, pa ga 

odklenil…prej je bil ta kader čist ok, a veste…«), čeprav jim je uspelo situacijo z 

iznajdljivostjo optimalno urediti (»Ena je dopoldan in ena popoldan…s tem da ena 

dopoldan…vključuje se še negovalka, ki pride za en del dopoldneva…pa se skupi okopajo, pa 

pomaga…ane…popoldan je pa največkrat ena sama…mamo pa zdej zlo srečo, ker mamo 

praktikante, pa je skoz še eden na oddelku…«…»…zdej smo nardil tud drgačen režim 

dela…se bo še ena kolegica vključevala…ampak še vseeno je težko…to met pokrito z 

dvanajstim osebam, s tem de se upošteva njihove individualne potrebe pa želje…«…»Zdej 

smo dobil tud javno delavko, tko de probamo tud njo vključit…«…»…je zdej tko, kd more 

bit…«).  

V ostalih štirih javnih domovih za starejše pa so zatrdili ravno nasprotno, da imajo za delo z 

osebami z demenco dovolj kadra (»…od vseh oblik dela, do vseh možnih kadrovskih 

pokritosti, bi težko še kej nadgradil…ker tud varuhinje, družabnice, delovnega inštruktorja, 

delovnega terapevta, fizioterapevta…zdravstvenega kadra, smo optimalno zagotovil…vso to 

strukturo…« ; »…normativ za demenco je en oskrbovalec na šest varovancev…če to 

primerjam z normativom, ki velja za ostale oddelke…je na demenci optimalen, ne…se mi zdi, 

da je bolj problem, da na ostale stanovalce bolj pozabljamo…« ; »…mamo tam že zdej preveč 

ljudi…«…»…to pokrivamo z rednim kadrom in javnimi deli…« ; »Nekak mamo kadrovsko 

pokrito demenco v zadostnem številu…mogoče je problem samo v času dopustov…«).  

7.1.3.2 Stalnost kadra na oddelku za demenco 

Če med obema tipoma domov za starejše primerjam element stalnosti kadra na oddelku za 

demenco, ugotavljam, da so v vseh petih javnih domovih za starejše, ki sem jih vključila v 

raziskavo, intervjuvanci izpostavili, da imajo za delo z osebami z demenco stalen kader, 

obenem pa dva javna domova za starejše omogočata zaposlenim še občasno premestitev na 

druge oddelke (»…v domu je stalen kader…«…»…so pa zlo konstantno vezani na 

oddelke…jih ne selmo…recmo, de bi delal naloge po vseh oddelkih…« ; »…taka ekipa 

stalnih…ker je težko delat staln tam, ane…tko da mal zarotirajo po hiši…« ; »…so tud 

večinoma stalni…stalen kader…imamo pa zmerej še možnost selitve kadra, da se mal 

sprostijo…na druge oddelke…« ; »…zelo zagovarjam, da mamo stalne punce dol…jim zmerej 
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pravim, da so one svetilniki, dementni so pa čolnički na razburkanem morju…ane…in ko vas 

vidjo, potem vejo, za kaj se gre…« ;  

K: »Ja…sej lih to je pol fajn, de je stalen kader…de pozna osebe…« 

I: »Ja, ja…to je pa sigurno temelj dela z dementnimi…«).  

Stalnost kadra so izpostavili tudi v štirih zasebnih domovih za starejše, s tem da je zaposlenim 

tudi tukaj, enako kot v javnih domovih, omogočena občasna premestitev na druge oddelke, 

kar so izpostavili v treh primerih (»…pri izbiri pač stalnega kadra po določenem času pride 

do izgorevanja oziroma do preobreme…preobremenitve. Mi kader vedno zamenjamo v skladu 

z njihovim soglasjem. Se pravi nekdo, ki želi…včasih tudi sami izrazijo željo…jst bi pa rad 

delov tm…včasih tud kšn reče jst pa nism za to delo in to sevede spoštujemo.« ; »…stalen 

oddelčni tim…ki ma pozitivne izkušnje, prov to, ker poznajo stanovalce in stanovalci poznajo 

osebje. In so umirjeni…točno vejo, kaj se pričakuje en od druzga in…in delo je potem za vse 

lažje. Ker to stalno rotiranje, kar je praksa v večini domov…zmede stanovalce in tud 

osebje…in delo je težje, stanovalci so bl nemirni in zaposleni zarad tega tud bl 

nemirni…«…»…če ne zmorejo, se jim omogoči rotiranje…« ; »…gledamo, da so na oddelku 

čim bolj stalni zaposleni, ane…da ni vsak dan kdo drug…« ; »…in so tud vedno isti zaposleni 

na oddelku…bom reku…gledamo, da ni teh rotacij kadra preveč…ker so dementni bolj 

zadovoljni…«…»…no sicer je mal kroženja treba zagotovit zaradi izgorelosti in tko…ker je 

res naporna ta zadeva…«).  

V enem od zasebnih domov za starejše pa so izrazito proti stalnemu kadru na oddelku za 

demenco (»…izmenjujejo se, da…da…ni vsak dan ista oseba tm…«…»…ne zagovarjam tega 

stališča, da bi nekdo na enem varovanem oddelku mogel delat več let 

zaporedoma…«…»…vem, da je to težko, da je to obremenjujoče in da tisti, ki to zagovarjajo, 

tega niso probal…ane…čist iskrena bom…konc koncev je tud delo v nočnih izmenah za moje 

pojme je to nedopustna stvar da si recimo nekaj mescev na enem oddelku samo dopoldne, al 

pa popoldne…ane…in potem si v nočni izmeni čez celo hišo…«…»…ni pošteno…in tud 

mislem, da je delo na teh varovanih oddelkih tolk specifično…tolk sebe daš v to...ane…jest 

neč ne rečem, da je delo na negovalnem oddelku lahko…ampak kljub vsemu je na varovanih 

oddelkih populacija drugačna…od zaposlenga terja druge napore…manj fizičnega in več 

psihičnega…ane…in dopusta nimajo neč več zarad tega, ker tam delajo…tko, da če smo 

pošteni, je treba te ljudi vsake tolk časa iz teh oddelkov razbremenit…«…»Čeprov nekateri 

strokovnjaki zagovarjajo, da je edino to pravilno, da so stalno eni in isti tam…ane…ampak 

lejte…tud doma, ko mamo svojo mamo, si vsake tolk časa želimo od nje oddahnit…«).  
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Podobno kot slednja intervjuvanka se tudi Marshall (2001) sprašuje o smiselnosti stalnega 

kadra na oddelku za demenco. Meni, da je pri polnem delovnem času v treh letih priporočljivo 

osebje premestiti na druge oddelke, medtem ko priporoča polovični delovni čas na oddelku za 

demenco. Obenem pa se zaveda, da omenjena rešitev ni najboljša za osebe z demenco, saj jih 

lahko zmede. Tudi Welter (1998, v Imperl, 2012) govori o zmedenosti, in sicer meni, da 

stalno menjavanje osebja na oddelku za demenco krepi stanje zmedenosti teh oseb. 

Leichsenring in Strümpel (1998, v Imperl, 2012) še dodajata, da tudi če osebe z demenco 

zaposlenih ne zmorejo več poklicati po imenu, še vedno v primeru dopusta ločijo med 

preostalimi zaposlenimi na oddelku in zaposlenimi, ki pridejo le nadomeščati.  

7.1.3.3 Izobraževanje zaposlenih 

Za ustrezno delo z osebami z demenco je ključno, da zaposleni posedujejo znanja s tega 

področja. Izobraževanju zaposlenih tako namenjajo veliko pozornosti v vseh petih zasebnih 

domovih za starejše, čeprav obenem v dveh omenjajo tudi okrnjeno možnost za 

izobraževanje, kateri botruje trenutno finančno stanje v Sloveniji (»…smo povezani z 

društvom Spominčica. Oni majo zlo tko…bi rekla uporabne, izobraževalne programe, tko 

da…zdej posebi pa naših delavcev na dodatna zobraževanja…amm…ne pošiljamo…gredo, 

ampak ne pogosto…«…»Pač vemo, da je takšna situacija, kjer pač pregledaš, videš res 

utemeljen razlog za prisotnost na seminarju.« ; »…osnovno znanje majo. Izhajajo iz občutka, 

kar je pri teh osebah zlo pomembno…«…»…poznajo dost različnih praks…«…»…možnost 

izobraževanj je…je pa res…v tem letu je zlo okrnjena možnost izobraževanj. Neki je pr nas, 

neki interno, med sabo se izobražujemo, al pa se en udeleži pa pol prenaša znanje na 

sodelavce…je pa upad…vključevanja na zunanja izobraževanja…« ;  

I: »…delovne inštruktorce sta v tem času opravljale eno bl resno usposabljanje…« 

K: »Prov za demenco?« 

I: »Ja, za demenco, ja…zdej ostali…vsako leto mamo skupno izobraževanje za vse zaposlene 

in dvakrat smo ga mel na temo demence…enkrat je Spominčica pršla…mislem, de je blo par 

predavanj na to temo…mislem, de komunikacija z dementno osebo, ane…zdej toliko ja, potem 

pa še individualno, ane z varuhinjami…so se udeležile teh dnevnih seminarjev…«…»…ta 

izobraževanja so obvezna za vse zaposlene…« ;  

»…mi smo velik časa in denarja namenil tudi izobraževanju na temo demence in tudi seveda 

na druge teme…želimo vsako leto vsaj eno izobraževanje pripeljat v hišo, kar pomeni, da smo 
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čist vsi…od prvega do zadnjega vključeni v ta proces izobraževanja …«…»Je pa tako, da vsi 

naenkrat ne mormo bit prisotni na izobraževanju … tako da imamo cilj, da v dveh koledarskih 

letih vsi damo eno izobraževanje skoz i… o delu z dementnimi mamo tako tridnevno 

izobraževanje, tudi o komunikaciji med zaposlenimi ravno tako…vsi…in pač vsa ta 

izobraževanja, ki se nam zdijo nujno potrebna, ne glede na profil zaposlenega…so ta znanja 

nujno potrebna…ker konc koncev tud hišnik in čistilka morjo vedit, zakaj se nekdo tko 

obnaša…« ; 

»…smo dobil iz enega ogromnega doma…bom reku…celotno posadko…eno grupo ljudi, ki so 

pršli k nam delat…in nekej izmed njih je že pred tem delal z demenco…in so se tudi 

izobraževal na to temo…«…»…smo meli v teh letih predavanja…in pa tud te, ki delajo na 

varovanem oddelku, na kkšen seminar pošljemo…«…»…mi mal pogledamo, če je kkšen 

seminar, potem mi pa prnesejo potrdila…«).  

Tudi v vseh petih javnih domovih za starejše namenjajo veliko pozornosti izobraževanju 

zaposlenih, z razliko, da tu nisem zasledila omembe okrnjenih možnosti za izpopolnjevanje 

(»…dve varuhinji mata prov…izpit narjen…ane…izobraževanje…izobraževalni program za 

delo z osebami z demenco, ki traja 126 pedagoških ur…«…»…stalno prhajajo nove stvari na 

tem področju…potem se tud mi vključmo in sodelujemo…«…»Ta teoretična znanja…vsebin in 

tehnik dela z njimi in pogoji za delo z njimi in organizacija dela…tko…ostali se pa 

izobražujemo na seminarjih…pa mel smo tud interna izobraževanja…letos sem še jst prpravla 

ena izobraževanja o demenci za zaposlene…tko da stalno kontinuirano se 

nadgrajuje…«…»…nikol ni tko, de ne bi mogl izboljšat…čene pa loh strokovno 

zaostanemo…na tem področju…«…»…ker mi zlo velik damo na izobražvanje…« ; »Bolničarji 

in sestre…nekak jih skušamo preko seminarjev in internih izobraževanj…usposabljat za osebe 

z demenco…«…»…izobraževanja v tej smeri…interna pa eksterna potekajo kr 

redno…«…»…seminarji…ki so v okviru posameznih inštitucij…to so izobraževanja prov za 

delo z osebami z demenco…pa zdele kot gospodinjska skupnost…ravn tko za gospodinje 

oskrbovalke…naše bolničarke se izobražujejo…ker so tudi vključene v eno obliko dela z 

dementnimi…ne tok specifično…v enem delčku pa tud, ja…so pa bla tud eno in dvoletna 

izobraževanja za delo s temi osebami…tuki je zlo konstantna povezava s psihiatrom, 

nevropsihiatrom…pa društvo spominčica imamo tudi tukej…tko da to društvo 

deluje…«…»…in enkrat do dvakrat letno organizirajo tudi strokovna predavanja…« ;  

I: »Smo mel lih takrat eno izobraževanje…je prišla ena gospa iz Nemčije…« 

K: »A je bla to mogoče Snoezelen metoda?« 
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I: »Ja, ja…«…»…nekateri majo končano prov validacijo, drgač pa cela hiša nekako ma…« 

K: »Aha, super…pa  mate to interna pa eksterna izobraževanja?« 

 I: »Ja trenutno bl interna…« ;  

»…temu dajemo velik pozornosti…«…»Organiziramo ves čas…«…»…organiziramo 

delavnice za delo z dementnimi…oziroma za delo z osebami z demenco…niso dementni…tud 

eno Imperlovo smo meli…mislem da je En dan dementen…«…»…drugač ima varuhinja in tud 

delovna terapevtka ta dveletni…se mi zdi…prov za delo z osebami z demenco…« ; 

»…izobraževanje za demenco…Astrid Van Hülsen…pa za validacijo nas je ona 

mela…«…»…zdej pa naše punce to delajo….pet jih je…ki jih je ona izobrazila za to…da 

predavajo…«…»…gledal smo, da bi delal tam taki, ki majo al ta Firis-ov program…imel smo 

pa tudi to interno izobraževanje o demenci…potem smo mel tole validacijo tud tukej in smo 

res gledal, da so tisti, ki so največkrat na tem oddelku…šli čez ta izobraževanja…niso pa še 

vsi…«).  

7.1.3.4 Način dela zaposlenih z osebami z demenco 

7.1.3.4.1 Timski sestanki in prenos informacij med zaposlenimi 

Za celovito obravnavo posameznikov z demenco v institucionalni oskrbi so potrebni tudi 

timski sestanki in prenos informacij med zaposlenimi. Slednje so izpostavili v treh zasebnih 

domovih za starejše (»…mamo vsakodnevni…te jutranje raporte, na katerih so prisotni vsi 

strokovni delavci od visok…višjih medicinskih sester, do delovne terapije, delovni inštruktor, 

socialna delavka, jaz in pa glavna sestra ter zdravnica…Tko da so vse te zadeve tekoče, tud 

problemi se tekoče rešujejo…« ; »…mi mamo tim za demenco…srečujejo se pač enkrat 

mesečno, de mal podebatirajo…kako in kaj…zdej člani tima, kjer so…se prav delovna 

inštruktorca, varuhinja, socialna delovka, delovna terapevtka, glavna sestra pa še zdravstveni 

tehnik, k majo to področje še mal bl čez…so mal bl seznanjeni…« ; »…zmeri smo strokovni 

delavci na voljo za podporo, za svetovanje, za pogovore, za intervencije…zmeri…in tud s 

kolegicami izven oddelka se povezujejo…in se rešujejo te stvari…mamo tudi strokovni tim, 

kjer skušamo reševat nastale težave skupno…«) ter v enem javnem domu, v drugem pa si tega 

želijo (»…imajo timske sestanke…« ;  

I: »…bi blo fino, da bi se kakšen primer reševalo v širšem krogu…« 

K: »Kot ena timska varjanta mislete?« 

I: »Ja…ja…pa recmo supervizija bi bila tudi dobrodošla…«).  
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Podobno kot kažejo rezultati moje raziskave, pa navajajo tudi Flaker in sod. (2008), in sicer 

menijo, da bolj kompleksne odločitve in večje stopnje tveganja pomenijo tudi večje breme za 

osebje. Slednji si tako želijo »… več timskega dela in timske obravnave oseb z demenco, saj 

na ta način dobijo storitve, ki so ustreznejše, in vedo, da ima osebje, ki je manj izkušeno, 

podporo starejših in kompetentnejših kolegov« (prav tam, str. 329).   

S področja timskega dela in prenosa informacij med zaposlenimi sicer nisem posebej 

zastavljala vprašanj, zato obstaja možnost posluževanja timskih sestankov ter prenosa 

informacij med zaposlenimi tudi v vseh drugih domovih za starejše, zajetih v vzorec, le da 

tega intervjuvanci tekom pogovora niso omenili. Z ozirom na dobljene rezultate pa bi sicer 

lahko sklepala, da se v zasebnih domovih za starejše, bolj kot v javnih domovih, poslužujejo 

timskega reševanja težav in dajejo večji poudarek na prenosu informacij med zaposlenimi.  

7.1.3.4.2 Selitev stanovalcev z demenco iz oddelka v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja 

Nadalje sem iz intervjujev izluščila še dodatno točko za primerjavo dela z osebami z demenco 

med zasebnimi in javnimi domovi za starejše, in sicer selitev stanovalcev iz oddelka v 

primeru poslabšanja zdravstvenega stanja oz. napredovanja demence. Da oseb z demenco v 

tem primeru ne selijo iz oddelka, so izpostavili v dveh javnih domovih za starejše 

(»…praviloma so na tem oddelku vsi pokretni in da se gibajo sami…dobr, lahko za obdobje 

obležijo…ampak probamo jih še vedno vzdržat na tem oddelku…razen, če se res ne da z 

nobeno fizioterapijo, delovno terapijo al pa čemerkoli pomagat…da ga probamo pač nazaj v 

gibanje vzpostavt…potem pač premestimo na negovalni oddelek…ampak probamo vsaj tm tri 

do štir mesce pač vztrajat, da bi ga probal pač fizično aktivirat…« ; »…velikokrat se zgodi, de 

se komu stanje poslabša…de rabi več nege…ampak v tem primeru mi tega človeka ne 

selimo…ostaja na tem oddelku…«) in v enem zasebnem domu za starejše (»…mi načeloma, 

če ni res nujne potrebe, ne selmo, ker smatramo, da tm kjer je človek navajen bit pokreten, da 

je tud nepokreten…«). Podobnega mnenja je tudi de Boer (2000, v Imperl, 2012), ki navaja, 

da v ustanovi Anton Pieck Hofje, ki je namenjena oskrbi starostnikov z demenco, ne obstaja 

razlog, zaradi katerega bi stanovalca izselili ali premestili. Kjer je bil nastanjen do razvoja 

katere od bolezni, ostane tudi v primeru poslabšanja mentalnega ali fizičnega stanja.  

Ravno obratna situacija pa je v enem od zasebnih domov (»…če pa oseba ne more več 

komunicirat…se pravi govorna komunikacija ni več mogoča…zadnji stadij demence in 

nepokretnost…tako osebo daš pa potem na negovalni oddelek…«) in enem od javnih domov 

za starejše, zajetih v raziskavo (K: »…recmo te negovalne oaze…k jih opisuje tle Imperl…« 
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I: »A ni to grozn? To grupno umiranje…« 

K: »Ja, je po svoje…ampak temu se ne morte izognt…« 

I: »Se lahko izognemo…« 

K: »Ja…jih pošljete v bolnco…« 

I: »Sej mamo enoposteljne pa dvoposteljne sobe…da ljudje večinoma umirajo sami…« 

K: »…pa če svojci ne želijo, de bi bil stanovalc v enoposteljni sobi…sej veste…finance…al pa 

če prej sam stanovalc noče tega?« 

I: »…grejo pa v bolnico…« 

K: »…je pa spet grupno umiranje, kd ste reku…«).   

7.1.3.4.3 Vključevanje zunanjih strokovnih delavcev v delo z osebami z demenco  

V dveh javnih domovih za starejše sem zasledila še prisotnost vključevanja zunanjih 

strokovnih delavcev v delo z osebami z demenco (»…vsi so psihiatrično obravnavani, ker 

mamo tudi…kot dva specialista, ki prihajata v hišo…enkrat tedensko…in sicer psihiatra in pa 

nevropsihiatra…poleg tega tudi fiziatrinjo in diabetologa…«…»…plus zdravnico, ki je pa v 

ambulanti v našem domu…« ; »…tud psihiatra mamo…«), kar pa sem zasledila le v enem 

zasebnem domu za starejše (»…glavna sestra po potrebi…sodeluje tud z zdravnico, s 

psihiatrinjo…«).  

7.1.3.4.4 Karakterna ustreznost zaposlenih za delo z osebami z demenco 

Kljub poudarku na izobraževanju kadra pa so intervjuvanci v moji raziskavi v štirih javnih 

domovih izpostavili tudi, da je za delo z osebami z demenco, bolj kot izobraženost, 

pomembna osebnost zaposlenih (»…pred profilom je to sigurno…da ti to delo ustreza in da 

znaš kot oseba pravilno reagirat…« ; »…je pa res, da ni vse izobrazba…dejansko, če kader ni 

pravi za to delo, potem mu nobena izobrazba ne pomaga nič…« ;  

»…glavna stvar je človeški faktor…« ; »…karakterno…tudi če človek ma…ni to vse 

no…«…»…ker vidim pri nekaterih, da so naredli ta izobraževanja, pa delajo čist po istem 

kopitu, kot prej…in se ne znajo nič spustit…pa upoštevat ta pridobljena znanja…so čist 

okupirani v tistem svojem…in je res pomembno, da je kader, ki dela tam…dojemljiv…ampak 

vsak pa ni…«).  

Slednje pa so izpostavili le v enem zasebnem domu za starejše (»Izhajajo iz občutka, kar je 

pri teh osebah zlo pomembno… izobrazba je potem samo še pika na i…«). 
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Z ozirom na rezultate bi lahko rekla, da se pomena karakterne ustreznosti za delo z osebami z 

demenco bolj zavedajo v javnih domovih za starejše kot v zasebnih, čeprav ponovno 

poudarjam, da bi za bolj točne rezultate morala vsem intervjuvancem zastaviti vprašanje s 

tega področja. Podobno kot slednji intervjuvanci pa meni tudi Herbert (1997, v Marshall, 

2001) in sicer, da je za dobro oskrbo oseb z demenco bolj kot izobrazba zaposlenih 

pomemben njihov odnos. Gilloran in sod. (1995, v Marshall, 2001) pa na podlagi raziskave 

ugotavljajo še, da je zadovoljstvo zaposlenih pri delu z osebami z demenco pogosto povezano 

s kvaliteto oskrbe, ki jo nudijo. V prihodnosti bi bilo tako smiselno raziskati stopnjo 

zadovoljstva zaposlenih, ki delajo z osebami z demenco v slovenskih domovih za starejše, saj 

Marshall (2001) ugotavlja, da če želimo imeti dobro oskrbo oseb z demenco, mora biti veliko 

pozornosti namenjene ustrezni podpori zaposlenim in plačilu, kar pa je v zadnjih letih v 

Sloveniji vprašljivo. 

7.1.3.4.5 Sodelovanje zaposlenih s svojci 

Za kvalitetno delo z osebami z demenco je temeljnega pomena tudi sodelovanje zaposlenih s 

svojci. Slednje so izpostavili v treh zasebnih (»…enkrat letno izvajamo tudi te skupinske 

sestanke stanovalcev…oziroma tud njihovih svojcev oziroma zastopnikov, pooblaščencev in 

skupaj z njimi pač pregledamo delo za nazaj in tud za naprej…« ; »…so tudi svojci naših 

stanovalcev in različne zadeve delajo…«…»…srečanja z njimi, pogovori in ankete…« ; »…jih 

vzpodbujamo v tiste aktivnosti, za katere nam svojci povedo, da so jih včasih radi počel…da 

se dnevno lahko prilagajamo njihovim željam in potrebam…in da poskušamo maksimalno v to 

vključit tudi svojce…«) in dveh javnih domovih za starejše. Tu je ena od sogovornic omenila 

tudi pomanjkljivost s področja sodelovanja in informiranja svojcev oseb z demenco, pri čemer 

je predlagala uvedbo pogovorne skupine s svojci, kot imajo to urejeno v tujini (»…program, 

ki ga prpravmo…to je pač program dela za vsakega posameznika…to je individualni 

načrt…vključeni so pa tud pogosto svojci…ker k pride na oddelk, želimo, da napišejo eno to 

življenjsko zgodbo…en kratek izsek življenjepisa…« ;  

»…drugače pa bi si želela več te povezave s svojci…sicer zdej mamo…ko nove sprejemamo, 

mamo skupej s svojci sestanek…in tud recmo sestra predstavi svoj program, delovna 

terapevtka svojega in tako…to se mi zdi v redu…ker svojci nam povejo biografije…to mi velik 

rabimo…«…»…mi strokovno sploh nismo tolko zadej…bolj smo vidli, da se je zapletlo pri 

denarju, prostovoljcih…pri komunikaciji…v glavnem to…tukej šepamo…pa bosi smo pri 
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obveščanju svojcev…ker zunej…v tujini majo tudi pomoč svojcem…in…jst verjamem, da tukej 

marsikater svojc trpi…pri demenci bi mogli met neko pogovorno skupino s 

svojci…«…»…včasih bi blo dovolj, če bi meli samo druženje s svojci…ker pred leti smo meli 

ene gospe…ki so se hčere njihove med seboj zlo dobr razumele…in so…vsaka občasno kakšno 

čajanko popoldne priredile…al pa sploh ob rojstnih dnevih…je bila cela veselica za cel 

oddelk in so zlo lepo med sabo sodelovale in tud z oddelkom…in je bilo prov super…ker 

nekateri pa tega…pač jim je težko…sej verjamem, ko vidjo svojca, kakšen je bil prej in kakšen 

je zdej…«).  

Podobno kot slednja intervjuvanka, tudi Flaker in sod. (2008) ugotavljajo, da so za druženje s 

svojci najbolj primerne prireditve (pikniki, čajanke), ki so vezane na oddelek, saj tako svojci 

pridejo v stik z osebjem, obenem pa se bolje povežejo tudi svojci med seboj. Prav tako 

menijo, da je svojce potrebno vključiti v načrtovanje oskrbe pred, med in po sprejemu ter v 

času bivanja v instituciji, česar se tudi intervjuvanci dobro zavedajo.  

Menim, da pri sodelovanju domov za starejše s svojci niti ne morem apelirati samo na zgoraj 

navedene omembe, saj je sodelovanje z njimi prisotno v vsakem domu, četudi tega 

intervjuvanci niso posebej izpostavljali. Za bolj točne rezultate bi morala tudi tu v vsakem 

intervjuju sogovorniku postaviti vprašanje s tega področja. 

7.1.3.4.6 Aktivnosti za osebe z demenco 

Težnjo, da bi osebam z demenco ponudili čim več programa oz. aktivnosti, sta sogovornika 

izpostavila v enem javnem (»…se raje posvetjo tistim stvarem, ki jih prej niso mogli…ali jim 

organiziramo univerzo za tretje življenjsko obdobje…da se izobražujejo, da grejo na 

internet…take stvari spodbujamo…«…»…imamo različne tečaje tujih jezikov…računalniško 

opismenjevanje…tko da tist rabjo…«) in enem zasebnem domu za starejše, ki sem jih 

vključila v raziskavo (»In se poskušaš tud organizirat, ne samo, da bodo osnovno 

servisirani…da bojo mel tople sobe…hrano…stuširani in tko naprej…ampak da jim boš čim 

več programa ponudu…«…»…mamo pa tud eno gospo, ki ma spomin ko zlata ribica…veste, 

za dve minuti nazaj ne bo nč vedla…ampak jo spodbujamo in gospa se redno izpopolnjuje v 

francoščini…in slika in riše in tko naprej…nihče je nič ne sili, ampak točno vejo, kaj jo 

zanima…in tudi dve gospe sta močno dementni…ampak njiju zanimajo potopisna 

predavanja…in potem naredimo razna potopisna predavanja…«…»…uredimo računalniško 

opismenjevanje…skajp prpraveš…daš izbiro in če je interes, je interes…se bo tud populacija 
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strinjala…«). Podobno kot v tem domu za starejše so tudi v Cambridgeu v dnevnem centru 

ugotovili, da so tovrstna predavanja koristna za osebe z demenco. V Cambridgeu so svojci 

oseb z demenco organizirali predavanja, v katerih so predvsem upokojeni univerzitetni 

profesorji izjemno uživali, pozitivni vplivi na njihovo počutje in atmosfera pa so ostali kljub 

temu, da si niso pretirano zapomnili vsebine predavanj (Flaker in drugi, 2008). Goudie 

(1997b) tudi meni, da mora osebje razumeti, da se osebe z demenco lahko učijo in razvijajo, 

čeprav se jim navadno pripisuje ravno obratno. Tudi Knific (2010, str. 133) poudarja, da 

stanovalec v domu za starejše »… potrebuje možnost izbire med različnimi socialnimi 

vsebinami in programi, s katerimi ohranja zdrava pričakovanja in polnost življenja«, kar 

pomembno vpliva na kakovost njegovega bivanja.  

7.1.3.4.7 Delo zaposlenih z osebami z demenco po principu družine 

V enem zasebnem domu za starejše je sogovornik izpostavil njihovo temeljno načelo za delo s 

stanovalci, in sicer se trudijo, da bi z njimi delali tako, kot da so njihova družina (»…ta 

medicinski model…ki je prevladoval v 60-ih in 70-ih letih…bom reku…a si naša generacija 

želi tako uniformiranega načina življenja in dejansko se mora star človek, ki pride iz 

domačega gnezda prilagajat celotnemu ritmu institucij in to res ni prijetno…«…»…pri nas 

velja, da delamo s stanovalci tko, kot da so naši družinski člani…naše babice in dedki in da to 

ni samo služba, ampak je to tvoje poslanstvo…«…»…če je potreba, grem tud jest pomagat 

bolničarjem…al je to računovodkinja…skratka…tako kot doma…tudi mi skušamo…ne kazat s 

prstom en na drugega…ampak vsi skupaj…delamo skorej vsi vse…«). Slednjega načela pa 

nisem zasledila v nobenem drugem domu za starejše, ki sem jih zajela v vzorec. Sklepam, da 

k tovrstnemu načinu dela pripomore tudi dejstvo, da je slednji dom najmanjši v vsem 

raziskovalnem vzorcu
15

. Sama majhnost doma namreč nudi več možnosti za normalizacijo in 

način dela, ki temelji na principu družine. Pri tem dopuščam tudi možnost, da bi tovrsten 

način dela (ali vsaj približek) izpostavili še v katerem od ostalih domov, ki sem jih zajela v 

raziskavo, če bi vprašanje s tega področja zastavila vsem intervjuvancem.  

                                                             

15
 Glej prilogo 5 (zasebni dom št. 4).  
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7.1.3.4.8 Vključevanje terapije s pomočjo živali v delo z osebami z demenco 

Terapija s pomočjo živali je vključena v program dela na oddelku za demenco v treh zasebnih 

domovih za starejše (»…mamo tud mucka…ga majo zlo radi…jih pomirja…« ; »…mamo 

kužke tud terapevtske…« ; »…imamo živalsko terapijo…občasno s kužkom…imajo tudi 

zajčka…posebenga zajca…s katerim se zlo radi družjo…«…»…to mamo samo za 

demenco…«…»…oni so dejansko bolj komunikativni ratajo…se odprejo…tud pokažejo ta 

svoja čustva…če so drugače…zakrneli včasih…tu je potem spet ta radosten nasmeh…spet 

neka volja do življenja…drugačen stik…res zlo dobr to funkcionira…«) in v enem od javnih 

domov (»…ob sredah prihajajo društvo…včasih so ble Tačke pomagačke…s 

psičkom…«…»…s tem psom terapevtom smo začeli skupino, pa je šlo pri ostalih…pa je bil 

pri nekaterih z demence strah, pa ni šlo…zdej sta v to vključena dva iz oddelka za 

demenco…psiček jih pač obišče tko individualno…ker skupinsko pa ni šlo…ker je vsak 

nekako na svoji stopnji demence…«).  

Vključevanje terapije s pomočjo živali v samo delo z osebami z demenco v domovih za 

starejše je, z ozirom na rezultate raziskave, slabo zastopano. Tudi Hrvatin in Sorgo (2005, v 

Mali, 2008) sta v raziskavi, ki je preverjala možnosti za vključevanje živali v domsko 

življenje, ugotovili, da prisotnosti in uvajanju živali v institucionalno življenje ne nasprotujejo 

ne stanovalci in ne zaposleni. Oboji se nadejajo pozitivnih učinkov
16

, vendar pa do realizacije 

ciljev velikokrat ne pride, saj je prisotno pomanjkanje pobude s strani zaposlenih in 

stanovalcev. Sklepam, da je v domovih za starejše, ki sem jih zajela v raziskavo, lahko 

prisoten podoben vzrok za slabše vključevanje živali v delo s stanovalci. Vsekakor pa bi bilo 

smiselno to področje v prihodnosti bolj poglobljeno vključiti v katero od raziskav s področja 

institucionalnega varstva starejših v Sloveniji.   

7.1.3.4.9 Terapevtski učinki narave pri delu z osebami z demenco 

Da je pri delu z osebami z demenco v veliko pomoč tudi sama narava, so izpostavili v dveh 

zasebnih domovih, v javnih domovih pa prednosti narave kot take niso izpostavljali (»…na 

varovanem oddelku nimamo tok potreb po umirjanju stanovalcev…«…»…mogoče nam pr tem 

mal okolje pomaga…mamo velik narave, pa zelenje in to…tko de mi probamo s tem…«  ; 

                                                             

16 O pozitivnih učinkih živali na osebje in stanovalce govori tudi Kremesec Avramović (2009), kar potrjujejo 

študije v Nemčiji, Avstraliji in Ameriki. Živali v domovih tako delujejo tudi proti sindromu izgorevanja 

zaposlenih. 
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»…to našo naravo…in mir štejemo kot eno zlo veliko boniteto…samo…nekateri so samo zato 

tukej…ker jim je to všeč…«…»…potem pa do dvanajstih potekajo aktivnosti tudi izven teh 

dveh oddelkov…velikokrat v sami naravi…se pravi…imamo zunej urejen prostor, kjer se 

odvijajo vse te dnevne aktivnosti…«…»…velikokrat se tudi odločmo in gremo po kakšna 

zelišča, ki jih je okrog doma polno…«).  

Kljub navedenemu pa ne morem trditi, da v ostalih domovih za starejše osebe z demenco ne 

prihajajo v stik z naravo. V vseh desetih domovih za starejše, ki sem jih zajela v vzorec, so 

namreč med aktivnostmi za osebe z demenco omenili, da stanovalce z demenco vodijo tudi na 

sprehode (»…mamo zelenico, pa stanovalce vodimo na sprehode…« ; »…v tej naši okolici je 

precej teh sprehajalnih poti…«…»…grejo v park…«…»…se sprehajajo in potem telovadbo, 

razgibavanje…vedno in pa povsod pač odvisno od sposobnosti teh oseb.« ; »…na sprehod 

grejo…« ; »…za sprehode ven…« ; »…grejo tudi na sprehod v okolico doma…« ; »…nemirne 

stanovalce peljemo na sprehode…« ; »…že samo sprehodi, a veste…druženje…« ; 

»…ponavadi so to sprehodi…«…»…se sprehajajo tud po terasi in v okolici doma…seveda s 

spremstvom…« ; »…stanovalci, k so pokretni…fizično pr močeh, grejo še pred osmo…se prav 

ob pol osmih že na sprehod…« ; »…jih peljemo na sprehod…ne vsak dan…ampak glede na 

zmožnosti…glede na vremenske razmere…sevede gresta ena ali pa dve spremljevalke 

zraven…in včasih je skupina tudi desetih ljudi…in to se nam zdi taka zlo močna aktivnost…«).  

Z raziskavo sem ugotovila, da so javni domovi za starejše bolj naklonjeni tipu oddelka s 

povečano pozornostjo, zasebni domovi za starejše pa varovanemu tipu oddelka za osebe z 

demenco. Število oseb, nastanjenih na oddelku za demenco, je zelo raznoliko in se giblje od 8 

pa vse do 25, pri čemer imajo zasebni domovi manjše oddelke kot javni domovi. Tudi število 

vseh stanovalcev v posameznem domu je zelo raznoliko, in sicer se giblje od 65 pa vse do 378 

oseb. Delež stanovalcev na oddelku za demenco predstavlja od 6,1 % do 33,6 % vseh 

stanovalcev v domu za starejše, pri čemer je ta delež večji v zasebnih kot v javnih domovih.  

Ključen element vsake institucije so njeni zaposleni. Tako sem pri ugotavljanju mnenja vodij 

domov za starejše o zadostnem številu zaposlenih za delo z osebami z demenco zasledila, da v 

večini domov menijo, da imajo kadra dovolj, pri čemer stalen kader prav tako zagotavljajo v 

večini domov za starejše (z možnostjo občasne premestitve na druge oddelke v primeru želje 

zaposlenih). V vseh desetih domovih za starejše se tudi zavedajo pomena pridobivanja in 

nadgrajevanja znanj zaposlenih, pri čemer so izsledki moje raziskave enaki izsledkom 

raziskave Delo z dementnimi osebami: Priprava modela obravnave oseb z demenco 
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(Miloševič Arnold in Mali, 2005), da v vseh domovih za starejše posvečajo veliko pozornosti 

izobraževanju zaposlenih. V nekaterih domovih za starejše so intervjuvanci, kljub splošnemu 

zavedanju o pomembnosti izobraževanja kadra, med pogovorom izpostavili tudi prednost 

karakterne ustreznosti za delo z osebami z demenco pred izobrazbo. 

Intervjuvanci so v nekaterih domovih pri načinu dela zaposlenih izpostavili še sodelovanje s 

svojci, možnost sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki v primeru prepoznanih potreb ter timske 

sestanke in prenos informacij med zaposlenimi. V dveh domovih za starejše sta sogovornika 

izpostavila še težnjo, da bi osebam z demenco ponudili čim več programa oz. aktivnosti, v 

enem od zasebnih domov pa je sogovornik poudaril tudi njihovo filozofijo dela, in sicer naj bi 

vsi zaposleni s stanovalci delali tako, kot da so člani družine. Mnenja o selitvi stanovalcev iz 

oddelka za demenco na negovalni oddelek v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja so bila 

med intervjuvanci, ki so slednje izpostavili, deljena, med tem ko so intervjuvanci pri delu z 

osebami z demenco v splošnem naklonjeni terapiji s pomočjo živali ter terapevtskim učinkom 

narave. Delo z osebami z demenco je tako, glede na zgoraj navedene izsledke raziskave, v 

vseh desetih domovih za starejše primerljivo.  

7.2 VALIDACIJA 

Da bi v določeni situaciji lahko ravnali optimalno, je ključno tudi poznavanje metod oz. 

pristopov s področja dela z osebami z demenco. Ena temeljnih metod dela s tovrstno 

populacijo je tudi validacija.  

Pri sogovornikih sem tako preverjala, ali so zaposleni v domovih za starejše seznanjeni z 

validacijo, so se za to metodo izobraževali ter ali jo pri delu z osebami z demenco uporabljajo. 

Nadalje me je zanimalo, kateri so vzroki, da v domovih, zajetih v vzorec, validacijo 

uporabljajo oz. je ne uporabljajo pri delu z osebami z demenco ter kakšno je mnenje 

sogovornikov o vplivih uporabe validacije na kakovost bivanja oseb z demenco.  

7.2.1 Seznanjenost z validacijo in izobraževanje 

Pri preverjanju te metode sem ugotovila, da so z njo seznanjeni v vseh domovih za starejše, 

zajetih v vzorec, in jo tudi vsi uporabljajo (vsaj nekatere elemente metode).   

Razlike med zasebnimi in javnimi domovi obstajajo v izobraženosti (enega dela) kadra, saj so 

se ti posebej za validacijo izobraževali v štirih javnih domovih (»Pred leti je blo 

izobraževanje…takrat, ko se je ta model ustanavljal…«…»…je blo prov strokovno 
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izobraževanje…z enim nemškim…ne vem vam povedat imena…bil je pač en nemški 

predstavnik…«…»…kot za kompletni kader v hiši…« ; »…nekateri majo končano prov 

validacijo…«…»…mi smo šli na izobraževanje preko Firis-a…« ; »…je mela izobraževanje 

za demenco…Astrid Van Hülsen…pa za validacijo nas je ona mela…«…»…večinoma so ble 

te negovalke in sestre…ble so tudi iz drugih oddelkov…ampak te, ki delajo na oddelku, 

majo…« ; 

I: »Delovna terapevtka ima to…«   

K: »Prov narjeno…?« 

I: »Ja, ja…«) in dveh zasebnih domovih za starejše (»…izobražena za to je delovna 

terapevtka…« ; »Tukej se kader ni izobraževou…se je že prej…v prejšnjih službah…ker so 

bili v istem poklicu…pa še tukej smo meli v teh letih predavanja…in pa tud te, ki delajo na 

varovanem oddelku, na kkšen seminar pošljemo…«). 

V preostalih štirih domovih za starejše, ki sem jih zajela v raziskavo, pa niso imeli 

izobraževanja na to temo. Lahko bi rekli, da gre v teh domovih za laično uporabo validacije.  

7.2.2 Uporaba validacije 

Sama uporaba validacije je po navedbah intervjuvancev v večini domov za starejše zelo 

pogosta, celo dnevna, prav tako pa sem tekom intervjujev večkrat zasledila, da je uporaba te 

metode odvisna od potrebe, katero pri delu z osebami z demenco prepoznajo zaposleni 

(»…uporabljajo jo pa po občutku…«…»…po potrebi…«…»…strokovni delavci jo vpeljejo v 

svoje strokovno delo…« ; »… glede na potrebe, pa na trenutno počutje stanovalcev…« ; 

»…odvisno od potrebe…dnevno pa stoprocentno…« ; »…dnevno…povsod vključeno…« ; 

»…je integrirano notr v samem delu…na sploh…« ; »Skorej bi reku, da vsak dan…večkrat 

seveda…« ; »…jo uporabljamo vsak dan in v vsakem trenutku…«…»Drugače pa validacijo 

uporabljamo, ker brez tega enostavno ne gre…« ; »…neprestano…ko vidijo, da je smiselno, 

jo uporabijo…sigurno pa vsak dan.« ; »…vi loh rečete tuki…de…teh…de nismo prov delal 

izobražvanja…nismo usposobljeni prov po tej metodi…da določene elemente pa 

uporabljamo…«…»…kolkr mamo znanja…pač po potrebi…« ; »… jo uporabljajo, ko jim to 

dopuščajo možnosti…«). V sami uporabi metode validacije tako ne obstajajo razlike med 

javnimi in zasebnimi domovi. 

Metoda tako zajema nekatere splošne tehnike dela, ki so za zaposlene, ki delajo z osebami z 

demenco, že samoumevne. Slednje so nekateri sogovorniki tudi izpostavili tekom intervjuja 
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(»…zdej, de bi prov kšne tehnike uporabljal, pa jst ne vem…sej so te tolk splošne tehnike, de 

jih vsakodnevno…že…« ; »…mislem, de je kr integrirano notr v samem delu…na sploh…« ;  

»…ker so take tehnike, da…jih vpleteš…« ; »…validacije ne uporabljamo samo pri delu z 

dementnimi, ampak dejansko po celi hiši…pa konc koncev…na splošno v življenju, če ne 

uporabljamo osnov validacije, smo neuspešni v komunikaciji s komerkoli…« ; »…ker je to 

čisto taka…ena spontana…spontana…sej katera lahko to izvaja, pa niti ne ve, da je to 

validacija«…»…čisto instinktivno se uporabljajo te zadeve…«). Feil (2003) se zaveda, da 

veliko osebja izvaja validacijo »instinktivno«, vendar pravi, da je validacija teorija, metoda in 

pristop. Meni, da se je treba seznaniti z globino teorije o validaciji, da bi lahko integrirali 

principe validacije v prakso. Pri tem pa poudarja pomen supervizije in povratne informacije, 

da bi se lahko zares naučili tehnik dela. 

7.2.3 Vzroki za neuporabo validacije 

»Splošnost« tehnik dela, vključenih v metodo validacije, je tudi razlog, da v enem od 

javnih domov za starejše menijo, da je ne uporabljajo (»Ne…ne…to mi nimamo.«), saj se niso 

udeležili izobraževanj na to temo (»…zdej nismo se izobražval za to…«). Slednje je tudi 

poglavitni razlog za mnenje o »neuporabi« metode v tem domu za starejše.  

Tekom intervjuja sem tako vseeno zasledila, da je uporaba nekaterih elementov validacije 

vpeta v vsakdanje delo v tem domu (»…v praksi se to dela…teoretska osnova je pa…v bistvu 

izhaja brez te teorije…iz človeka…«…»…če bi stanovalce silu v neki…recimo, da je bil po 

poklicu krojač…pa de ni maral…recimo…brat…pa de ga zdej ti v to siliš…zdej bomo pa vsi 

brali…na primer en knjižničar, bo pa po vsej verjetnosti…če poznamo njegovo biografijo…si 

želu tud v času bolezni, pa v času demence brat knjige…«…»…recimo mi delamo velik na 

pogovoru…«…»…skupinsko delo je tud, sam tuki je težje skupinsko, ker ma vsak…pač svoja 

zanimanja, vsak je pač drugačen…in je treba v glavnem z vsakim posebej…«).  

V enem od preostalih devetih domov za starejše (javni dom) validacijo sicer uporabljajo, 

vendar se je ne poslužujejo v zadnjih stadijih demence zaradi neodzivanja oseb z 

demenco (»…edino pri teh ta težjih primerih, ko ni odziva…ni pol smiselno sploh 

uporabljat…«). Naomi Feil (2003) pa navaja ravno nasprotno: da je tudi v zadnjem stadiju 

demence smiselno uporabljati validacijo, čeprav je takrat uporaba te metode težja in rezultati 

manj dramatični. Cilj validacije je tako izzvati obrazno mimiko, na primer smejanje, jokanje 
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ali petje ter premike okončin. Neverbalna komunikacija z osebo z demenco pa temelji 

predvsem  na tehniki centriranja ter na uporabi glasbe in dotika.  

7.2.4 Vzroki za uporabo validacije 

Tekom raziskave sem se skušala seznaniti tudi z vzroki za uporabo validacije v domovih za 

starejše, zajetih v vzorec. Intervjuvanci so kot razloge za uporabo validacije navedli 

uporabnost te metode (»…se mi zdi zelo uporabna…«), splošne pozitivne učinke (»…dobro 

vpliva…« ; »…pozitivni vplivi…« ; »…so dobri rezultati…«) in pozitivne vplive na delo z 

osebami z demenco (»…samo delo z njimi je lažje…« ; »…pride nam zlo v pomoč, 

no……mogoče clo nam bl, kokr stanovalcem…« ; »…je pa sigurno dober vpliv na stanovalce 

da si v njihovi realnosti…« ; »…se stanovalci zelo dobr počutijo po uporabi…« ; 

»…pozitivno…pomirjajoče…umirjeno…« ; »…da dobimo te naravne odzive od njih…« ; 

»…glavno je, da se stanovalci dobro počutijo in ne da se mu stalno dokazuje, kaj vse ne 

zmore…«).  

7.2.5 Mnenje intervjuvancev o vplivu validacije na kakovost bivanja oseb z demenco 

Vzroki za uporabo validacije v domovih za starejše, zajetih v vzorec, pa se večidel prekrivajo 

z mnenjem intervjuvancev o tem, kako uporaba metode vpliva na kakovost bivanja oseb z 

demenco. Tu sem dobila zelo okrnjene odgovore, predvsem v smislu splošnih pozitivnih 

vplivov uporabe metode validacije na kakovost bivanja oseb z demenco (kar je razvidno 

že iz samih vzrokov za uporabo metode pri delu z obolelimi posamezniki) (»…zvišujemo 

kvaliteto bivanja oseb z demenco s tem pristopom…in zato vedno in povsod poudarjamo, da 

je treba izhajati iz človeka…ne tisto, kar bi ti želu, in to takoj in zdaj, ampak je potrebno 

nekak človeka prpravet na sodelovanje in skupej z njim neki nardit…ne namesto njega.« ; 

»…dobro vpliva…« ; »…jest mislem, de je res ta…individualni pristop temelj za delo z 

osebami z demenco…in težko si predstavljam delati drgač, kot na ta način…ker enostavno ne 

bi šlo skozi…« ; »…mislem, d so to predvsem pozitivni vplivi…nekk jih lažje potem tud 

vodmo, usmerjamo…«…»…delo z njimi je lažje…«…»… aktivirat čist vsazga…«…»…de par 

stavkov pove…de se osredotoč na neko temo…kolkr zmore…de se zagreje…de…de dobi tist 

učke k se mu svetjo…iskrce v očeh…sej se tud ponavlajo te stavki, ampak tko…če sm to 

dosegla, jst sm pol že zadovoljna…«…»…zdej res pomaga to…validacija…al pa 

individualnost pr nagovarjanju, pr delu z njimi in pr vsem, de se pač z njimi zmenmo…de jih 
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kam usmermo…« ; »…se s sodelavkami pogovarjam…k se s tem bl ukvarjajo…so dobri 

rezultati…je pa vse zlo povezano…dvakrat ni enako…« ; »…je pa sigurno dober vpliv na 

stanovalce…« ; »…mislem, da samo pozitivno…«), sproščenosti, zadovoljnosti in 

umirjenosti stanovalcev z demenco (»…so umirjeni pa zadovoljni po večini…« ; »…so bolj 

sproščeni in umirjeni…« ; »…pomirjajoče…umirjeno…«). Tudi Naomi Feil (2003) omenja, 

da uporaba validacije zmanjšuje stres, agresijo in tesnobo oseb z demenco, poleg tega pa 

zvišuje njihovo kvaliteto bivanja.  

Intervjuvanci menijo še, da uporaba validacije na kakovost bivanja oseb z demenco vpliva v 

smeri vzbujanja občutka koristnosti oseb z demenco (»…se mi zdi pomemben občutek 

koristnosti…če jih ti popelješ preko nekih nalog…preko nekih opravil…v daljno preteklost k 

nekim opravilom…ob katerih so užival in tko naprej…potem se oni fajn počutijo…da 

vejo…da niso samo pasivne žrtve…včasih se jih kar malo podcenjuje…in včasih te pa prov 

presenetijo s kakšnimi izjavami in pa dejanji…tist občutek…da je koristen…tud, če jim daš 

taka banalna opravila…kot daš otroku pr letu pa pol in tko naprej…recimo sarvetke 

zlagat…to…da so pač aktivni in majo občutek, da so koristni…«) ter ohranjanja 

samospoštovanja in občutka vrednosti teh oseb (»…ohranjamo nekak njihovo 

samospoštovanje…jim damo občutek vrednosti…jest mam prov tko občutek…da po kakšnem 

tednu, ko so tukej, da ponovno zadihajo…se sprostijo in jih ni strah…da se upajo tud 

zasmejat…«… »…mislem, da delo z dementnimi brez teh pristopov lahko postane zanje 

neprijetno in tud za osebje nezadovoljivo…če nebi upošteval teh standardov…oziroma teh 

načel validacije, potem iz službe ne moreš it zadovoljen…ampak greš prazen…«). O 

ohranjanju spoštovanja s pomočjo validacije govori tudi Naomi Feil (2003). In sicer meni, da 

empatija prispeva k zaupanju, zmanjšuje anksioznost in znova vzpostavlja dostojanstvo oseb z 

demenco.  

V enem od domov pa so izpostavili izjemo primera, kjer je validacija negativno vplivala 

na kvaliteto bivanja oseb z demenco (I: »…enostavno je bla neučinkovita…al je pa nismo 

znal prov izvajat…zdej ena stanovalka ma tako obliko demence…de…večinoma je v svojem 

svetu…cel dan neprestano vpije, kriči, preklinja…sploh je…ne mormo iz njenga sveta…« 

K: »Ven spravt…« 

I: »Ja, al pa se ji prbližat…in tam…ni bla ta tehnika…uspešna in niti vsi ostali načini…«).  

Da validacija ni primerna za vse skupine dezorientiranih ljudi, govori tudi Naomi Feil (2003), 

in sicer omenja stare ljudi z duševnimi boleznimi, motnjami v duševnem razvoju ter 

alkoholike.  
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Pri intervjuvanki, ki je navedla zgornji primer, nisem uspela izvedeti, ali ima stanovalka z 

demenco še kombinacije kakih drugih bolezni. V primeru prisotnosti npr. duševnih bolezni bi 

lahko bil to razlog, zakaj validacija pri omenjeni stanovalki ni bila uspešna. Možno je tudi, da 

zaposleni niso uporabili prave tehnike, saj komunikacija pri stanovalki z demenco ne poteka 

več verbalno. Feil (2003) tako navaja, da verbalne tehnike v stadiju 2 ali 3 ne delujejo več, 

poleg tega pa v primeru, da oseba z demenco začuti, da izvajalec tehnike ni empatičen, ne 

zaleže nobena tehnika.  

Pri enem od javnih domov za starejše pa sem zasledila napačno dojemanje uporabe tehnik 

validacije s strani nekaterih zaposlenih (»…ene stvari je bilo treba še kar malo z njimi 

dorečt…ker…vsak si predstavlja, ko gre na validacijo…in potem so te tehnike v vsakem 

stadiju in to mislejo, da so recepti…«…»…in mislejo, da boš pri stadiju ena, delou to, to, to, 

pa to…v stadiju dve…to, to, pa to…in da boš imel kar konkreten primer, kaj…v bistvu je bilo 

to, ko smo ble pri Astrid na predavanjih…je rekla…to ne gre tako…se tudi prilagajaš 

skupini…«…»…so punce kar hotle…ena bi to delala, druga bi to…in kar…ena je zagrabla za 

to zrcaljenje…in sem jo komej ustavila…«…»…to je res tehnika tam…za nekje tretji stadij…in 

to ne moreš kar delat z vsemi, ker bojo mislel, da se iz njih norčuješ…«).  

Pri preverjanju metode validacije pri sogovornikih sem ugotovila, da so z njo seznanjeni v 

vseh domovih za starejše, zajetih v vzorec, in jo tudi vsi uporabljajo. Uporaba validacije v 

domovih za starejše je zelo pogosta oz. vsakodnevno prisotna, saj so del metode tudi razne 

tehnike dela, ki so za zaposlene pri delu z osebami z demenco samoumevne. Kljub temu pa je 

za kvalitetno delo po tej metodi, kljub »splošnosti tehnik«, potrebno izobraževanje, kar sem 

zasledila v šestih od desetih domov za starejše. V primeru neizobraženosti kadra in laične 

uporabe validacije pa tvegamo napačno dojemanje uporabe tehnik validacije s strani nekaterih 

zaposlenih, kar je ena od intervjuvank med pogovorom tudi izpostavila. Mnenje 

intervjuvancev o tem, kako uporaba metode vpliva na kakovost bivanja oseb z demenco, je 

zelo podobno samim vzrokom za uporabo validacije, in sicer so med odgovori prevladovali 

splošni pozitivni vplivi metode na osebe z demenco in na delo z njimi. Validacija je tako v 

domovih za starejše, ki sem jih zajela v vzorec, splošno uporabljana in po mnenju 

intervjuvancev izredno koristna metoda za delo z osebami z demenco. 
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7.3 ORIENTACIJA V REALNOST 

Naslednja metoda, ki sem jo v intervjujih preverjala, je bila orientacija v realnost. Ta metoda 

je v svojem bistvu popolno nasprotje validacije in je zato, predvsem za osebe z napredovano 

demenco, manj uporabna.  

Pri sogovornikih sem tako preverjala, ali so zaposleni v domovih za starejše seznanjeni z 

orientacijo v realnost, ali jo pri delu z osebami z demenco uporabljajo ter ali so se zaposleni 

izobraževali po tej metodi. Zanimalo me je tudi, kateri so vzroki, da v domovih, zajetih v 

vzorec, orientacijo v realnost uporabljajo oz. je ne uporabljajo pri delu z osebami z demenco 

ter kakšno je mnenje sogovornikov o vplivih uporabe orientacije v realnost na kakovost 

bivanja oseb z demenco.  

7.3.1 Seznanjenost, izobraženost in uporaba orientacije v realnost 

Ugotovila sem, da omenjeno metodo poznajo in uporabljajo v vseh domovih za starejše, 

zajetih v vzorec, čeprav se v nobenem od domov niso izobraževali posebej po tej metodi.  

V enem od domov pa sem zasledila zelo odklonilen odnos do uporabe orientacije v realnost 

(»…jest za tisto strogo res nisem…sploh ne…ker, če po sebi sklepaš…če ti eden stalno 

dokazuje, da to pa to nisi prov naredu…ne vem…men se ta metoda ne zdi ravno dobra…sploh 

za dementne…mogoče v zgodnjih fazah…«…»In…ne…ne videm nekih pozitivnih stvari…ne 

samo pri dementnem…ampak tudi pri takem človeku…nedementnem…«), čeprav vseeno 

uporabljajo nekatere elemente metode (»…zlo tako mehko obliko bi rekla…mamo 

stenčase…koledarje…menjamo datum in ime dneva…potem mamo letni čas gor 

in…mesec…glavne dogodke v mesecu in par slikic…to je na stenčasu…potem imajo na vratih 

za stranišče napisano, da je to stranišče…vrata mamo pobarvana zeleno…na vratih svojih 

sob imajo fotografije in napisan ime in priimek…in tako…ker da bi jih pa popravljal…men se 

zdi to kar malo prehuda zadeva…«). Holden (1997b) ugotavlja podobno kot slednja 

intervjuvanka, in sicer meni, da je neetično v realnost orientirati osebo, če to zanjo ne pomeni 

spodbudnega okolja, oziroma če osebi tovrstna intervenca škoduje.  

Za uporabo metode orientacije v realnost je tako potrebno imeti občutek, kot to ugotavlja 

večina intervjuvancev (»…po eni strani smo rekel, da uporabljamo validacijo…pa jih pustimo 

v njihovem času…po drugi strani pa naše punce na tak zlo subtilen…na mehek način to tud 

uporabljajo…seveda ne kar na sploh…one vidijo, kdaj in kako lahko…pa tud…začuteš, kdaj 

je oseba agresivna…kdaj je sposobna to slišat…mogoče tud mal sposobna reflektirat…to se 
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moreš čist na njihova razpoloženjska stanja…« ; »Ker ta metoda…dejansko jo je pametno 

uporabljat do  tiste meje, ko enkrat ne pride…je treba met občutek, kdaj je že dost tega…« ; 

»…ne uporabljamo jo čisto pri vseh stanovalcih…ampak dnevno pri tistih, pri katerih mamo 

nekak občutek, da je to…da dobimo kakšno iskrico…vsaj še…za nazaj…« ; »…drugač pa 

mislem, da po občutku to uporabljajo…« ; »…pa od občutka je odvisno…«). 

Sama uporaba orientacije v realnost je po navedbah intervjuvancev v večini domov za starejše 

zelo pogosta, celo dnevna, prav tako pa sem med intervjuji večkrat zasledila, da je uporaba te 

metode odvisna od potrebe, ki jo pri delu z osebami z demenco prepoznajo zaposleni (»…mi 

tudi vsakodnevno…oziroma…povemo, kater dan je in kater letni čas in vse te zadeve…tudi na 

uro…«…»…pač po potrebi…« ; »Ja to se pa neprestano uporablja…te stvari…se pa preko 

dneva neprestano uporablja…« ; »…po potrebi…kolkr osebje vid…« ; »…neprestana in 

prilagojena potrebam…na demenci…« ; »…po potreb pride pa zlo prov…« ; »… dnevno po 

potrebi…« ; »…po potrebi…ko osebje pač vidi, da je potreba…« ; »…vse to je integrirano 

vmes…je pa nonstop…se to uporablja…« ; »…vidjo, kdaj lahko…so pa te stvari dnevno…se 

uporabljajo…« ; »…dnevno sigurno…« ; »…bolj spontano…«). V poznavanju in pogostosti 

uporabe orientacije v realnost tako nisem zasledila razlik med zasebnimi in javnimi domovi za 

starejše.  

V enem od domov pa so izpostavili opažanje neustrezne uporabe skupinske orientacije v 

realnost med zaposlenimi (»…včasih recimo televizijo prižgemo…ampak…nisem tolk uspešna 

še…da bi kader prepričala, da naj preverjo spored…kaj je za njih in kaj ne…opažam, da vse 

te gospe, ki so v ležalnikih, da jih kar fliknejo pred televizijo, potem pa karkoli je…«) in tudi 

neseznanjenost zaposlenih s samim imenom metode orientacije v realnost (»Ne vem, kolko 

sploh ostali kader ve, da se temu tako reče…ker, če zdej omenim zaposlenim…po mojem jih 

tri četrt ne ve, kakšna je ta metoda…«). Neseznanjenost zaposlenih z imenom metode pa sem 

opazila še pri enem od domov (»To me morte najprej vi zdej seznant.«).  

7.3.2 Vzroki za uporabo in neuporabo orientacije v realnost 

Kot vzroke za uporabo te metode so intervjuvanci navajali predvsem pozitivne vplive na 

stanovalce (»…vsekakor pozitivno vpliva…« ; »…sigurno je pa večinoma dobro…« ; »…je 

koristno…ampak kolkr kdo…čist različno, pa tud kolkr ker dan…« ; »…pride pa zlo prov…« ; 

»…na vsak način so vse te stvari za njih pozitivne…«), uporabnost metode (»…men se to zdi 

zlo uporabno…« ; »…vidli smo res…«…»…kolko jim res to pomaga…« ; »…drugače je pa 
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metoda uporabna…«) in smiselnost uporabe metode (»…kadar pa vidimo, da je možno, da 

bo pa vseeno dojel, da ni na enem drugem kraju, je pa smiselno, seveda…posebej takrat, ko 

imamo eno oprijemljivo točko, kaj se je zgodilo na tem kraju…tukej…recimo obiski 

včeraj…takrat je pa že fino…da ga poskušamo v realnost dat…«).  

V enem domu za starejše so opazili tudi nazadovanje oseb z demenco, ko so v nekem obdobju 

prenehali z izvajanjem orientacije v realnost (»…te stvari smo meli nekej časa pokrite z 

javnimi deli…«…»…zdej pa nimamo več…«…»…sam mogoče se niso zaposleni res po celo 

dopoldne z njimi na ta način ukvarjali…so se samo del časa…ker ni blo javnega delavca prov 

za to…«…»…pa vidli smo res, kolko so oni nazadoval ta čas…kolko jim res to pomaga…«). 

Podobno navaja tudi Van Hülsen (2010), ki pravi, da različne študije kažejo nazadovanje oseb 

z demenco na vseh področjih že po relativno kratkem času po prenehanju izvajanja orientacije 

v realnost. Delni uspehi pri dokaj neorientiranih stanovalcih so bili izmerjeni samo pri trajnem 

izvajanju metode, razblinili pa so se že tretji dan po prenehanju izvajanja metode. Prav tako je 

ob prenehanju uporabe orientacije v realnost uspeh upadel pri stanovalcih, ki so le rahlo 

neorientirani (začetna faza demence), saj po enem tednu ni bilo več možno ugotoviti nobenih 

kognitivnih ali vedenjskih izboljšav.  

Orientacija v realnost se tako intervjuvancem zdi uporabna predvsem v prvi fazi demence 

(»…se nam ne zdi smiselno…odvisno kdaj se to dogaja…zdej če je to v neki prvi fazi…mi na 

tem oddelku…imamo ljudi, ki niso v prvi fazi več…je že kr pozna druga faza…ne prideš 

nikamor, če ga zdej popravljaš…med tem, ko v prvi fazi pa se še spomni…aja sej res…to pa 

normalno da delamo…« ; »…mogoče v zgodnjih fazah…« ; »…v začetnih fazah je to zlo 

dobrodošlo…da se ga popravlja…pa malo se lahko tud sam preverja…«), medtem ko so bili 

intervjuvanci večinoma zelo skeptični do uporabe metode pri osebah z napredovano fazo 

demence. Enakega mnenja je tudi Van Hülsen (2010), ki meni, da je orientacija v realnost 

uporabna v začetnem stadiju demence, saj pripomore k počasnejšemu razvoju bolezni, 

medtem ko je za osebe z napredovalno demenco uporaba te metode prava muka. Metoda 

namreč ne upošteva individualnosti, prisotno je neprestano korigiranje zmedenih izjav, 

posledica slednjega pa je umik osebe z demenco v svoj svet.  

Med raziskavo sem nadalje ugotovila, da razlike med zasebnimi in javnimi domovi za 

starejše, ki sem jih zajela v vzorec, obstajajo pri uporabi orientacije v realnost na oddelku za 

demenco. Intervjuvanci so povedali, da se jim uporaba metode za oddelek za demenco ne zdi 

smiselna in je zato tam zaradi nezmožnosti oseb z demenco ne uporabljajo, v treh javnih 
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domovih (»Trenutno ne…«… »… niti ne…glede na njihovo stanje…jih je treba pustit v 

preteklosti…« ;  »Niti ne…ne…se nam ne zdi smiselno…« ; »…na varovanem oddelku sploh 

ne uporabljamo…ker tud če…so gospe, ki še poznajo na uro, pa mal skupej 

ugotavljamo…drugač pa ne…«) in le enem zasebnem domu za starejše (»… za varovani 

oddelk…mislem de niti ne…«…»V varovanem oddelku potrdimo…gremo za njim, no…ne 

gremo v zanikanje…«…»Na drugih oddelkih bl, ja…«).  

Vzroki za neuporabo metode so tako povezani s stopnjo demence posameznikov in 

okrnjenostjo njihovih zmožnosti v napredovanih fazah demence (»…je odvisno prov od 

stopnje demence vsazga posameznika…dokler lahko…je to zlo smiselno, kadar pa ne morejo 

je pa…pa se pokaže to kot zlo neučinkovito…« ; »…mogoče pri tistih, ki so manj 

dementni…«…»…recmo, da bi rekla…oh, no…no…kako ste pa to nerodno pogledala na 

uro…dejte pogledat še enkrat…«… »…na varovanem oddelku sploh ne uporabljamo…« ; 

»…pri nekomu, ki smo ga ravno sprejel v dom, je to čist nemogoče takoj ocenit, ampak v treh 

tednih, ko je nekak to obdobje…prilagajanja mimo, ane…pa lahko poskušamo na več načinov 

ugotovit do kje in kako…mi ga probamo na več načinov prepričat…pač probamo dvakrat 

trikrat…in potem je tam, kjer je…nima smisla…«) ter posledicami, ki jih pri osebah z 

demenco povzroči uporaba metode v napredovanih fazah. Tovrstne posledice so po 

mnenju intervjuvancev vznemirjenost (»…tisti, ki so čist izgubljeni…je 

to…nesmiselno…škoda bi ga blo vznemirjat pa ga z realnostjo soočat…« ; »…nekateri 

postanejo nervozni…tam je potrebno odnehat…«), občutek nepotrebnosti (»…ker že tako 

majo stari ljudje tisti…občutek nepotrebnosti…da z njimi ni nič…ena gospa vsak dan 

pravi…joj, nagnal me bojo…nagnal me bojo, zato ker z mano ni neč…in jo komej 

potolažimo…«), zmedenost (»V varovanem oddelku potrdimo…gremo za njim…ne gremo v 

zanikanje…«…»…ker so preveč zgubljeni, de bi jih tko popravljal…« ; »…glede na njihovo 

stanje…jih je treba pustit v preteklosti…ne pa na sedanjost usmerjat, k jih zmedeš…«…»…na 

oddelku je treba upoštevat, de ma že vsak nekak svojo orientacijo…nekje…in so na različnih 

stopnjah…recimo…bl gre v ta del, da se določene stvari ne pozabljajo…da se ve, kaj je 

kaj…«) in agresija (»…včasih ji je treba pustit, de so v svojem svetu…ne gre 

vedno…«…»…oni so v svetu mamic…k so bli stari 20 let…pa mnogi so še čist otroci…in 

mnogokrat se zgodi, de rečejo, de morjo it domov, da me doma mama čaka…«…»…ker drgač 

če ga hočeš ti v svoj svet…se zlo hitr postavjo v agresivno pozicijo…«…»In mi zato ne 

vztrajamo nikoli, de bi jih kr naprej orientiral…«). O agresiji kot posledici frustracije govori 

tudi Miesen (2003), ko osebe z demenco še vedo, česa vse ne zmorejo več, obenem pa vedo 
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tudi, katere dejavnosti bi morale opraviti. Frustracija je tako povezana z zavedanjem, da 

izgubljajo stik z realnostjo. Orientacija v realnost pa temelji ravno na slednjem.  

Poleg tega sem v enem od domov zasledila, da je vzrok za neuporabo orientacije v realnost 

tudi osebnostna naravnanost zaposlenih (»…men ta metoda…tud karakterno ne leži…ker 

mislem, da tud sama ne bi tako funkcionirala…«).  

Nadalje je bilo v enem domu prisotno tudi zavedanje, da lahko z uporabo orientacije v 

realnost pri osebi z demenco sprožimo tudi negativna čustva, v čemer pa ne vidijo nič slabega 

(»…čeprov včasih na tak način lahko povzročimo tudi negativna čustva…ampak s tem ni nič 

narobe…«).  

7.3.3 Mnenje intervjuvancev o vplivu metode na kakovost bivanja oseb z demenco 

Vzroki za uporabo orientacije v realnost v domovih za starejše, zajetih v vzorec, se tudi pri tej 

metodi večidel prekrivajo z mnenjem intervjuvancev o tem, kako uporaba metode vpliva na 

kakovost bivanja oseb z demenco. Intervjuvanci so navajali predvsem splošne pozitivne 

vplive na kakovost bivanja oseb z demenco (»…vsekakor pozitivno vpliva…«  ; »…kot vse 

te aktivnosti…vse dobr vpliva na počutje oseb z demenco…«…»…drugače so pa ob pravilni 

uporabi glede na vsakega posameznika lahko zlo fajni vplivi na stanovalce…na vse…ne samo 

na osebe z demenco…« ; »…dobro vpliva na kakovost bivanja teh oseb…« ; »…mislem, da so 

tukej bl pozitivni vplivi…« ; »Spet…pozitivno vpliva…tako kot vse te metode…verjetno, če bi 

jo uporabljal še več, bi vplivala še boljše…zdej spet odvisno od posameznika…kolk smo mi 

intenzivni pri temu in kolko je on sposoben še določene stvari…še nekak…dojet…ampak na 

vsak način so vse te stvari za njih pozitivne…«), daljše ohranjanje preostalih sposobnosti 

oseb z demenco, samostojnost in dostojanstvo (»…če je pravilna in usmerjena…da 

podaljšuje čas, ko še posedujejo neke sposobnosti, ki so jim preostale…« ; »Čim dalj časa 

vzdrževat vsaj jih v mentalni kondiciji…jim omogočit orientacijo na neka dejstva…na 

osebe…letne čase…«…»…to jim zvišuje kvaliteto bivanja…«…»…se pa pol vsakmu 

posamezniku pač prilagaja…« ; »…zelo jim pomaga, da ohranjajo sposobnosti…res ta 

samostojnost je pomembna…pa s tem povezano dostojanstvo…« ; »…drugače je pa metoda 

uporabna…če jo zaposleni znajo uporabljat, lah velik dosežemo in podaljšamo čas, ko še niso 

čist izgubljeni…ko še majo malo orientacije…«), dvigovanje samozavesti (»…se zgodi, de 

pride semle razjarjena stanovalka, de ji je nekdo neki ukradu…in včasih tud kej pomaga, de 

probava poiskat…pa de razmišljava kje je bla, pa če je nesla mogoče ke v pralenco…je tud to 
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na en način orientacija v realnost…in s tem…s tem jim damo občutek, da jih razumemo…in 

jim dvigamo samozavest, da še nekej zmorejo…in to vse vpliva v pozitivnem smislu nanje…«) 

ter zmanjševanje medsebojne konfliktnoti (»…predvsem zmanjša njihovo medsebojno 

konfliktnost.«). V domu za starejše, kjer sem zasledila izrazito negativen odnos do te metode, 

je bilo prisotno tudi mnenje, da uporaba orientacije v realnost negativno vpliva na kvaliteto 

bivanja oseb z demenco (»…ne…ne videm nekih pozitivnih stvari…ne samo pri 

dementnem…ampak tudi pri takem človeku…nedementnem…je to…en smisu je v teh 

mehkejših oblikah…tudi, ko ta mini mental test delamo…pa jest ne morem bit zraven, da 

človeku ne bi pomagala…pa poglejte skoz okno…a ste bil učerej zunej…no, a vam je blo kej 

vroče…na en tak način…da le on pride do rezultata.«).  

Pri sogovornikih sem pri preverjanju metode orientacije v realnost ugotovila, da so z njo 

seznanjeni in jo uporabljajo v vseh domovih za starejše, zajetih v vzorec, čeprav se v 

nobenem od domov niso izobraževali po tej metodi. V dveh domovih za starejše sem sicer 

zasledila neseznanjenost zaposlenih s samim imenom metode orientacije v realnost, vendar so 

ob moji razlagi vedeli, za katero metodo gre. Uporaba orientacije v realnost v domovih za 

starejše je zelo pogosta oz. dnevna, pri čemer so intervjuvanci poudarili predvsem splošne 

pozitivne vplive uporabe metode na kvaliteto bivanja oseb z demenco in ohranjanje preostalih 

zmožnosti teh oseb, pomen občutka pri uporabi metode ter pomembnost prepoznane potrebe 

po uporabi metode. Tako se orientacija v realnost intervjuvancem zdi uporabna predvsem v 

prvi fazi demence, v napredovanih fazah demence pa njeni uporabi niso naklonjeni. Vzroki za 

neuporabo orientacije v realnost se tako tesno povezujejo z okrnjenimi zmožnostmi oseb v 

napredovanih fazah demence in tudi s posledicami, ki jih pri osebah z demenco povzroči 

uporaba metode v napredovanih fazah.  

7.4 TERAPIJA SPOMINJANJA 

Naslednja preverjana metoda v raziskavi je bila terapija spominjanja. Pri sogovornikih sem, 

tako kot pri validaciji in orientaciji v realnost, preverjala, ali so zaposleni v domovih za 

starejše seznanjeni z metodo, so se zanjo izobraževali ter ali jo pri delu z osebami z demenco 

uporabljajo. Zanimalo me je tudi, kateri so vzroki, da v domovih, zajetih v vzorec, terapijo 

spominjanja uporabljajo oz. je ne uporabljajo pri delu z osebami z demenco ter kakšno je 

mnenje sogovornikov o vplivih uporabe metode na kakovost bivanja teh oseb.  
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7.4.1 Seznanjenost in uporaba terapije spominjanja 

Z ozirom na dobljene rezultate lahko rečem, da je omenjena metoda (oziroma elementi te 

metode) poznana in uporabljana v vseh domovih za starejše, zajetih v vzorec (»Ja, to pa 

videm…to se pa zlo velikrat grejo…take štose.« ; »…v pogovorih, v dejavnostih, kd del drugih 

aktivnosti…v skupinah, v…tud kdar se jih vključuje ven na oddelk…k se tiče orientacije v 

kraju…ja tud za to se uporablja.« ; »…to je tud na teh skupinah za samopomoč…so te 

elementi vključeni, ja…«…»To je spontano bolj…al pa recimo, če se pogovarjamo o 

poklicih…pa potem, kaj ste pa vi po poklicu…a se spomnete, kam ste v šolo hodu…« ; »Vaje 

za spomin so…« ; »…recimo pr praznovanju rojstnih dnevov…takrat želimo it recimo mal 

nazaj, kako pa kaj se je kkšna stvar dogajala…« ; »…o tem pa velik…to pa moja skupina je 

pa čist na to…na spominjanje in na obnavljanje preteklosti.« ; »…te vaje za spomin…te 

potekajo tudi na teh skupinah…ki jih mamo…«…»…mal po črkah…pa na kkšno besedo…in 

tko…razne te miselne…« ; »…so pa te splošne zadeve, ki jih počnemo vsi…« ; »…mamo tud te 

stare gospodinjske aparate…od ribnčana smo kupel, kar se je še dal…sem pa tud od tašče 

prnesla mlinček za kavo…in mamo ene take pogovorne skupine…pa v glavnem sta si delovna 

terapevtka in pa še ena kolegica, ki dela na drugih nadstropjih…z demenco…ene take mape 

pripravle…ena mapa je recimo s slikcami in listki o živalih…pa ena o ljudeh in tko…in so 

notri listki, kaj se sprašuje…in v uni mapi so razni obrazi…taki…nasmejani…pa različni 

poklici…in potem se o tem pogovarjajo…«…»Različne teme…pa poroka…pa sem mela tud 

sliko od moje stare mame, ko se je poročila…in potem smo…mal…obleka…dota.«…»In 

zadnjič smo na enem oddelku peli…in je bila pesmica…tista…moje dekle je še mlado…pa ne 

vem, kaj vse, ne…no, in potem smo pa mal…zmerej se kakšen pogovor na to naveže…al kašna 

pesem…al kašn stavk…da je iztočnica…da ni samo tisto petje…in se vpraša…v kteri pesmici 

pa še mamo to…a se spomnite…kako je una pesmica…al pa se jim samo na la, la, la zapoje 

pesmico, potem pa oni ugotavljajo naslov…«).  

Metoda se v vseh domovih za starejše, zajetih v vzorec, uporablja dnevno (»…po samem 

programu dela, mislim, da se to izvaja enkrat do dvakrat na teden za celotno hišo…«…»…pri 

demenci pa je to vključeno v delokrog v vsakdan…« ; »…neprestano…« ; »Po potrebi, pa v 

sklopu dejavnosti…«…»…pa mimogrede se velik takih stvari nardi…« ; »…vsak dan so vaje 

za spomin…na vseh oddelkih, tko tud na tem…sicer so prlagojene njihovim sposobnostim, 

ampak vaje za spomin so…« ; »…skor bi loh rekle de dnevno.« ; »Kr pogosto…jst mislem, de 

bi lohk rekle tud dnevno…en delček…en delček tega majo…« ; »Ja, to se pa velik 
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pogovarjajo…tekom vseh aktivnosti skorej…pa tekom dneva…zlo velik…bi kšen mislu, da jih 

že preveč gnajvmo.« ; »Ja zlo, zlo pogosto.« ; »…enkrat tedensko se sigurno o teh stvareh 

pogovarjajo…sta pa dva oddelka, tako da če lahko tko rečem…vsaj trikrat na mesec se to 

sigurno grejo…«…»…so pa te splošne zadeve, ki jih počnemo vsi…« ; »…večkrat na 

teden…čeprov…včasih je to skorej dnevno.«).  

V poznavanju in pogostosti uporabe (elementov) terapije spominjanja tako nisem zasledila 

razlik med zasebnimi in javnimi domovi za starejše.  

7.4.2 Izobraženost za terapijo spominjanja 

V izobraženosti kadra za to metodo pa sem zaznala razlike med javnimi in zasebnimi domovi 

za starejše, saj so v ta namen od vseh desetih domov, zajetih v raziskavo, izobraženi le v dveh 

zasebnih domovih (»Mislem, da to majo izobraževanje, ker so si včasih tukej k men hodile 

fotokopirat določene zadeve…niso improvizirale…« ; »A veste, na tole vprašanje bi vam 

točno znala odgovort delovna terapevtka…ker se ona s tem ukvarja…«…»…ona hod na vsa 

ta izobraževanja, ki pač…si jih sama izbere…ampak točno, kaj so se na teh izobraževanjih 

oni…poleg splošne izobrazbe…še učil…ne vem…nimam tolk vpogleda v te zadeve…«). Tu pa 

se mi poraja vprašanje, ali so zaposleni, ki sta jih omenili vodji tih dveh domov za starejše, 

zares izobraženi za terapijo spominjanja, saj je iz navedenih citatov razvidno, da vodji o tem 

nista povsem prepričani.  

7.4.3 Vzroki za uporabo terapije spominjanja 

Kot glavne vzroke za uporabo metode so intervjuvanci navajali splošne pozitivne učinke na 

osebe z demenco (»…jz mislem, da je to zlo pozitivno…« ; »…v vsakem primeru je to zlo 

fajn…dobrodošla zadeva…« ; »…zlo pozitivno…pride zlo prov…« ; »…pogovarjamo se pa 

večinoma o preteklem času…k jim je tok več ostal…«…»…bolj se počutjo…«) ter ohranjanje 

sposobnosti in spominskih funkcij (»…nazadovanje se malo upočasni…pa dlje časa so 

samostojni…« ; »…mislem, de pozitivno vpliva…na ohranjanje njihovega spomina…« ; 

»…ohranjajo neke spomine…« ; »…spomnijo se stvari…dlje časa ohranjajo neke 

spomine…to je del njihove osebnosti…« ; »…želimo čim dlje časa ohranjat te sposobnosti…s 

pomočjo aktivnosti…« ; »…urijo pač tisti spomin, ki ga še majo…«). V enem od domov pa je 

bil kot vzrok za uporabo terapije spominjanja izpostavljen tudi občutek koristnosti (»…majo 

ta občutek koristnosti…«). 
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7.4.4 Vzroki za neuporabo terapije spominjanja 

Tudi pri terapiji spominjanja sem, podobno kot pri metodi orientacije v realnost, zasledila 

polemike o smiselnosti uporabe metode v napredovanih fazah demence, kar je ponovno 

povezano s pešanjem zmožnosti oseb z demenco (»…pri tistih, pri katerih je še ohranjen delni 

spomin, se ga da obudit oziroma priklicat za te dogodke nazaj…je to smiselno…pač pri tistih, 

ki so že v tistem…pač zadnjem stadiju, pa žal ne gre…« ; »…to mamo tam, kjer je malo lažja 

oblika demence…«).  

Glavni vzrok za neuporabo terapije spominjanja in njenih elementov sta tako predvsem 

okrnjena spominska funkcija oseb z demenco in s tem povezana negativna občutja teh 

oseb (»…v zlo neprijetno situacijo se jih prisil, če…se ne morjo spomnt…je fajn tle, da osebje 

pozna človeka in ve koga in kaj izpostavt…« ; »…oni se loh tud razburjo…so loh tud jezni in 

tko naprej…se, se, se…seveda se to nardi…včasih so zlo nepredvidene reakcije 

posameznika…ampak vemo, de je to pač posledica njihove bolezni.« ; »…dobi negativno 

asociacijo, pa začne jokat.«).  

Se pa v domovih za starejše zavedajo tudi možnosti, da z uporabo terapije spominjanja 

prikličejo v spomin osebe z demenco tudi boleče trenutke iz preteklosti (»…kar se tiče 

preteklosti…ni vedno sam to, da bi bli lepi spomini…mislim…namenov po vzbujanju 

pozitivnih čustev ne dosežeš zmeri…« ; »…prvo je to, da se sam slabo počutiš…kaj si zdej 

izzval…potem se pa poskuša…včasih je dobro, de greš na drugo temo…včasih je dobro, de to 

razrešiš…al pa…včasih se opravičiš…včasih…pobožaš…« ; »…pozabjo hitro tudi…tko ko 

zlate ribice…tri sekunde spomina…in tuki…pač sej jih objamejo, pa jih hitro speljejo na 

drugo temo…al pa pesem…zapojejo skupej…pa pozabjo, da je blo kej hudo…«…»Ker težje je 

pa pri unih, ki so v prvi fazi, al pa sploh še niso…ko pridejo neprijetni spomini…zato ker bolj 

zapadejo v depresijo…tam je pa mal težje…« ; »…za nekatere lahko to pomeni, da se mejčken 

čustveno…zanihajo…ampak spet pravim…nč narobe…sej čustva so del našga življenja…«). 

7.4.5 Mnenje intervjuvancev o vplivu terapije spominjanja na kakovost bivanja oseb z 

demenco 

Tudi pri vplivih elementov terapije spominjanja na kvaliteto bivanja obolelih posameznikov v 

institucionalni oskrbi sem ugotovila delno sovpadanje z vzroki za uporabo te metode. Po 

mnenju intervjuvancev uporaba elementov metode vpliva na kakovost bivanja oseb z 

demenco predvsem pozitivno v splošnem smislu (»…so pa to dobre zadeve…in z uporabo na 
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pravilen način lahko zelo pripomoremo k dvigu kvalitete bivanja teh oseb…« ; »Ja, tko kd vse 

te aktivnosti…vse dobr vpliva na počutje oseb z demenco…« ; »…enako mislem…kot na vse 

odgovore…če lahko enako napišete…vedno je odvisno od faze, v kateri je…od dneva…od 

počutja…če zmorejo to aktivnost…se spomnit…potem to nanje zelo dobro vpliva…in 

posledično tudi dobro vpliva na njihovo kvaliteto bivanja…« ; »Pozitivno, sevede…sploh te 

spominske vaje…« ; »…zlo pozitivno…« ; » Seveda je fajn, ko se spomnejo stvari…ugodne 

trenutke, občutja…tko da v vsakem primeru je to zlo fajn…dobrodošla zadeva…« ; 

»…mislem, da je to zlo pozitivno…«) ter v smeri samostojnosti in ohranjanja preostalih 

sposobnosti teh oseb (»…da se čim dlje ohranjajo sposobnosti…« ; »…podobno kot 

orientacija v realnost…se prekriva…nazadovanje se malo upočasni…pa dlje časa so 

samostojni…to je zelo pomembno…« ; »…ohranjajo spomine…« ; »…spodbuja tudi ta 

besedni zaklad…in spominjanje…ta trening…se mi zdi, da…ne vem…marsikateri se še loti 

križanko rešvat, ko eno tako spodbudo dobi…in…mislem, da je vse v pozitivno…« ; 

»…spomnijo se stvari…dlje časa ohranjajo neke spomine…to je del njihove osebnosti…« ; 

»…mislem, de pozitivno vpliva…na ohranjanje njihove identitete…na ohranjanje njihovega 

spomina…«).  

V enem od domov so poudarili tudi pomirjajoče učinke, ki jih sproži pravilna uporaba 

elementov terapije spominjanja na kvaliteto bivanja oseb z demenco (»…sm se lih spomenla, 

da je dons na raportu pravla zdravstvena tehnica, de je ena gospa včer zvečer bla zlo 

vznemirjena…de ni mogla zaspat, kr je mela občutek, da je treba krave še mal porihtat…in 

sta se pol spominjale, in je rekla…ta sestra, de bosta skupej zdej nahranle te krave, pa jo je 

pomirila s temu…k je šla z njo v preteklost nazaj…«), v drugem pa občutek koristnosti (»To 

je težko zdej opisat…to se zlo spreminja od ene do druge populacije…ker prej so bli drugi 

stanovalci…a veste zlo odvisno…nekateri se ne spomnejo niti, kaj so bli v…mladosti…med 

tem, ko nekateri se bežno spominjajo…majo pa ta občutek, da so nekaj pomenili…in na vsake 

tolk časa…privre ven…tko da majo to v obrisih, kaj je počel…majo ta občutek koristnosti…«). 

S terapijo spominjanja so seznanjeni v vseh domovih za starejše, zajetih v vzorec, prav tako 

pa je v vseh teh domovih tudi dnevno uporabljana, oziroma so uporabljani posamezni 

elementi te metode. Izobraževanje po tej metodi je med zaposlenimi slabo zastopano, saj so v 

ta namen izobraženi le v dveh domovih za starejše, čeprav še v teh dveh primerih vodji 

domov nista povsem prepričani o svoji trditvi. Tako kot pri orientaciji v realnost so se tudi pri 

terapiji spominjanja nekatere vodje domov spraševale o smiselnosti uporabe metode v 
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napredovanih fazah demence, kot glavni vzrok za neuporabo terapije spominjanja in njenih 

elementov pa so navedle okrnjene spominske funkcije oseb z demenco in s tem povezana 

negativna občutja teh oseb. Tudi pri vplivih elementov terapije spominjanja na kvaliteto 

bivanja obolelih posameznikov v institucionalni oskrbi sem ugotovila delno sovpadanje z 

vzroki za uporabo te metode. Po mnenju intervjuvancev uporaba elementov metode vpliva na 

kakovost bivanja oseb z demenco predvsem pomirjajoče in pozitivno v splošnem smislu, v 

smeri samostojnosti in ohranjanja preostalih sposobnosti teh oseb ter v smeri vzbujanja 

občutka koristnosti.  

7.5 SENZORNE TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI – SNOEZELEN METODA  

Snoezelen metoda je, tako kot domovi 4. generacije, način dela z osebami z demenco, ki je v 

primerjavi z ostalimi preverjanimi metodami v raziskavi, specifičen. Za delo z osebami z 

demenco po načelih Snoezelen metode je namreč potrebno imeti več finančne podlage za 

nakup potrebnih aparatur ter ustrezne prostorske in kadrovske pogoje. Poleg tega je Snoezelen 

metoda (še posebej reformiran koncept) v Sloveniji še dokaj neznana, kar so potrdili tudi 

izsledki raziskave.  

Tako sem pri Snoezelen metodi v raziskavi preverjala enake elemente kot pri ostalih metodah, 

in sicer: seznanjenost z metodo, izobraženost kadra po tej metodi ter uporabo metode pri delu 

z osebami z demenco, vzroke za ne/uporabo ter mnenje sogovornikov o vplivih uporabe 

metode na kakovost bivanja teh oseb. 

7.5.1 Seznanjenost s Snoezelen metodo 

Metoda je poznana v vseh petih javnih domovih (»…to sem v drugmu konceptu spoznala…za 

duševno prizadete…« ; »…smo se z njo seznanili…« ; »Slišu sm…glih kar sem bil na Češkem 

v enem domu…kjer je una direktorca…je kot inštruktorca tega…« ; »…vemo, kaj je…« ; 

I: »Snoezelen metode nimamo…« 

K: »Aha, nimate…veste pa, kaj je to?« 

I: »Vem pa, ja.«) in le treh zasebnih domovih za starejše (»Ja, ja…poznamo…ne uporabljamo 

je glih kot tako, so pa posamezni elementi…« ; »…jst osebno ne…ne poznam…« ; »…ne 

poznam…« ; »Ja…slišala sem že…« ; »Ja…poznam…smo bral o tem…«).  
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7.5.2 Izobraženost in uporaba Snoezelen metode 

Po Snoezelen metodi je izobražen del kadra v dveh javnih (»Naša glavna sestra…ona je s tem 

seznanjena in tudi v prejšnji službi so to sobo usposobel, so jo nardil in mel, tko da ona te 

stvari pozna kr dost…dobr…« ;  

K: »Aha…no k ste mel pa izobražvanje na temo Snoezelna, so se pa tega vsi zaposleni 

udeležil, al kako?« 

I: »Ne, ne…vodja tima…medicinska sestra, pa socialna delavka…ker delovna terapevtka je 

bla že prej…«) in enem zasebnem domu za starejše (K: »…kaj pa reformiran koncept 

Snoezelen…po Martini Dennerlein…to kej poznate?« 

I: »Ja, to poznamo…na tem izobražvanju je bla socialna pedagoginja…ona pozna te 

stvari…nas je s tem mal seznanla…«). Slednji dom pa je od vseh desetih domov, zajetih v 

vzorec, tudi edini, v katerem poznajo reformiran koncept Snoezelen.  

Flaker in sod. (2008) navajajo, da veliko usposabljanja izniči ustaljena stara praksa. Osebje je 

namreč velikokrat navdušeno nad novimi metodami, kar pa ob vrnitvi v delovno okolje 

zvodeni, saj je spremembe težko uveljavljati.  

Menim, da se v primeru izobraževanja po Snoezelen metodi zgodi ravno to – osebje je nad 

metodo navdušeno, ko pa se sooči z omejitvami v domu
17

, to navdušenje mine, delo pa se drži 

ustaljenih praks. V nekaterih primerih pa osebje v prakso prenese nekatere elemente metode, 

kot tudi sama ugotavljam z raziskavo. Ugotovila sem namreč, da o sami uporabi in o 

pogostosti uporabe Snoezelen metode lahko govorimo le v povezavi z njenimi elementi, ki jih 

zaposleni vključujejo v delo z osebami z demenco, saj v nobenem domu za starejše (še) ne 

uporabljajo metode v pravem pomenu besede (z ustrezno Snoezelen sobo in izobraženim 

kadrom po tej metodi).  

Tako je sama uporaba Snoezelen metode od vseh novejših metod, katerih uporabo sem v 

domovih za starejše preverjala, najslabše zastopana, saj rezultati kažejo, da je uporaba 

elementov te metode občasna (»…na laičen način…ma tko…če koga kej boli, pa ga mal 

pomasiramo…« ; »Snoezelen metode nimamo…«…»De bi prov te oblike kej posebej delal, 

ne…sem pa tja jo pa delovna terapevtka s posamezniki ma…« ; »…kkšen element…ne pa, da 

bi blo to kot projektno…kkšn element je vključen v vse te naše aktivnosti, ni pa to…de bi rekel 

prov tko organizirana stvar…« ; »…v prakso pa…spravlamo…no uporabljamo stvari, k se 
                                                             

17
 O vzrokih za neuporabo metode bom pisala v nadaljevanju. 
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nam zdijo primerne…ni pa to vsak dan…občasno…«…»…lutko tud 

uporabljamo…dojenčke…mehke plišaste igračke…mamo tud mucka…ga majo zlo 

radi…«…»…ne uporabljamo je glih kot tako, so pa posamezni elementi…v delovni terapiji 

imajo cel nabor teh raznih socialnih iger, kjer se vzbujajo te občutki…in vonjave, tipi…vse, 

kar se tiče čutil…« ; »…teh prostorov pa res nimamo…je pa včasih kakšen del iz te metode 

vključen v naše aktivnosti…«…»…mamo narejene…kupil smo tud knjigice…za otip pa te 

stvari…potem mamo za glas neke ropotulje…ampak…kej veliko tega ne 

uporabljamo…«…»Recimo…ropotulje smo mel pri pevskih vajah, pa je…enim je všeč, enim 

ni…«…»…mamo tud občasno…en fant je bil na praksi, pa je pripravu različne 

oblike…pa…pa gor je dal materiale…«…»…in smo dal to v dve škatle in smo pare iskal…in 

to…in imamo tudi razne ploščice iz različnih materialov…in samo na demenci majo pa eno 

punčko na steni, ki je iz različnih materialov…narejena…da lahko tipajo…kitke so iz 

špage…potem ma puloverček iz enega blaga, pa ovratnik iz čipk…pa volnene copatke…«).  

Le v javnem domu za starejše, kjer so metodo malce bolj namensko uporabljali v preteklosti 

(»Smo poskušali…ker so mele nekatere stanovalke velike težave…so zdej že pokojne…tud 

sami smo meli tle velike težave…so bile zlo nemirne…so kričale…se jih je slišalo ven iz 

doma…do sosednjih hiš…mal smo poskušali na vse načine…s svetlobo…pa z vonjavami…in 

tle smo dost s Firis-om sodelovali…z njemu mamo kr dost kontaktov…«), pa so jo pri 

nekaterih posameznikih uporabljali bolj pogosto (»Sam je to dost selektivno, ne…recimo, de 

bi se tega vedno poslužvali…to ne gre…pa tud pr vseh ni enakega učinka…«…»Individualno 

je blo…kr pogosto…ni pa zdej blo dobro, de bi preveč uporabljal…spet ne…«).  

V enem od dveh zasebnih domov za starejše, v katerih s Snoezelen metodo niso seznanjeni, 

kljub temu uporabljajo nekatere elemente senzornih terapevtskih aktivnosti (kamor spada 

sama Snoezelen metoda) (»…zaposleni uporabljajo način dela…predvsem v stilu, da se 

osebam z demenco približajo prek čutil…recimo, ko je stanovalec razburjen, se jezi in mu ni 

nč prov…ga zaposleni prime za roko, ga poboža in ga na ta način pomiri…se tudi poskuša 

preusmerit pozornost na kakšne druge stvari, da malo pozabjo na ta dogodek…predvsem za 

pomirjanje se mi zdijo uporabne te metode…«). 

V enem od javnih domov pa imajo v prihodnosti v načrtu izgradnjo Snoezelen sobe 

(»Snoezelen sobo planiramo…«…»…tudi v povezavi s paliativno oskrbo…v letošnjem letu 

smo jo dal v plan, bomo pa videl, kako se da to spelat, ker je kr nekej teh efektov 

potrebnih…«).   
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7.5.3 Vzroki za uporabo Snoezelen metode in mnenje intervjuvancev o vplivu te metode 

na kakovost bivanja oseb z demenco 

Tudi pri Snoezelen metodi vzroki za uporabo sovpadajo z vplivi uporabe metode na kakovost 

bivanja posameznikov z demenco. Najbolj pogosto so intervjuvanci navajali splošne 

pozitivne učinke uporabe elementov Snoezelen metode (»…zelo…zelo dobre učinke ma…« ; 

»…kot vse te metode…zelo pozitivno, samo uporabljat jih je treba prilagojeno na 

posameznika…« ; »…kolkor poznam, je to super zadeva…za demenco…za paliativno 

oskrbo…« ; » Mislem, de smo tle zlo pripomogli k večji kakovosti bivanja…« ; »…zelo dobro 

vpliva na razpoloženje oseb…« ; » Ko greš mimo, ga pobožaš, ga stisneš…kakorkoli…seveda, 

če ima…bom rekla…usmerjeno aktivnost, se mu nekako obudi en del spomina…in pristopi.«) 

in pomirjajoče učinke te metode (»…za umirjanje…« ; »…in sigurno je tukej en velik 

plus…podoben vpliv ima na dem…osebe z demenco, kot vse te metode, ki pač uporabljajo 

čutila…« ; »…jih pa zelo pomiri masaža in sploh glasba.« ; »To jih res pomirja…« ; »Ta 

metoda se mi zdi bolj uporabna pri agresiji…tam ma res pozitivne učinke…za umirjanje je 

fajn…« ; »…mislem, de so se vse tri zlo umirile…niso več tako kričale…ker so ble res v tistem 

obdobju…pač ena je bla v taborišču in je to podoživljala…mi smo s pomočjo svojcev…ko so 

nam povedal…smo razumel, zakaj tako kriči…no, so se po teh terapijah Snoezelen vse nekak 

umirile in po tem so prov hitro umrle…v nekaj mesecih…«…»Se mi zdi, da so se 

umirile….našle pač svoj mir, da so se lahko poslovile…« ; »…meni se zdi ta metoda bolj 

uporabna za osebe z motnjami v duševnem zdravju…je pa res, da osebe z demenco tud zlo 

pomirja…« ; »…predvsem za pomirjanje je uporabno…ampak samo, če tisti, ki to izvaja ve, 

kaj dela…kot sem rekla…je treba imet za to izobražene delavce, ki pa jih mi trenutno 

nimamo…« ; »…za kšno sproščanje…pomiritev in kej takega…možno, da bi…no…definitivno 

bi pri komu bil efekt….ker je…par demenc tudi takih, ki zlo bega…in po mojem, če bi v enem 

takem okolju bil…da bi se umiril…da bi bilo kašno sproščujoče…«), v dveh domovih sta 

intervjuvanca izpostavila tudi lažje vzpostavljanje stika z osebami z demenco ob uporabi 

Snoezelen metode (»…vse, kar ne morejo izrazit verbalno, pa lahko s pomočjo teh 

načinov…pa tudi mi lahko dostopamo do njih preko občutkov…to, kar jim je pač še ostalo…« 

; »…ko se ne zmorejo več izražat…čutila pa še vedno delujejo in prek tega z njimi 

vzpostavljamo stik…to je res drugačen pristop, ampak ravno zato je učinkovit…in tega se 

zavedamo, zato imamo takšno sobo v planu…«), v domu, kjer so Snoezelen metodo 

uporabljali v preteklosti, pa je intervjuvanka izpostavila občutno izboljšanje stanja ene od 



123 

 

stanovalk z demenco (»Je blo pa res kr hudo vse skupi…ampak pri eni gospe je bil res 

napredek…ona je znala potem ubesedit stvari…prej niti ni govorila…je bla v slabem fizičnem 

stanju…je rekla, da je rada tukej, da je tukej doma…«). Tudi Imperl (2012) navaja, da 

stanovalci, ki si želijo »iti domov«, s tem pravzaprav izražajo iskanje domačnosti in dobrega 

počutja. Bolj kot je okolje domače, manj je pojavov agresije, resignacije, apatije … Prav tako 

pa Winter, Gennrich in Haβ (1999, v Imperl, 2012) trdijo, da osebam z demenco dražljaji, ki 

jih zaznavajo s čutili (na čemer temelji Snoezelen metoda), dajejo občutek varnosti, 

omogočajo večjo kakovost življenja in boljšo orientacijo.  

7.5.4 Vzroki za neuporabo Snoezelen metode  

Kot glavne vzroke za neuporabo Snoezelen metode so intervjuvanci navajali cenovno 

nedostopnost metode (»…oprema Snoezelen…drago bi to blo…« ; »Cenovno, ja…mi smo se 

mal probal s kšnimi donacijami…pa bomo videl, kolk se bo pač to kej dal…«…»…te dodatni 

efekti…« ; »To je pa velik strošek…sploh s tega vidika je težava…«…»…to je bil v bistvu tisti 

prvi, ne…razlog…potem smo to zadevo opustili in smo rekli…da mamo kr neki tistih stvari, ki 

smo jih nabavli in bomo najprej tisto uporabli…to je zdej spravljeno…ko pa bo 

individualno….ta potreba se pokazala, bomo pa lahko individualno spet tistmu jo ponudli…« 

; »…samo je pa spet finančno gledano…velik strošek vpeljat to metodo v polnem smislu…« ; 

»…če bi mel dovolj denarja…« ; »…predvsem so finančni razlogi… «; »…tukej je pogojeno 

z…z materialnimi sredstvi…« ; »…kupit vse te pripomočke, če hočeš kvalitetno 

delat…«…»…teh materialov…nimamo…ne vem…nekak smo bolj šli na varovanem oddelku 

na to, da smo naredel dnevno sobo…sedežno…recimo, da tam katera obleži in se spočije…da 

mal ločujemo tiste…živahne z mirnimi…in tako…da bi pa kej takega mel, pa ne…«), težave 

pri prostorski vključitvi metode v dom za starejše (»…nimamo prostorskih pogojev…« ; 

»…dobit je treba ustrezen prostor…« ; »…ker bi mogli adaptirat celoten del doma…« ; 

»…tukej je pogojeno«…»…s prostorskimi sredstvi…« ; »…večinoma ni…ni prostora…«), 

težave z neustrezno izobraženostjo kadra za uvedbo dela po Snoezelen metodi 

(»…kadrovsko gledano je tu problem…« ; »…Ne, ne znamo mi prov po tej metodi…« ; »…tko 

k majo pa profesionalci, to pa nimamo…nobenga usposobljenga…« ; »…in v bistvu smo 

takrat ugotovili, da tega ne zmoremo…ker že fizično…bi mogli imet prov poseben 

kader…nismo zmogli…«…»…da bi oblikovali prav takšen način dela…in potem smo to misel 

nekako opustili…čeprov smo s tem še nekaj časa nadaljevali…« ; »…potrebno je izobrazit 
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kader…to je…se mi zdi…trenutno največji problem…« ; »…če želimo pravilno izvajat te 

stvari, je potrebno imet nekoga, ki se na to točno spozna…točno ve, kaj počne…in za vsako 

izobraževanje in za izvajanje vsake aktivnosti, mora imet za to dovoljenje…čas…in vse 

možnosti…čene je brez veze imet eno sobo tam, kjer bo nekdo prišeu notr, pa se 

bo…ni…nimamo…recimo temu, da nimamo realnih možnosti…« ; »…če bi mel dovolj 

kadra…vse se začne spet pr kadru…sej mogoče pri denarju niti ne…ampak kdo nej to 

izvaja…a naj za to nekoga plačamo od zunej…« ; »…je tud enega treba izobrazit, da zna 

delat…«), neenake učinke metode na različne osebe z demenco (»…niso pa pri vseh enaki 

učinki…tri gospe so se lepo odzvale…smo nekako prave metode najdli…«) ter neaktualnost 

metode za vse stanovalce v domu za starejše (»…ma ne rečem, da ravno nebi blo nikakršne 

možnosti…ampak mi želimo izvajat aktivnosti, ki so dostopne vsem…in…zlo težko bi rekla, da 

bi ena taka aromaterapija al pa ena…glasbena soba bla aktualna čisto za vse…«). V enem od 

domov je intervjuvani kot razlog za neuporabo Snoezelen metode izpostavil tudi pomislek, ki 

se nanaša na individualne želje osebe z demenco (»Treba je tud upoštevat…a veste kaj…sej 

tud, če je nepokreten…je treba upoštevat, a tistmu sploh paše dotik…«). Podobno navaja 

Naomi Feil (2003), in sicer meni, da je dotikanje drugega človeka intimno dejanje. Zato 

moramo vedno upoštevati dejstvo, da nekateri ljudje ne želijo dotikanja, in spoštovati njihov 

osebni prostor.  

V enem javnem in enem zasebnem domu za starejše pa trenutno tudi ne zaznavajo potrebe 

po vpeljavi Snoezelen koncepta (»…trenutno ne vidmo potrebe po individualnem umirjanju, 

razen…pr težjih oblikah demence…tam pa nismo poskusl…« ; »…pri nas pa res trenutno ni 

potrebe po tem…«…»…tega res nimamo…mogoče nam pr tem mal okolje pomaga…mamo 

velik narave, pa zelenje in to…tko de mi probamo s tem…«).  

Snoezelen metoda je v vzorcu desetih domov poznana v osmih domovih za starejše, pri čemer 

so nekateri zaposleni za to metodo izobraženi v samo treh domovih, v enem od domov pa so 

si za cilj za prihodnost zadali izgradnjo Snoezelen sobe. Z reformiranim konceptom 

Snoezelen so seznanjeni le v enem od domov za starejše, o uporabi metode pa lahko 

govorimo le v povezavi z uporabo posameznih elementov, saj v nobenem domu za starejše 

metode še ne uporabljajo v pravem pomenu, kar bi pomenilo, da bi v domu za starejše imeli 

Snoezelen sobo in po tej metodi izobražen kader. Tako je Snoezelen metoda med vsemi 

preverjanimi metodami v raziskavi najslabše uporabljana, saj jo zaposleni pri delu z osebami 

z demenco uporabljajo občasno, le v enem od domov je bila v preteklosti uporabljana bolj 
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pogosto in namensko. Tudi v enem od dveh domov, kjer sicer s Snoezelen metodo niso 

seznanjeni, sem zasledila uporabo posameznih elementov senzornih terapevtskih aktivnosti. 

Tako kot pri večini preverjanih metod za delo z osebami z demenco v raziskavi, tudi pri 

Snoezelen metodi vzroki za uporabo sovpadajo z vplivi uporabe metode na kakovost bivanja 

posameznikov z demenco, kot glavne vzroke za neuporabo Snoezelen metode, pa so 

intervjuvanci navajali predvsem vzroke kadrovske, prostorske in finančne narave. 

7.6 SENZORNE TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI – GLASBENA TERAPIJA  

Glasbena terapija spada v skupino senzornih terapevtskih aktivnosti, pri čemer je vsestranska 

uporaba glasbe kot sredstva za umiritev ali dvig razpoloženja, splošno razširjena pri 

najrazličnejših ciljnih skupinah uporabnikov. Pri delu z osebami z demenco je glasba 

nepogrešljiva metoda, o čemer pričajo tudi dobljeni rezultati raziskave.  

Tudi pri glasbeni terapiji sem v raziskavi preverjala enake elemente kot pri ostalih metodah, 

ki so: seznanjenost z metodo, izobraženost kadra po tej metodi ter uporabo metode pri delu z 

osebami z demenco, vzroke za ne/uporabo ter mnenje sogovornikov o vplivih uporabe metode 

na kakovost bivanja teh oseb. 

7.6.1 Seznanjenost z glasbeno terapijo, izobraženost in njena uporaba 

Z glasbeno terapijo so seznanjeni v vseh domovih za starejše, zajetih v vzorec, čeprav je v 

pravem pomenu (z uporabo sobe v ta namen) ne izvajajo v nobenem domu za starejše. Prav 

tako v nobenem domu za starejše, zajetem v vzorec, zaposleni niso izobraženi za glasbeno 

terapijo, je pa v nekaterih domovih prisotno sodelovanje s posameznimi zunanjimi glasbenimi 

strokovnjaki (v enem primeru glasbeni terapevt, drugače pa glasbena pedagoginja, glasbenica 

…). Vseeno pa sem bolj namensko uporabo glasbe (v smislu približka terapiji), zasledila v 

dveh javnih domovih (»…mi smo se povezal s to…glasbeno terapevtko X…ona je doktorca 

glasbe pa etnologinja…in ma tud to terapevtsko glasbo…in takrat sem jo prosila, če bi pršla k 

nam…de bi pač začel s temi delavnicami…«…»…in ona je men napisala, de ne more prit in 

mi je poslala tri cedeje…to je ta terapevtska glasba…« ; »…mamo…glasbeno 

delavnico…mamo varuhinjo…je prov redno zaposlena, ki ima prbližen enkrat mesečno 

glasbene urice…je tud po poklicu glasbenica…in ma enkrat mesečno na oddelku s povečano 

pozornostjo glasbene delavnice…to je tko, de spoznavajo glasbo…bl tko s strokovnega 

stališča…«) in enem zasebnem domu za starejše (»…mamo pa tud individualno, ane…zdej mi 
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delamo na podlagi individualnih načrtov skrbi…so nam res pomembni…in probamo 

zvedet…prov za dementne stanovalce iz preteklosti…in na demenci mamo eno gospo, ki je od 

nekdaj rada klasično glasbo poslušala…in ko gre ona počivat, ji damo v njeni sobi CD s 

klasično glasbo…«…»To je ena taka oblika terapije…za kšnga, ki pa vemo, de ma recimo rad 

harmoniko, ga bomo pa rajš tja poslal, k pridejo kej zašpilat…«).  

V enem od omenjenih dveh javnih domov je bila izražena tudi želja po izobraževanju v smeri 

glasbene terapije (»…no jst sm hotla prov to…da bi mel mi tuki prov kšna izobražvanja, de bi 

kdo delov z našimi stanovalci…pa…dol tud z njimi…ampak žou nimajo časa in so nam dal 

ponudbo, če bi se kdo od nas izobrazu…«). 

V enem od zasebnih domov za starejše so tudi razmišljali o izdelavi glasbil za uporabo v 

namene glasbene terapije (»…smo pa razmišljal, da bi si sami nardil v domu glasbila, da bi 

sledil glasbeni terapiji…da bi na poceni način pridobil glasbila…potem bi pa ugotavljal 

visoke in pa nizke tone…mehke, trde tone…al pa celo poskušal opisat, kaj čutmo ob enem 

takem zvoku…to idejo je prinesla ena naša fizioterapevtka…ampak še nismo pršli do 

realizacije…«).  

V ostalih domovih za starejše pa je prisotna splošna uporaba glasbe pri delu z osebami z 

demenco (»Petje mamo…nimamo ravno posebnih sob za glasbeno terapijo…« ; »…mi osebe z 

demenco vključujemo na vse te…domske prireditve…koncerte…razne ostale prireditve…kot 

sem rekla, tudi pojejo v pevskem zboru…« ; »…mamo pevsko skupino…«…»…enkrat 

tedensko pride en s harmoniko…al pa s kšnim drugim inštrumentom…« ; »… popoldne kšno 

zapojejo…« ; »…enkrat na teden gre gor eden s kitaro…pol pa s kitaro pojejo…slovenske 

pesmi…narodne…vse, tist kar znajo…pa partizanske…pa še kako cerkveno zraven…« ; 

»…pogosto nas obiščejo iz glasbene šole, in nam večkrat kaj zaigrajo…pa tud različni zbori 

pridejo…«…»…mamo CD-player, pa oni pol poslušajo…zlo majo radi klasično glasbo…pa 

narodne…zlo različno…včasih tud otroške pesmice…pa cerkvene in vse, kar so se v mladosti 

naučili…« ; »…delovni terapevti uporabljajo razna glasbila…ropotulje, pa triangel…pa ene 

take preproste citre, da mal…popestrimo…drugač, pa da bi namensko…pa ne…« ; 

»…nimamo glasbene sobe, kjer bi nekdo sedeu tam, al pa ležau, pa poslušau glasbo…spet v 

teh dnevnih aktivnostih, kadar plešemo, plešemo…ni pa to to…«). 

Posamezni elementi glasbene terapije (petje, ples, poslušanje glasbe …) pa se v vseh domovih 

za starejše v vzorcu posamično uporabljajo zelo pogosto (dnevno, oziroma večkrat tedensko), 

velikokat pa tudi integrirano v druge dejavnosti v domu (»…zlo veliko pojejo…zelo 

veliko…«…»…televizije so tud vedno na glas, pa je kaka Golica…tko da tisti rom pom pom je 



127 

 

skoz…«…»…vsak ko pride mimo, poje…še jst ko pridem, mal zapojem…« ; »…večkrat 

tedensko…« ; »…pojemo…pevska skupina je redno obiskana…«…»Enkrat tedensko…s tem 

da je petje tud na drugih skupinah…«…»…jih vključujemo…skor vse, skor vse…je 

prostovoljno, spodbudi se vse od štirnajstih jih gre dvanajst al pa deset…« ; »Zelo 

pogosto…zelo…pr nas je skorej tedensko prireditev v hiši…« ; »…lohka rečem skorej 

tedensko…nekajkrat mesečno pa siguren…« ; »…imamo pevski zbor, v katerega so tudi 

dementni vključeni…pa en kup teh koncertov in prireditev, ki so pa redno…mesečno v hiši…v 

katere se pa tud vključujejo…«…»…od glasbenih, pa do kšnih teh igralskih…ampak zlo velik 

je teh glasbenih…kr se mi zdi, de jo majo zlo radi…« ; »…zdej mi to tuki v enoti Z izvajamo 

dnevno…vsak dan…dol k je oddelk z demenco pa ne…ne vsak dan….« ; »…dvakrat tedensko 

mamo tko, da je skupinsko…drugo je pa individualno…pojejo pa je to tud… je pa vključena 

glasba v veliko drugih dejavnosti…in bi loh rekle, da je dnevno na programu vsaj nekej…« ; 

»…večkrat na teden…pride obdobje, k je vsak dan…« ; »…na teh skupinskih dostkrat 

pojejo…na demenci pa tud…mal je povezano tudi s tem, kdo je…mamo eno 

gospo…sodelavko, ki zlo rada poje…in ko je ona, sigurno pojejo…« ; »…mamo polhno teh 

aktivnosti…tud osebe z diagnosticirano demenco pojejo v našem zboru…vodi ga upokojena 

glasbena pedagoginja…in prihaja…enkrat tedensko…«…»…drugač so pa tukej tud še 

praznovanja rojstnih dni…tuki so pa različne družabne zadeve…in to petje in glasba je 

integrirana v druge dejavnosti…če mamo neko gospodinjsko skupino, pa te ljudje…zraven al 

gnetejo, al kej druzga delajo…in to se prepleta…« ; »…nas pa glasba spremlja od jutra do 

večera…«…»Sigurno dnevno…tudi večkrat dnevno…« ; »…glasba se vrti…spremljajoča med 

njeno delovno terapijo…razen v izjemnih dogodkih…kadar se želijo o čem pogovarjat in tako 

naprej…takrat je pa glasba moteča…« ; »…zlo radi zapojejo, ko mamo kakšne prireditve…da 

so pevski zbori…sploh, če majo harmonko…in se še malo zapleše…«…»Ja kar dnevno…pa 

zlo velik…«…»…loh čisto zraven vsake aktivnosti kej zapoješ…tud zraven telovadbe…ravno 

zadnjič je mela ena gospa 80 let, pa so imeli telovadbo zjutrej…in smo zraven še mal 

zapel…taka dihalna vaja…« ; »…plesne vaje so ble…zaključle so se v maju…pol pa bojo 

naprej septembra…«).  

Tekom intervjujev je bilo tudi večkrat izpostavljeno, da je za uporabo elementov glasbene 

terapije pri delu z osebami z demenco treba imeti občutek (»…se pa uporablja to po 

občutku…« ; »…zaposleni majo občutek za to…« ; »…ko začutjo, de je pravo vzdušje, de dajo 

to glasbo…« ; »To po občutku…«). 
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Pri seznanjenosti, izobraženosti, uporabi in pogostosti uporabe (elementov) glasbene terapije 

nisem zasledila razlik med zasebnimi in javnimi domovi za starejše.  

7.6.2 Vzroki za uporabo glasbene terapije 

Intervjuvanci so kot vzroke za uporabo elementov glasbene terapije pri delu z osebami z 

demenco navajali splošne pozitivne učinke nanje (»…glasbo res pozitivno 

doživljajo…«…»…in tukej se dejansko odprejo in ploskajo…« ; »…zelo dobrodošlo…« ; 

»…zelo pozitivno vpliva na njih…« ; »…in opažamo, da jim glasba res koristi…« ; »…men se 

zdi, de glasba ogromno pomen pr teh psihiatričnih…in tud pr demenci…« ; »…zlo dobrodošlo 

je…dneve jim polepša…« ; »To pa ful dobr…res…« ; »…glasba ma…bom reku…res dober 

vpliv na stanovalce z demenco…v vseh pogledih…« ; »…zelo dobro…celo odlično…« ; »Ja to 

je meni zlo pozitivno…in to razpoloženje…in res je to zlo pozitivna zadeva…ne vem…če že 

prej ni nasmeha na ustih, je pol…in se mi zdi, da to zlo dvigne razpoloženje…«), upoštevanje 

njihovih potreb in želja (»…ja pojejo res radi in tega se zlo poslužujemo…« ; Odvisno od 

potrebe…« ; »…pojejo res zlo radi…« ; »…in tega si v bistvu tud zlo želijo…mi jim to res 

omogočimo…« ; »…naši majo vsi zelo radi glasbo…« ; »…ljudje majo zelo radi glasbo…« ; 

»…včasih so pa tudi sami pobudniki…«), učinkovitost metode (»…to je najbolj 

učinkovito…«), stimulacija oseb z demenco (»…vsi sodelujejo…« ; »…spet jih 

aktivira….spet zažvijo…« ; »…ene pa pokonc drži…dejansko…« ; »…drugač pa vidmo, da jih 

najbolj stimulira…glasba…najbolj pozitivno se ta populacija odzove po mojih izkušnjah, 

kadar imamo kkšne pevske nastope…« ; »…jih stimulira…« ; »…se mi zdi, da jih res mal 

spodbudiš z glasbo…ena motivacija…«), doseganje ponovnega stika pri osebah z demenco 

(»…ponovno preko tega dosežemo kontakt…«), ohranjanje preostalih sposobnosti oseb z 

demenco (»… mi mamo krasne pevce teh starih ljudskih pesmi tudi iz demence…«…»Ker se 

spominjajo, imajo glas…in zato jih tud vključmo v pevski zbor.« ; »…te stare slovenske pesmi 

že programirano znajo…« ; »…mi mamo pevski zbor v katerega so vključeni tudi…skoraj 

polovica varovanega oddelka…ker pač jim to gre…to so počeli v preteklosti…« ; »…je bila 

ena gospa, ki je bila dementna, pa je znala zapet pesem pejmo na štajersko…in je postala tolk 

dementna, da ni več mogla hodet…in ne več velik govorit…ampak, ko je zagledala delovno 

terapevtko, ki je prej z njo vedno pela to pesem…je začela takoj pet…«…» In na koncu je bila 

to še edina komunikacija, ki je še bila pri njej…potem je že melodijo pozabila…je kar po svoje 

nekej…in je samo še brundala nekej…ampak smo vedli, kaj želi…«…»…smo gospo mel, ki je 
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bila čisto afazična po kapi…ampak pela je pa vse…pela je pa vse pesmi…izgovarjala…smo 

samo gledali…«), druženje (»…druženje…komunikacija…vse to…ena sprejetost…«), 

univerzalnost glasbe (»je…«…»…univerzalna…« ; »…petje je zelo univerzalno…) ter 

pomiritev in sproščanje oseb z demenco (»…stanovalce glasba pomirja…« ; »…za 

sprostitev…« ; »…to jih pa res zlo pomiri…« ; »Zelo se sprostijo in se mnogo lažje potem tudi 

pogovarjajo o različnih zadevah…« ; »…glasba ima res en tak pomirjajoč vpliv na ljudi…«).  

Podobno kot intervjuvanci tudi Pentek (1997) ugotavlja, da se čustvene napetosti in moteče 

vedenje pri osebah z demenco pogosto umirijo oz. postanejo manj izrazite ob poslušanju 

mirne glasbe. Slednje so potrdili tudi v eni od ameriških študij v domu za starejše, saj so s 

pomočjo predvajane glasbe v času kosila zmanjšali izgrede za 60 odstotkov. Začasna 

prekinitev glasbe med kosilom je prinesla slabe rezultate, poleg tega pa so ugotovili še, da 

lahko z uporabo glasbe zmanjšajo odmerke zdravil, ki bi jih stanovalci morali prejemati.  

7.6.3 Mnenje intervjuvancev o vplivu glasbene terapije na kakovost bivanja oseb z 

demenco 

Tudi pri uporabi glasbene terapije sem zasledila sovpadanje vzrokov za uporabo in vplivov na 

kvaliteto bivanja oseb z demenco. Kot pri vseh prejšnjih metodah, so tudi tukaj intervjuvanci 

najbolj pogosto navajali splošne pozitivne učinke uporabe elementov glasbene terapije na 

kakovost bivanja oseb z demenco (»…na vsak način glasba vpliva zelo pozitivno na osebe z 

demenco…« ; »…res ma glasba neverjetne učinke na stanovalce…vse, ne samo na osebe z 

demenco…« ; »…ker za osebe z demenco sploh…če že kognitivno…ne gre, ta pesem 

res…pride sama od sebe…pa tud za nas je fajn…za njih pa sploh…al pa vsaj da se mal 

pogiba zraven pesmi…« ; » To pa ful dobr…« ; »…glasba ma…bom reku…res dober vpliv na 

stanovalce z demenco…v vseh pogledih…« ; »…zlo dobrodošlo je…« ; »…res ma zelo, zelo 

dobre učinke…« ; »… zlo pozitivno…in to razpoloženje…in res je to zlo pozitivna zadeva…« ; 

»…opažamo, da jim glasba res koristi…tudi samo gibanje…zelo pozitivno vpliva na njih…« ; 

»…to je najbolj učinkovito…« ; »…ker ne veš kdaj, kaj vse bi se še zmislu…in glasba res 

deluje…«) ter izboljšanje razpoloženja in spodbudo (»…ponavadi z glasbo zlo nardimo 

vzdušje…so boljš razpoloženi in laži z njimi tud delamo…« ; »…se mi zdi, da jih res mal 

spodbudiš z glasbo…ena motivacija…«…»…zlo dvigne razpoloženje…«). Nekateri 

intervjuvanci so izpostavili tudi vplive glasbene terapije na kakovost bivanja oseb z demenco 

v smeri pomiritve in sproščenosti slednjih (»…se sprostijo…« ; »…dolgo časa jim ostane in 
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jih zelo sprošča…« ; »…predvsem stanovalce glasba pomirja…ne samo dementne, ampak vse 

stanovalce…« ; »…za sprostitev in vse…« ; »…to jih pa res zlo pomiri…« ; » Zelo se sprostijo 

in se mnogo lažje potem tudi pogovarjajo o različnih zadevah…«).  

7.6.4 Vzroki za neuporabo glasbene terapije 

Z ozirom na dobljene rezultate o vzrokih za neuporabo elementov glasbene terapije pri delu z 

osebami z demenco ne morem govoriti. Lahko govorim le o nekaterih ovirah pri uporabi teh 

elementov, ki so jih zaposleni zaznali v praksi. Te ovire so slabši sluh starostnikov (»…te 

ljudje slišjo slabo…k tuki so pa te različni zvoki…ki niso za njih dovolj glasni…«), slabše 

spominske sposobnosti teh oseb (»…mi imamo pevski zbor…samo osebe iz varovanega 

oddelka ne morejo te zadeve…ane…oni se spomnijo kšne pesmi in to na drugih skupinah bolj 

pojejo…«…»…da bi se pa seveda lahko nove pesmi učil, pa ne…«), slabše zmožnosti oseb z 

demenco (»Enostano smo opazili, da…da…je za demenco značilno, da dve stvari hkrati ne 

more počet…«…»In če se poje, se poje…če se igra, se igra…«…»…in potem ena skupina 

poje, ena pa igra na tiste ropotulje…istočasno to ne gre…in…že pri osebah, ki nimajo še 

tolko hude oblike demence, je to problem…in…pa si ji en ritem določu, pa ni šlo to…tudi, če 

so svoj ritem meli, ni šlo…in v glavnem ostajamo samo pri tistem petju…«). 

Z ozirom na dobljene rezultate lahko trdim, da je glasba kot »pripomoček« pri delu z osebami 

z demenco splošno uporabljana v vseh domovih za starejše, ki sem jih zajela v raziskavo, 

čeprav nisem v nobenem od domov zasledila, da bi bil kader izobražen posebej za glasbeno 

terapijo ter da bi v katerem od domov uporabljali glasbeno terapijo v pravem pomenu, to je z 

uporabo sobe za to terapijo. V nekaterih domovih za starejše sicer sodelujejo z različnimi 

zunanjimi glasbenimi strokovnjaki, v treh domovih pa sem zasledila malce bolj namensko 

uporabo glasbe (splošna uporaba posameznih elementov glasbene terapije, kot sta petje in 

ples, je namreč dnevno uporabljana v vseh domovih za starejše, ki sem jih zajela v raziskavo), 

pri čemer so v enem od domov še izpostavili željo po izobraževanju v smeri glasbene terapije. 

Tako kot pri ostalih metodah dela z osebami z demenco so tudi pri uporabi elementov 

glasbene terapije intervjuvanci izpostavili, da je pomembno imeti občutek. Tako kot pri 

ostalih preverjanih metodah sem tudi pri uporabi glasbene terapije zasledila sovpadanje 

vzrokov za uporabo in vplivov na kvaliteto bivanja oseb z demenco, pri čemer so 

intervjuvanci omenjali predvsem pozitivne vplive glasbe na osebe z demenco.  
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Glasba je torej zelo pogosto uporabljan medij za dosego dobrega razpoloženja in počutja oseb 

z demenco, pri čemer se intervjuvanci zavedajo nekaterih ovir pri starostnikih, kot so slabši 

sluh starostnikov, slabše spominske sposobnosti teh oseb in slabše zmožnosti oseb z demenco. 

7.7 SENZORNE TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI – REMOTIVACIJSKA TERAPIJA  

Naslednja preverjana metoda za delo z osebami z demenco v raziskavi je bila remotivacijska 

terapija. Tudi pri tej metodi so me zanimali enaki elementi kot pri ostalih preverjanih 

metodah: seznanjenost z metodo, izobraženost kadra po tej metodi ter uporaba metode pri 

delu z osebami z demenco, vzroki za ne/uporabo ter mnenje sogovornikov o vplivih uporabe 

remotivacijske terapije na kakovost bivanja teh oseb. 

7.7.1 Seznanjenost, izobraženost in uporaba remotivacijske terapije 

Pri preverjanju uporabe remotivacijske terapije v slovenskih domovih za starejše sem 

ugotovila, da so intervjuvanci od vseh metod, ki sem jih preverjala, s to metodo teoretično 

najslabše seznanjeni, saj v nobenem od domov niso vedeli, za katero metodo gre vse do moje 

razlage. Prav tako tudi v nobenem od domov zaposleni niso izobraženi za remotivacijsko 

terapijo.  

Od vseh desetih domov, zajetih v raziskavo, pa je metoda pri delu z osebami z demenco 

uporabljana povsod, izjema je le eden od javnih domov za starejše (»…tega nimamo, 

ne…trenutno…pri demenci sigurno, da ne…«). V tem domu pa so vseeno neke elemente 

remotivacijske terapije uporabljali v preteklosti (»…smo pa recimo pri oblačenju…ko sem 

puncam rekla, nej na demenci samo kupček naštimajo…pa mu po vrsti dajejte obleko, pa se 

bo sam obleku…«…»…nekej časa je to živel…potem se je pa…je zvodenel…«). Tudi za 

prihodnost si intervjuvanka v tem domu za starejše želi uporabo elementov remotivacijske 

terapije na oddelku za demenco (»…ena stvar je, ki jo jst zlo zagovarjam, pa se še ne 

prakticira…in to je…da bi osebje jedu zraven stanovalcev…to…še ni…zaživel…«…»…se mi 

zdi, da v tem stanju, ko je…kvečjemu pri hranjenju…mogoče…ko bi tisto eno in isto osebo 

vidu, bi se potem spomnu…kako se uporablja pribor…«). Tako kot intervjuvanka tudi Wojnar 

(1998, v Imperl, 2012) trdi, da osebam z demenco skupni obroki pomagajo pri premagovanju 

apraksije. Osebe z demenco namreč posnemajo ostale »psihično zdrave« stanovalce (v 

primeru intervjuvanke se osebe z demenco zgledujejo po zaposlenih), kar pa ni uporabno le v 

gospodinjskih skupnostih (domovi 4. generacije), temveč tudi v ostalih domovih za starejše.  
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V enem od zasebnih domov za starejše pa ravno nasprotno kot v pravkar omenjenem javnem 

domu dajejo velik poudarek ravno uporabi remotivacijske terapije, kar je tudi njihova 

specifika (»…ravno to izvajamo…«…»…mamo pr nas eno specifiko, kar se tiče teh varovanih 

oddelkov…in to so delovne animatorke…delovne inštruktorice…kakorkoli jih že 

imenujemo…s katerimi imamo na določena obdobja dogovore, glede…na mnenje ostalih 

zaposlenih…kdo od teh stanovalcev je zelo perspektiven…in imamo občutek, da se lahko 

njegove funkcije ponovno obudijo…oživijo…in da bi jih v prihodnosti lahko sami 

izvajal…zato določene stanovalce posebej vodimo…«…»…ko je nekdo sprejet…ko so 

narejene prve delovne ocene…delovne terapevtke…fizioterapevtke…in ostalih oseb…višje 

sestre…ko nardimo nekak kratkoročne in dolgoročne cilje individualnega načrta…se pri 

komu prov izkaže, da je to smiselno…«…»…ampak točno vemo…tale oseba ima tale 

postopek…za tisti čas, ko je obravnavan…«…»…delovne animatorke se ukvarjajo dnevno s 

petimi do sedmimi ljudmi in točen to počnejo…« ; »…pr hranjenju smo pa itak 

dogovorjeni…tud na vseh ostalih oddelkih…da…ga namestimo v pravi položaj…mu ponudmo 

hrano…na pravi način…in potem počakamo…če vidmo, da rabi samo tolk, da zna žlico 

prjet…mu damo žlico v roko…počakamo…in če po desetih minutah ni pojedu…ga pač 

nahraniš…drugač je pa to tema…s katero delamo po celmu domu…ni to samo na varovanih 

oddelkih…«).  

Rezultati kažejo, da je v domovih za starejše, kjer uporabljajo nekatere elemente 

remotivacijske terapije, uporaba zelo pogosta, lahko bi rekla, da celo dnevno prisotna (»…to 

pa velik delamo…mamo dnevno pomoč pri hranjenju, pri higieni…ustna higiena…da se 

počešejo, se umijejo in vse te stvari, ke so jih prej sami delali…in…tud ene gospe se rade 

našminkajo…vse take stvari dnevno uporabljamo…spet odvisno od potreb stanovalca…« ; 

»…to je v bistvu usmerjanje…primeš žlico, ga primeš za komolc…ga usmeriš, kako naj 

je…ja…te stvari se uporabljajo…tud vse…za umivanje rok se jih usmer…te gibe jim nakažeš, 

pa to prepoznajo in potem znajo…«…»…vključuje se jih, ne zmorjo pa tolk koncentracije…to 

so take aktivnosti…desetminutne…usmerjene…ja, se uporabljajo…« ; »…se jim pomaga…pri 

tej jutranji negi…pomoč pri umivanju, oblačenju, namestitvi inkontinenčnih pripomočkov…to 

so…vse pač teče počasneje, velik probajo sami…«…»…se prpravjo na zajtrk, prpravjo skupni 

prostor…pač na tem…v oddelčni čajni kuhinji, po zajtrku pospravjo, si skuhajo kafe…pol 

sledijo vsakdanje aktivnosti, kd naprimer zlaganje krpic, peka…gospodinjski dan je ob 

sredah…«…»…eni tud ne znajo uporabljat pribora…in je treba najprej nakazat, kaj s tistim, 

pol pa vse sami pojejo…nož se jim da v roke, pokaže kk se reže, pol znajo pa vse sami. Je pa 
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res, da se nabor pribora počas zmanjša…pr vsakmu individualno gledamo…« ; »…sej mi tud 

mamo…vsak dan se napiše datum…to pomoč pri hranjenju jo je…sam tok, kolkr jo rabjo….ne 

more ena dvanajstih hrant…naša prizadevanja so v tej smeri, da ostanejo čim dlje časa 

samostojni…tud na wc…ko ne more več sam, se ga pospremi…ne da se mu da kr 

plenico…staln je prisotn to prizadevanje…in presojanje…kolk lahko sam, kolk lahko s 

pomočjo in kolk moramo mi…« ; »Zdej to se dnevno uporablja…«…» …ves čas…recimo je 

dan, ko so sposobni vse sami pojest, sami jest in clo hrant se sami…zdej te higienske 

navade…umivanja…čiščenja zob…to en dan je, en dan ne…«…»… jih je treba ves čas 

vzpodbujat…«…»…se pa to sigurno dela…vsak dan sproti…a bi še…dejva še enkrat…bova 

še probale…to je redno…men je to nekak samoumevno…« ; »…pa tud pekl so palačinke…tudi 

pri kuhi so določene…al pa za zajtrk si kdaj spečejo jajčka…« ;  »…sej ta pomoč je 

stalna…jih je treba prpravt…kšnga k je skor pozabu požirat, je res treba…počas…«…»…po 

potrebi, pa vsak dan…kdor rabi…de bi se pa prov učil, se pa nismo…«…»…skuhajo 

kavo…kej spečejo skupej…«…»…varovani oddelk ma na čez tud domsko njivo…pa spet 

nekateri zraven gledajo, nekateri pomagajo…spet različno…tko da se s tem ukvarjajo…« ; 

»…kar se tiče hranjenja, mamo to zelo dobro…jst mislem, da hranimo samo dva 

človeka…«…»…pitje kave….to je pri nas nek tak ritual…«…»…velikokrat, če uspejo…glede 

na to stanje na oddelku…si pol tud del kosila sami pripravjo…sami pečejo…to…take stvari 

sami mal…de vsi sodelujejo…«…»…kar uporabljajo, da bi meli pa teoretsko podlago, pa 

nimamo…«…»…za sadje, ko ste rekla…to se jim ga skuša dajat na ta način…« ; »…to pr 

hranjenju mal bl, ja…to jih zlo spodbujajo…da sami jejo…«…»…gremo ven, pa kako je kej 

vreme uzuni…kako se bomo oblekli…to je…«…»…glede na to, da je hranjenje, bi loh rekla 

kar dnevno ob obrokih…« ; »…mi jih res spodbujamo…jih forsiramo v tem smislu, da spet 

neke veščine osvojijo…ker včasih se zgodi, da so popustel…ker so bli okorni...in svojci niso 

znal ravnat…al pa ni blo časa…drugač so pa mel tudi ugotavljanje…recimo…sadež ni bil 

cele oblike, oni so pa mogel to razpoznat…«…»…mamo popoldanski ritual s kavico in te 

zadeve…si sami skuhajo…«…»…pri varovanem oddelku imamo pink ponk mizo in strežnik je 

šou z gospo iz dementnega oddelka igrat pink ponk…in je ona opazovala in jo je vprašou…ste 

kdaj igrala…in ona ja jst sem bla prvakinja tm in tm…in obvlada…«…»…eee…hranjenje bi 

rekla lahko da dnevno…« ; »…zjutrej pridejo do osebe…kaj bova zdej nardila…počaka, če 

vidi, da je odziv, potem ja…če ni odziva, potem…vpraša, a bova najprej to, potem uno, drugo, 

tretje…dejansko ne dela namesto osebe, ampak jo z besedami vzpodbuja…k dejanjem…tudi 

velikrat si želi, da si sama izbere oblačila, katera bo oblekla…da sama določi sosledje 
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dogodkov…in, če zelo kiksne…jo popravi pr temu…«…»…ampak točno to pa uporabljamo 

neprestano…«). V pogostosti uporabe tako nisem zasledila razlik med zasebnimi in javnimi 

domovi za starejše.  

7.7.2 Vzroki za uporabo remotivacijske terapije 

Vzroki za uporabo remotivacijske terapije (oziroma njenih elementov) pri delu s posamezniki 

z demenco v institucionalni oskrbi so po mnenjih intervjuvancev splošni pozitivni učinki 

uporabe (»…deluje v pozitivnem smislu…« ; »…ma same pozitivne učinke…« ; »… na ta 

način dosežemo dobre rezultate…« ; »…so tle zlo v redu vplivi…« ; »…sej vse te stvari 

ugodno vplivajo na njihovo življenje…«), ohranjanje preostalih sposobnosti in 

samostojnost oseb z demenco ter s tem povezano počasnejše nazadovanje teh oseb (»…tudi 

kasneje nazadujejo…sploh pri tej pomoči pri hranjenju…če jim ne bi pokazali, kako naj 

uporabijo pribor, bi velik hitrej pozabil še ostale sposobnosti…eno z drugim je…« ; »…treba 

je ohranjat čim več sposobnosti teh oseb…« ; »…demenca napreduje v ravni vrsti…na to 

nimamo vpliva…nihče…s takimi malenkostmi mam jst občutek, de včasih kšna stvar bi pa šla 

hitreje navzdol, kot pa tko, če poskušamo z raznimi metodami pomagat pa zavirat…zdej težko 

je pa rečt…tuki ni rezultatov, de bi jih lohk izmerli…« ; »…ohranjanje funkcij, ki so osebam z 

demenco še ostale…to je pri njih važno«…»…kasneje propadajo… ravno zato uporabljamo 

tak način dela…« ; »…te sposobnosti, de čim dlje ohranjajo…« ; »…dlje ohranjajo 

sposobnosti…« ; »…so v pogonu…ne ugasnejo…« ; »…ohranjajo se sposobnosti…prikličejo 

neke informacije…« ; »…vendarle, če ves čas ponavlja neki, pa to osvoji…vzdržuje 

sposobnosti, v bistvu…ves čas delamo na tem in to normalno, da dobr vpliva na njih…« ; 

»…predvsem se mi zdi pomembno ohranjanje sposobnosti…« ; »…s tem želimo dosečt, da 

oseba, k je pred kratkim eno aktivnost opravljala še sama, da se jo…da ta spomin prikliče 

nazaj…in čez 14 dni, ali pa tri tedne je ta oseba lahko spet samostojna pri tem dejanju…« ; 

»…daljšega ohranjanja nekih sposobnosti…ki jih oseba še premore…«), upoštevanje želja in 

potreb oseb z demenco (»…ko smo skupaj, pijemo kavo…to jim je zlo všeč…«…»…pa tud 

čez soboto pa nedeljo, ko ni tko aktivnosti…skupne…pa ta delček kave ostane…«…»…ko smo 

s tem začeli…smo se o tem dogovorili, pa kar samoiniciativno je to bilo…«…»… jim kar 

veliko pomeni…«), ohranjanje dostojanstva oseb z demenco (»…tudi z vidika 

dostojanstva…da lahko še nekatere stvari sam…ali pa ob pomoči…«) ter vnovična osvojitev 
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dejavnosti, ki jo je oseba z demenco že pozabila (»…osebe se ponovno naučijo dejavnosti, 

ki so jih nekoč že samostojno opravljale…to je kar velik napredek pri nekaterih…«).  

7.7.3 Mnenje intervjuvancev o vplivu remotivacijske terapije na kakovost bivanja oseb z 

demenco 

Prav tako kot pri vseh ostalih metodah dela, ki sem jih med intervjuji preverjala, sem pri 

uporabi remotivacijske terapije zasledila sovpadanje vzrokov za uporabo in vplivov na 

kvaliteto bivanja oseb z demenco. Pri tej metodi so intervjuvanci kot vplive na kvaliteto 

bivanja oseb z demenco najpogosteje navajali ohranjanje preostalih sposobnosti in s tem 

povezano dostojanstvo teh oseb (»…s tem ohranjanjem sposobnosti, ki jih še nekak imajo…« 

; »…tudi kasneje nazadujejo…sploh pri tej pomoči pri hranjenju…če jim ne bi pokazali, kako 

naj uporabijo pribor, bi velik hitrej pozabil še ostale sposobnosti…eno z drugim je…treba je 

ohranjat čim več sposobnosti teh oseb…« ; »…in res se mi zdi, da s tem podaljšujemo njihovo 

samostojnost…pa dostojanstvo je tukej važno…« ; »…te sposobnosti, de čim dlje 

ohranjajo…« ; »…menim da predvsem ta ohranjanje funkcij, ki so osebam z demenco še 

ostale…to je pri njih važno in mislem, da na ta način dosežemo dobre rezultate…kasneje 

propadajo…« ; »Jst mislem, de so tle zlo v redu vplivi ker dlje ohranjajo sposobnosti…tudi z 

vidika dostojanstva…da lahko še nekatere stvari sam…ali pa ob pomoči…« ; »…vendarle, če 

ves čas ponavlja neki, pa to osvoji…vzdržuje sposobnosti, v bistvu…ves čas delamo na tem in 

to normalno, da dobr vpliva na njih…ker res dlje…podaljša se nekak kakovost življenja…ker 

so v pogonu…ne ugasnejo…« ; »…predvsem se mi zdi pomembno ohranjanje sposobnosti, kar 

mislem, da zlo pripomore h kvaliteti bivanja…že samo po sebi…« ; »…predvsem v smeri 

daljšega ohranjanja nekih sposobnosti…ki jih oseba še premore…«) ter splošne pozitivne 

učinke uporabe elementov remotivacijske terapije na njihovo kakovost bivanja (»…mislem, 

da ma same pozitivne učinke…« ; »…to vse deluje v pozitivnem smislu…« ; »…mislem de se 

jim z vsem tem…s pomočjo…pa de loh ene stvari ob pomoči še sami nardijo…de se jim 

dviguje kvaliteto bivanja…nasploh…« ; »…sej vse te stvari ugodno vplivajo na njihovo 

življenje…« ; »…na splošno zvišujemo kakovost bivanja z uporabo tega pristopa…v tem 

smislu…«). Uporaba elementov remotivacijske terapije pa po mnenju intervjuvancev vpliva 

na kvaliteto bivanja oseb z demenco tudi v smislu ponovno osvojenih veščin, ki so jih 

nekdaj že same opravljale (»…osebe se ponovno naučijo dejavnosti, ki so jih nekoč že 

samostojno opravljale…to je kar velik napredek pri nekaterih…« ; »…so pa koristni 

vplivi…seveda ob stalni uporabi…spomnijo se aktivnosti in opravil, ki so jih nekoč znali 
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sami…brez pomoči in to je sigurno en velik plus…«), vzbujanja občutka koristnosti 

(»…poleg tega majo občutek, da so koristni…ali…ali pa, da niso nekomu v napoto…in v 

breme.«) ter koristi, ki jo ima oseba z demenco od individualiziranega pristopa 

obravnave (»…seveda, če se prisluhne želji in potrebi vsakega stanovalca, se s tem zlo 

zvišuje njihova kvaliteta bivanja…«…»…zaposleni vejo…znajo se vživet v stanovalce in jih 

tudi res poznajo…to se mi zdi potrebno, da potem lahko zvišuješ kvaliteto bivanja…«).   

7.7.4 Vzroki za neuporabo remotivacijske terapije 

Vzroki za neuporabo remotivacijske terapije (oziroma njenih elementov) pri oskrbi 

posameznikov z demenco v institucionalni oskrbi so tesno povezani predvsem s pešanjem 

zmožnosti teh oseb (»…za nekoga, ki pa ni že dve leti…recmo…samostojen pri nobenih 

aktivnostih, se pa tega ne gremo…« ; »Tam, kjer mamo občutek, da bomo še uspešni…prov ta 

aktivnost lahko traja dva meseca, če vidmo, da še vseen nekak uspemo, če pa po štirnajstih 

dneh ugotovimo…«…»…da ni nikamor nobenga premika…se odločmo za drugo osebo…«), 

njihovo nezainteresiranostjo za izvajanje tovrstnih aktivnosti (…če pa po štirnajstih dneh 

ugotovimo…«…»…da ni interesa…«…»…se odločmo za drugo osebo…«) ter 

nezainteresiranostjo zaposlenih (»…se jim marsikdaj zdi škoda časa za to…da bi pri 

določeni osebi vztrajal pri neaktivnosti še dve minute…mogoče se marsikomu zdi celo narobe, 

da bi počakou še dve minute…da bi se oseba sama oblekla…ampak jo obleče on…kar ni 

prav…«).  

V javnem domu, kjer pa se na oddelku za demenco remotivacijske terapije ne poslužujejo, pa 

so kot temeljne razloge za neuporabo navedli nesmiselnost uporabe te metode na tem 

oddelku (»…prej bi to uporabljal pri kakšnih…za to…rehabilitacijo, kot pa pri demenci…al 

pa pri kakšnih poškodbah…kjer veš, da glava deluje in da je nek cilj tista 

osamosvojitev…«…»…to bi mogli konstantno izvajat, če bi hotli, da se vidi učinek…«…»…se 

mi zdi ta metoda bolj uporabna za druge ciljne skupine…za demenco ravno ne tolko…«), 

pomanjkanje kadra (»…bi rabil za to tud več kadra…«…«…»Ampak očitno je za to premalo 

ljudi…«…»…mogoče, če bi bilo več kadra…bi se osebju dalo privzgojit…da pač z njimi je za 

mizo…in pije tisto kavo…seveda, če bi bilo to konstantno…dan na dan…če pa pride tja 

delovna terapevtka dvakrat na teden za tiste dve ure…«) ter pomanjkanje časa (»…da bi 

meli pa prov na demenci…kaj jst vem…bolj so to dnevne aktivnosti…tam nekej veliko tega ne 
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uporabljamo…ker…ker časovno to sploh ne prideš skoz…«…»…se mi zdi, da sploh ni časa 

za to…«).  

Z raziskavo sem ugotovila, da kljub slabi teoretični seznanjenosti z remotivacijsko terapijo, 

njene elemente pri delu z osebami z demenco dnevno uporabljajo v veliki večini domov za 

starejše, v domu, kjer metoda trenutno ni v uporabi, pa so jo uporabljali v preteklosti in si tudi 

želijo uporabe metode za prihodnost. V nobenem od domov sicer zaposleni niso posebej 

izobraženi za remotivacijsko terapijo, kljub temu pa v enem od domov za starejše veliko 

poudarka namenijo ravno uporabi elementov te metode. Uporaba metode in mnenje 

intervjuvancev o vplivu uporabe metode na kvaliteto bivanja oseb z demenco se večinoma 

povezuje z ohranjanjem preostalih zmožnosti teh oseb, z napredovanjem bolezni pa je 

remotivacijska terapija tudi redkeje uporabljana. V domu za starejše, kjer pri delu z osebami z 

demenco remotivacijske terapije ne uporabljajo, pa so kot temeljne za neuporabo navedli 

razloge kadrovske in časovne narave.  

7.8 DOMOVI 4. GENERACIJE  

Adaptacije obstoječih domov za starejše po načelu četrte generacije in novogradnje domov, ki 

delno upoštevajo tovrstna načela (koncept gospodinjskih skupin), so v zadnjem času v 

Sloveniji v porastu. Glede na povsem drugačen sistem dela v tovrstnih enotah v primerjavi s 

standardnimi domovi za starejše me je v raziskavi zanimalo mnenje intervjuvancev o 

ustreznosti koncepta gospodinjskih skupin, uporaba, razlogi za in proti uporabi koncepta ter 

mnenje intervjuvancev o vplivu uporabe koncepta na kakovost bivanja oseb z demenco.   

7.8.1 Mnenje sogovornikov o ustreznosti koncepta gospodinjskih skupin  

Od vseh novejših metod/načinov dela z osebami z demenco, ki sem jih med intervjuji 

preverjala, sem tu zasledila najbolj deljena mnenja o ustreznosti tega koncepta, kot prikazuje 

tabela 5
18

.  

Konceptu naklonjenih je bilo sedem domov za starejše (štirje zasebni in trije javni domovi), 

dva domova sta bila konceptu izrazito nenaklonjena (po en zasebni in en javni dom), eden od 

domov pa je imel deljena mnenja o samem konceptu (javni dom za starejše).  

                                                             

18
 Glej prilogo 6.  
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Oba domova, ki sta bila konceptu izrazito nenaklonjena, sta še vedno v uvedbi koncepta 

gospodinjskih skupin videla določene prednosti za osebe z demenco (»…stanovanjske skupine 

so res fajn za delo z dementnimi…« ; »Jest prednost vidim res v teh posebnih skupinah…kot 

pri demenci mogoče…tam vidim prednost…«). V javnem domu za starejše je sogovornik tako 

videl prednost v aktiviranju oseb z demenco (»…ker se lažje dela z njimi po tem, ko jih ves 

čas aktiviraš…«) ter možnosti za samostojno pripravo napitkov in hrane (»…tudi mi dejansko 

na demenci…zajtrk in večerjo gor prpravljajo…med tem, ko kuhajo kosilo odspod za vse 

enako…nekak je to zlo velika prednost…pri njih je zlo pomembno to…med tem, ko pri ostalih, 

pa…ne vidim tolk prednosti…«). Slednjo prednost je poudarila tudi sogovornica v zasebnem 

domu za starejše (»Prednosti so za dementne, ampak samo v določenem okviru…v nekaterih 

domovih, kjer vem, da nimajo možnosti nikakršne…niti kave skuhat…pr nas ta možnost 

je…mamo na vsakem oddelku to…kuhalno ploščo in kdor si želi…lahko pride zraven, pa si 

celo sam skuha kavico…kjer tega ni zdej…je prednost za te stanovalce, ki bojo tega 

deležni…«). 

V naklonjenosti konceptu gospodinjskih skupin tako nisem zasledila bistvenih razlik med 

javnimi in zasebnimi domovi.  

7.8.2 Razlogi za uvedbo koncepta gospodinjskih skupin v domove za starejše 

Kot temeljne razloge za uvedbo koncepta gospodinjskih skupin v domove za starejše v 

Sloveniji so intervjuvanci navajali predvsem dobro klimo in zadovoljstvo stanovalcev na 

tovrstnih oddelkih (»…dobre učinke…ja…to so take luštne enote…zadovoljstvo 

stanovalcev…« ; »Zlo take dobre izkušnje so…«; »…Z vidika klime je pa to zlo 

uspešno…dobra klima…« ; »… mislim, da je to kar pozitivno, da to ustvarja eno tako 

domačnost…individualizacijo…in eno pripadnost skupini…tukej je tudi vonj…bazalna 

stimulacija…« ; »…so ljudje drugač aktivni…v neki taki manjši skupini…so bolj 

sprejeti…manj prihaja do konfliktnih situacij…in se mi zdi, da je taka ureditev super…«), 

humanost koncepta (»Jest sem obiskou te zadeve…in sem vidu velik…sploh ta Pegazov dom 

v Rogaški Slatini in tko…men je ta zadeva u redu…zelo humana zadeva in je 

definitivno…bom reku…da ne verjamem da bo za tem konceptom pršla kakšna druga 

pogruntavščina…recimo kot dom pete generacije…«), stalno prisotnost istega osebja (»…de 

mamo nekej stanovalcev, pa zraven nekoga, k je zanje glavni…tko da je prednost v tem, de se 

čim menj menjajo zaposleni…de se jih navadjo pa se počutjo domače še tok bl…da skupi 
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žvijo, de je tud ekipa teh, k so…pa k žvijo, de so povezani med sabo…pa pazjo stanovalci drug 

na druzga…si pomagajo…« ; »…če je neka oskrbovalka nekaj ur tam samo za njih…potem 

mislem, da se to da…z eno tako manjšo skupino…ker ravno ta stalen kader…to je ena velika 

prednost…ker to smo v tem našem modernem oskrbovanju pozabili…«), večjo samostojnost 

in vpletenost stanovalcev v dogajanje na oddelku (»…si del skupnosti…tud negovalni 

oddelki so narjeni tko…«; »…bolj bojo lahko samostojni…«) in normalizacijo življenja 

(»…ta koncept je v vsakem primeru zelo dobrodošel…stano…osebe z demenco spominja na 

dom…te spomini se potem projicirajo v tem domskem varstvu…« ; »…tam se nam je pa zdelo 

primerno, de uredimo eno tako domače vzdušje in okolje…čim bolj prbližano domačemu 

sistemu…« ; »…neka povezava na dom…neki spomini…oddelki do dvanajst oseb so nekak po 

načelu razširjene družine in s tem se vračamo na nivo naših dedkov in babic…to se mi zdi 

ključno…«). Oblikovanje družini podobnega skupinskega življenja pa je tudi eno od načel 

KDA gospodinjskih skupin (Winter in drugi, 2001, v Imperl, 2012), ki ne pomeni prvotne 

družine posameznika, pač pa nakazuje na »… globoko ukoreninjen psihološki vzorec 

človeškega sobivanja, ki ga je v svojem življenju na nek način doživel ali preživel vsak 

človek in ga bolj ali manj aktivno sooblikoval.« (prav tam, str. 66) 

7.8.3 Razlogi proti uvedbi koncepta gospodinjskih skupin v domove za starejše 

Kot temeljne razloge proti uvedbi koncepta gospodinjskih skupin v domove za starejše v 

Sloveniji so intervjuvanci navajali predvsem omejitve s strani zakonodaje (»Ja…poznam ta 

koncept …je krasen, ga zelo podpiram…naša zakonodaja pa žal tega še ne dopušča…« ; 

»…trenutna zakonodaja ni tako usmerjena, da bi bilo to možno…ja…bomo vidli, kaj bo 

prihodnost prinesla…« ; »In pa tudi sam sistem…predstave ministrstva…kar nam narekujejo 

zakoni…to ni urejeno…«), prostorske omejitve (»…objekt je bil pač zgrajen  kakor je bil…« 

; »…ja pri nas gre predvsem za prostorsko omejitev, kot sem rekla…in vsi ostali domovi, ki so 

starejši…vsi mislem, da majo s tem probleme…med tem, ko novogradnje majo ta koncept že v 

zasnovi in je to lažje izpeljat…« ; »…vendar prostor je tak kot je…mi ga ne mormo 

spreminjat…smo samo izvajalci, lastniki nismo…« ; »…velikost, izkoriščenost prostorov…tko 

de so nastal taki dolgi hodniki…pa dvo in troposteljne sobe…no ta skupni prostor je zlo velk 

tm na sredini…ampak do njega vodjo hodniki in neposredno sobe ven…« ; »…sej jih probamo 

nekje po svojem prilagodit…glede na tehnične pogoje…recimo prostorske…vsakega doma…« 

; »…v vseh teh starih domovih, je pa to skorej neizvedljivo, ker so dejansko v sistemu enega 
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hodnika, na vsako stran sobe, pa nekak dnevni prostori…«; »Verjetno cel dom ni možno 

zaradi gradnje…arhitektura je pač takšna, kot je…mamo dvoposteljne…ker so sobe tako že 

prej ble…in obstoječe stanje je bilo takšno…adaptirali smo najbolje možno…« ; »…pr nas 

prostora je tolk, kolikor ga pač je…in adaptacije so težje izvedljive, kot novogradnje… in je 

težko narest neke drastične spremembe…« ; »…je pa težko…naš dom je star 60 let in je 

arhitektura pač takšna, kot je…« ; »… veliko hišo težko prilagodimo tem načelom…ker če 

imaš zasnovano veliko centralno kuhinjo in pralnico…potem lahko narediš marsikej, pa to še 

vedno ni dom četrte generacije…domovi, ki so bili zgrajeni v 50-ih, 60-ih, 70-ih in 80-ih 

letih…pač tem standardom ne bomo mogli v pravi meri zadoščat…«) ter omejitve s strani 

kadrovskih normativov (»…kadrovski normativi, te k so zdej…tega ne…ne omogočajo…«; 

»…pa v domovih so ti kadrovski normativi že zelo zastareli…mislem, da so stari dvajst al pa 

trideset let in tukej zna bit tud težava za ta koncept…« ; »…kadrovsko je še vedno težko 

zagotavljat v naših domovih…ker po naših normativih more določenga kadra pač za vsako 

skupino striktno tolk bit…dočim prov ta prava gospodinjska skupina, ki jo majo v tujini, ma 

pa drugačno strukturo kadrovanja…in tlele smo na tisti…mrtvi točki…« ; »…glede na 

kadrovski normativ je težko realno…« ; »Ja s kadrovskega normativa je to zelo težko 

izvedljivo…« ; »…treba je velik več kadra met…da tisto skupino ti vzdržuješ…mi bi mogli met 

30 procentov več kadra, če bi hoteli…v teh oblikah delovat…«). Imperl (2012) pa meni 

nasprotno kot intervjuvanci, da za izvajanje oskrbe in nege v gospodinjskih skupnostih ne 

potrebujemo več kadra kot v standardnih domovih za starejše, saj so razlike le v 

prerazporeditvi in profilih zaposlenih.  

Nadalje imajo intervjuvanci pomisleke tudi glede zmožnosti zagotavljanja stalnega kadra 

(»…vidim večje probleme v logistiki…to speljat…ker tud neprestano stalen kader zagotavljat 

na demenci…zaradi vseh teh bolniških, kolektivnih dopustov in te zadeve…«) in 

preobremenjenosti kadra (»…na varovanem oddelku kuhat nebi mogl, je pa tko…bi 

sodelval zraven….kd doma, k ti hoče otrok pomagat…fajn, da se zaposli, pa rad dela…se 

mata fajn…ampak maš ti zarad tega več dela…ne pa več pomoči…« ; »…kolk bi to 

obremenilo osebje…« ; »…pa tudi ni možno računati, da bo ta ena zaposlena na tem oddelku 

opravla vso nego…če je prisotna še kakšna težja bolezen in še…da bo uredila, da bojo vsi 

obroki in vse…pač…težka verjetnost…sam potem delavce preobremeniš…« ; »…lohk greste 

gledat v tujino…pravjo sami zaposleni, da majo tolk dela, da se nimajo časa s stanovalci 

ukvarjat…zato ker morjo vse sami nardit…« ; »…jst vsakič, ko pridem kam vprašam, kolk se z 

ljudmi ukvarjajo…in tud gor v Nemčiji, k sm biu, sem prašu, kolk se pa vi osebno ukvarjate z 
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ljudmi in so rekl, de to pa zunanji prihajajo…ker oni se ne morejo ukvarjati z njimi…ker 

morejo sami počistit vse…pa veceje pa tla…morjo sami pripravljat hrano…in to ne gre…« ; 

»…kdo bo zdej za to poskrbeu…al bo to zdej ena gospodinja poskrbela za vseh dvanajst 

ljudi…s tem, da ta gospodinja mora narest še vse ostalo…vse oprat…vse osebe uredit…it v 

trgovino…nabavit stvari…skuhat zajtrk…oprat jim vse stvari…poribat vse veceje…ja 

halo?!...to sem vidla na Nizozemskem…samo upala sem, da to ne pride v Slovenijo…in zdej je 

tukej…«). V nasprotju z intervjuvanci, ki v vpeljavi koncepta gospodinjskih skupin vidijo 

možnost za preobremenitev zaposlenih, pa Imperl (2012, str. 79) navaja ravno nasprotno, da 

»… mnogi izvajalci zdravstvene nege v gospodinjskih skupinah trdijo, da delo v gospodinjski 

skupini zanje predstavlja idealno obliko izvajanja nege starejših.«  

Kot enega temeljnih razlogov proti uvedbi koncepta gospodinjskih skupin v domove za 

starejše v Sloveniji so intervjuvanci navedli tudi finančne omejitve (»…je pa tle minus 

vpeljat to v prakso…te enote bi ble…drage…in tud predelava, bi sama…amortizacija…bi 

močno vplivala na ceno…«; »…kd prav Imperl…je zasnova na novo dost cenej…« ; »…in 

spet smo pri ceni…enoposteljne sobe bi bile dražje…svojci tega nočejo…« ; »…če odmislimo 

stanovalce, so pa svojci…mi dones nismo v situaciji, ko majo svojci več denarja…ampak ga 

majo manj…in lejte…mi smo zdej pred fazo…mamo tropostljne sobe na varovanih 

oddelkih…in nas bojo v enem letu prsilli, da bomo nardil eno in dvoposteljne sobe…to 

pomeni…da bojo uporabniki plačevali tolko denarja več…in kaj bomo s tem naredli?...kej 

dobrega za njih?...prav nič…jest si mislem, da bojo slovenski domovi še bolj prazni…in da 

kvaliteta bivanja za dementne osebe ne bo čist nič večja, ampak bo lahko celo manjša…« ; 

»…kdor ma tolko denarja, da bo uspel plačat dom…kjer bo njegova mama živela v taki 

gospodinjski skupnosti…ima tudi tolko denarja, da si to lahko doma privošči…se 

pravi…naredi eno primerno kuhenco…pa kopalnico…in plača nekoga, ki bo s to mamo 

živel…a veste…tisti, ki majo denar…a veste…ampak vsi tisti…normalni zemljani…ki majo 

800€ plače in starša…ki…ki ma 500€ penzije…si tega ne bojo mogli prvoščit…in zdaj…zdaj 

bo problem…ker bojo v stiski vsi…starostniki, ki bojo nujno rabli domsko varstvo in njihovi 

otroci…ki enostavno ne bodo vedli, kako nej sami preživijo…če bojo mami al pa očetu 

omogočli normalno bivanje v domu…« ; »…in tudi samo financiranje je na plečih 

uporabnikov in pa svojcev…ker…mormo se pa zavedat, da je oskrba na demenci ena 

najdražjih oskrb…«). Tudi tu se Imperl (2012) ne strinja z mnenji intervjuvancev, saj meni, da 

so investicijski stroški gradnje doma 4. generacije v primerjavi z domom 2. generacije 

primerljivi. »Stroški, ki nastanejo pri domu 2. generacije zaradi izgradnje centralne kuhinje, 
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jedilnice, centralne pralnice, posebnih prostorov za delovno terapijo, recepcije in večje 

vhodne avle, se pri domovih 4. generacije preusmerijo v izgradnjo lastnih kuhinj z jedilnicami 

ter večjih dnevnih prostorov v vsaki gospodinjski skupini.« (prav tam, str. 91–92) 

Kot temeljne razloge proti uvedbi koncepta gospodinjskih skupin v domove za starejše v 

Sloveniji so intervjuvanci navedli še omejitve s strani zmožnosti stanovalcev (»…zdej edin 

mal pomislekov mamo glede sposobnosti stanovalcev…s tem, de bi si sami kuhal…kolk bi to 

zmogli…« ; »In to samo pranje in…no tle so pol te pomisleki…no zdej, če so stanovalci 

sposobni pr tem sodelvat, je to fajn…ta oblika z normalizacijo…« ; »…je pa tud 

problem…ker…v domovih je veliko oseb, ki so že v napredovalni fazi demence in to…tukej 

vidim problem…ne vem, če so potem sposobni sodelovat v taki skupini…če je ta 

ureditev…prisotna…« ; »Sam prov velik tolk sposobnih, de bi sami kej delal, žou 

ni…dejansko prhaja populacija v domove…k je res zdravstveno stanje tolk šibko, de doma nč 

več ne morjo…torej tud tuki težko…«; »…zdej tko globoko, de bi res vsaka skupina zase 

kuhala…to pa res tud ne bomo šli…je pa spet preveč…preveč obremenjeni bi 

bli…absolutno…« ; »…lahko mamo kader zlo prpravljen za tak način dela, pa izvedba ni 

vedno možna zaradi stanja ljudi, ki prhajajo…stanje se jim vedno spreminja…ker ljudje 

pridejo v dom, ko doma nič več ne zmorejo…in tak način dela jim vsiljevat, če niso zmožni…« 

; »…v domove hodjo vedno bolj…slabi ljudje…bom reku…v slabi fizični kondiciji…in z njimi 

je pač treba tud mejčken priredit delo…in dejansko, ko pridejo sem, potrebujejo tud pomoč 

druge osebe…in jih je treba res potem še aktivirat tam, kar še zmorejo…da se lahko umije 

sam in tko…ne pa, da bo solato trebu…« ; »…vidim pa veliko nevarnost za dementne 

stanovalce…ker tam mora bit na razpolago tudi elektrika…plin in…ena dementna oseba 

vemo, da ne zna ravnat s tem…« ; »…če bi te ljudje lahko živel v neki gospodinjski 

skupnosti…bi tud bli doma…in tist moment…ko enkrat doma svojci ne morjo za njih 

poskrbet…ko…lejte svojc zlo dobro pozna svojo mamo al pa očeta…in če on ne zmore 

poskrbet za tega človeka…ja kako…si lahko en gospod Imperl predstavlja, da bojo za tega 

istega človeka…poskrbel štirje drugi starostniki, ki so pa vsi stari čez osemdeset 

let?…mislem…ni…zame je to popolnoma skregano z realnostjo…« ; »…in lejte…ko pa nekdo 

pride v dom zarad tega, ker si ne more…sam postle postlat…da si ne more sam skuhat…a 

tukej bomo pa to isto stvar…kar doma ni mogu…od njega prčakval?...nemogoče…«), 

pomisleke o upoštevanju volje stanovalcev (»…je pa tudi siljenje v tak način dela 

problem…to je potem že ena od oblik nasilja nad njimi, če jim skušaš to vsilit…« ; »Stvar je 

taka, da je treba enostavno gledat glede na potrebe pa želje ljudi…zdej samo it v nek koncept 
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domov četrte generacije z obveznimi stanovanjskimi skupinami…je mejčken…čudn…in 

meščani pr nas…ni to ravno za njih…in vsekakor je potrebno gledat na tem, da majo 

več…več možnosti tudi…je mal drugače, če majo oni občutek, da so oni v hotelu…mogoče za 

tam neko ruralno okolje paše…ne vem…za neko kmečko populacijo, ki si želijo še naprej 

delat…« ; »…ker tuki naprej že planirat stanovanjsko skupino, kjer ti bojo pomagali 

stanovalci…je tko, ko…ne vem…sploh ne morem primerjave najt…kaj pa, če dobiš same take 

stanovalce, ki ne želijo?...potem ti cel koncept pade v vodo.« ; »…ugotavljajo in stanovalci 

sami in svojci…navsezadnje srečanja z njimi, pogovori in ankete…vse to kaže na to…bom 

reku…da jim organizacija tukej ustreza…ker pri nas mamo eno specifično populacijo v 

primerjavi z drugimi domovi…kar vidim drugje…in mi imamo populacijo, ki je po izobrazbi 

nekako nadpovprečna…enostavno tukej imamo ogromno akademikov 

bivših…kulturnikov…oni se pustijo rajš razvajat…oni nebi sami delali….smo jih poskušal 

motivirat…za uporabo naravne hrane in domačih zelišč…namesto ne vem kako 

obdelane…kemično…hrane…in jih zlo težko motiviraš…ene štiri lahko…ampak njihova 

perspektiva je nekak taka…jest sem zdej tukej in to je moja zadnja postaja v življenju…sem se 

dost nadelou že v življenju…vi ste zdej tukej za to plačani in vi za nas garejte…in nimajo 

ambicij…tudi če bi imeli gospodinjske skupine v pravem pomenu, jim to ne bi ustrezalo…«), 

negativne izkušnje s konceptom v praksi (»…ker so izkušnje take…jaz pač delam v domu že 

več kot 20 let…tak način življenja enostavno ne pride v poštev za druge stanovalce, ki 

plačujejo…zato, da majo tukej mir…ker te dementni ponoč zatavajo v druge sobe…se 

pokakajo nekomu v koš za smeti, a veste…to bomo mi zlo težko razložil svojcem…zakaj je 

mogla ta njihova mama…ki je plačala tolk in tolk denarja, da lahko tu mirno živi…zakaj 

mora zdej drekec tam iz unega koša vohat…tud…sama ideja je čudovita…dokler ne 

probaš…tega zaživet…in jest se zlo čudim, da lahko ta ideja še zmerom živi…ker…v realnem 

svetu to ne gre…jest sem v to absolutno prepričana…«), pomanjkanje tolerance s strani 

ostalih stanovalcev v domu (»…njihova toleranca do oseb, ki se nekak drugač 

obnašajo…zlo kratkotrajna, ane…«), težave z logistiko koncepta v praksi (»Problem je pa 

tudi ta logistika…to…tam bi se nam zapletal…da bi se mi dva dni prej spomnili, kaj bomo 

skuhal…«) ter  težave, povezane z uvajanjem enoposteljnih sob (»…zmanjšalo bi se…vsaj 

za polovico število oseb…« ; »…ne vem, če bo koncept za enoposteljno sobo sprejet…nekteri 

želijo družbo met ob sebi…tko de mi mamo velik stanovalcev, ki…ne želi celo bit v 

enoposteljni…in tlele bomo mogel jim zagotovit še vedno eno in dvoposteljne sobe…iz 

finančnega, pa iz njihovega osebnostnega vidika…sigurno…« ; »…pa še nekatere je 
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strah…nobene pomoči ni…marsikdo želi bit v dvoposteljni sobi…pa ne zaradi tega, ker bi mu 

bil sostanovalc tako prijeten…ampak zaradi tega, ker čuti varnost…v trenutku, ko sam ne bo 

mogel poklicat na pomoč…bo sostanovalec lahko poklical…pa da bo lahko nekomu rekel 

lahko noč pa dobro jutro…ker v enoposteljnih sobah nimaš nikomur tega rečt…«).  

V nasprotju s sogovorniki, ki v uvajanju izključno enoposteljnih sob v domove za starejše ne 

vidijo prednosti, pa Imperl (2012) navaja pozitivne aspekte, kot so možnost zasebnosti in 

umika, uresničevanja razvoja osebnih vrednot ter odmik od bivanja v skupnosti. Dvo- in 

večposteljne sobe zanj pomenijo velik poseg v osebni prostor stanovalca, medtem ko 

intervjuvanci te omejitve večinoma ne zaznavajo. Izjema je le sogovornik v enem od zasebnih 

domov za starejše, ki je naklonjen uvedbi striktno enoposteljnih sob na oddelku za demenco 

(»…mislem, da bi mogle bit na varovanem oddelku zagotovljene izključno enoposteljne 

sobe…a veste…že pri drugi populaciji je problem, da morš na tiste par kvadratih sobivat, ne 

pa de maš…vsaka demenca je drugačna…pa v duševnem zdravju je vse tolk specifično…in to 

je problem, da morejo pol zaposleni še te konflikte med stanovalci rešvat…«). Tako kot 

slednji intervjuvanec, tudi Imperl (prav tam) poudarja, da v večposteljnih sobah lahko 

pričakujemo prepire, agresijo in tudi negativna ravnanja. 

Predlog za uvedbo enoposteljnih sob v domove za starejše pa ni novejša smernica, pač pa je 

že pred 46 leti Bojan Acceto (1968) zagovarjal uvajanje pretežno enoposteljnih sob na 

oddelke v slovenskem institucionalnem varstvu, kar pa do danes še ni bilo realizirano. Slednje 

potrjujejo tudi izsledki moje raziskave.  

7.8.4 Uporaba koncepta gospodinjskih skupin 

Pri uvajanju koncepta gospodinjskih skupin lahko govorim o pogostosti uporabe le v smislu 

prisotnosti ali odsotnosti elementov tega koncepta. Ugotovila sem namreč, da nobeden od 

domov za starejše, zajetih v vzorec, ni v celoti dom 4. generacije. Ugotovitev je nasprotujoča 

si z dejstvom, ki ga navaja Imperl (2012), in sicer, da je v Sloveniji že nekaj domov (oz. 

samostojnih objektov v bližini doma), ki v celoti delujejo po načelih domov 4. generacije
19

, 

npr. »Mali dom« Doma starejših Lendava in Dom sv. Katarine Mengeš.  

Z raziskavo pa sem ugotovila, da je delna ureditev po teh načelih prisotna v treh javnih 

(»Mamo sam oddelek z demenco tko urejen, ne cel dom…« ; »…vse te stvari k so v knjigi 

                                                             

19
 Glej Imperl (2012), str. 59 in str. 117–171.  
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navedene…so krasne, ampak žou še neizvedljive za našo zakonodajo, ki nam tega ne 

dopušča…zato nekateri domovi skušamo kot eno gospodinjsko skupino uredit…tko kot je pr 

nas skupina XY…ki je nekak strukturirana z osebami, ki majo že rahlo obliko demence…ki so 

samo občasno dezorientirani v času pa prostoru…pa osebe, ki potrebujejo fizično…mogoče 

mal več pomoči…ampak so še vedno tolk vitalni, de so sposobni na enem stanovanjskem 

oddelku dost zase poskrbet…rabjo pa eno dodatno spodbudo, mal vodenja sm in tja…ne pa 

ves čas…«…»…mi ji rečemo kd ena gospodinjska skupina…skupej z varuhinjo…in smo tud v 

ta namen varuhinjo zaposlil…ampak to ni tista ta prava, ki jo imajo v tujini…«…»…dnevne 

prostore skušamo pač nekak mejčken prilagodit…s čajnimi kuhinjami…to so že zdej…tko de 

tm si stanovalci lahko sami skuhajo čaj…kavo…kšni si tud sami kdaj kšno stvar pogrejejo…če 

so sevede njihove sposobnosti še take…« ; »…mi imamo dve enoti v domu preurejeni po teh 

načelih…še za dvajset ljudi…poleg enote za demenco…«…»…mi mamo že zaključeno enoto… 

pet sob…skupni prostor…glede tega mamo mi to že čist…izpeljano…«) in dveh zasebnih 

domovih za starejše, ki sem jih zajela v vzorec (»...oddelek za demenco je tako 

preurejen…sam dom pa pač ni bil po tem…grajen…« ;  

I: »…mi smo četrto etažo nardil po tem…kolkor se je dalo…predelal v skupni prostor, to de 

majo iz sob neposredno…izhod v ta skupni prostor…« 

K: »Ja…tko ta gnezdni sistem…kot govori Imperl…« 

I: »Ja, ja…tko da gor je…mamo pa željo po tem preuredit celo enoto…«). Pri gnezdnem tipu 

gospodinjskih skupin so površine, namenjene hodnikom, minimalne, enoposteljne sobe pa so 

razvrščene okoli skupnega prostora. Slednje omogoča stanovalcem hiter prehod iz zasebnega 

v polzasebno in obratno, saj je tudi stanovalec, ki ne zapusti svoje sobe, ob odprtih vratih še 

vedno povezan s skupnostnim življenjem (Imperl, 2012).  

Vendar v enem od teh dveh zasebnih domov za starejše ugotavljajo, da preureditev preostalih 

oddelkov v domu niti ni potrebna zaradi majhnosti doma (»Sploh ni potrebno…«…»…mi 

mamo to prednost, da mamo majhen dom…če maš pa dom z dvestotimi prebivalci, ne moreš 

tako grupirat, kot pri nas…med tem ko tukej se da take skupince standardne lažje narest…«). 

Podobno meni Imperl (2012, str. 120), in sicer, da je majhno število stanovalcev »… eden 

pomembnejših kazalcev kakovosti bivanja starostnikov, saj je počutje stanovalcev v manjših 

domovih bolj domače, prijetno in osebno.« Tudi raziskave kažejo (Orford, 1986, v Mali, 

2008), da se ljudje bolje počutijo v manjših enotah v instituciji, saj jim te omogočajo več 

aktivnosti in vključevanja v vsakodnevno dogajanje. V večjih institucijah je za kvalitetno 

izvajanje dejavnosti tako prisotnih preveč ljudi, kar vodi v pasiviziranje mnogih stanovalcev. 
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Poleg tega v velikih institucijah prednosti manjših enot ne pridejo tako do izraza kot v 

manjših institucijah, ker so manjše enote odvisne od institucije kot celote.  

V ostalih petih domovih za starejše (dva javna in trije zasebni domovi) pa nisem zasledila 

prisotnosti elementov koncepta gospodinjskih skupin. Vseeno pa imajo v slednjih domovih 

vsi željo po preureditvi vsaj enega dela doma za starejše po tem konceptu v prihodnosti 

(»…naš dom je v bistvu lih mejčken prej na žalost bil zgrajen…«…»…tko de je še običajen 

koncept…vidmo pa, de je ta naša skupina na varovanem oddelku že skor po načelu 

gospodinjskih skupin…de zlo dobr funkcionira…najbl dobr v domu…tko de ta sistem je men 

zlo bliz…mislem, de ga bomo probal…smo se o tem že mal pogovarjal…tud mal drugam 

dat…je mal ovira prostor…k je treba to spelat…ampak jst mislem, de bo to pr nas šlo…mamo 

to željo…« ; 

K: »…pa mogoče s strani investitorjev…je bil kdaj pomislek, da bi se mogoče dal 

narest…pač…dom, da bi se oblikoval po načelih teh gospodinjskih skupin, kd opisuje Franc 

Imperl…?« 

I: »Zdej…v tej fazi ne…ker…objekt je bil pač zgrajen tko kokr je bil, mi smo v 

bistvu…izvajalci dejavnosti, najemnki objekta, nismo lastniki…«…»…mi bomo uredili zimski 

vrt…kjer bo tud bivalni prostor s kuhinjsko nišo…nekak tak približek…tam se bojo izvajale 

vse te razne aktivnosti…hranjenje, kuhanje…druženje…tako da…ta novost mislem, da bo 

zaživela še letos…« ;  

»Edin demenco bomo tko preuredil…pr nas je tud taka stvar…de imajo v vsakem štuku 

kuhinjo…dve kuhinji…u bistvu…pa velik dnevni prostor, da lahk gor jejo, kdor pač hoče…ni 

problema…mi delamo kvaliteto na ta način…mamo pač večino enoposteljnih sob…to, da 

imajo vsi lastno kopalnico…adaptacija bo šla bolj v tej smeri…za dvig kvalitete 

bivanja…standard…«…»Ker je ena stvar…a bojo šli v tak dom…al pa v unga četrte 

generacije…v nobenmu se ne bojo počutli kot doma…in tud tam v teh domovih četrte 

generacije ne bodo dosegli tega…« ;  

»…nimamo po teh načelih…ker…je tako…kolkor smo mel prostorsko…mal smo se z 

arhitektko pomenil…ker tam pod delovno terapijo je bilo nekoč mišljeno dnevno varstvo…in 

tisti prostori so bili že nekako prenovljeni…ampak to dnevno varstvo ni zaživel…smo preveč 

oddaljeni od centra…v enoti X pa imamo dnevno varstvo…potem nam je v bistvu tudi kadra 

zmanjkal…in je to nekej let stal…in potem smo z arhitektko dorekli, da se dve manjše enote 

nardita…za demenco…«…»…imamo narejeno idejno zasnovo za prihodnost, ki je še v 

dogovarjanju…al bomo naredil kak prizidek, al bo kje kakšna novogradnja…tako ali tako pa 
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moramo do leta 2021 zagotovit stanovalcem ustrezen bivanjski standard…se pravi eno in 

dvoposteljne sobe z lastno kopalnico…temu trenutno še ne zadoščamo…«…»…mogoče bo pa 

na tem dementnem oddelku zaživela ta ureditev…ravn štartal v to smer nismo…mislem, da 

možnost pa bo…ker kuhinje bojo tako opremljene…recimo…ker tud zdaj mamo na oddelku 

pečico…empak je problem…pečice so normalne…to je za spečt za deset ljudi, ljudi je pa 25 

na oddelku…«…»…tukej, če bojo pečice na obeh koncih…bo to bolj realno…bo možno tud 

kašn zajtrk, pa večerjo…bomo tam pripravljal…«), razen v zasebnem domu, kjer so konceptu 

izrazito nenaklonjeni. Tu bodo adaptirali dom izključno zaradi zakonskih normativov  

(K: »Aha…pa mate v domu kej…mogoče…adaptiran na ta način…al kej tazga?« 

I: »Ne.« 

K: »Pa mate kej v načrtu?« 

I: Bomo mogel met…ker nas bojo v to prsilli…«…»…mi smo zdej pred fazo…mamo 

troposteljne sobe na varovanih oddelkih…in nas bojo v enem letu prsilli, da bomo nardil eno 

in dvoposteljne sobe…«…»…ker to od nas zahteva zakon…«…»In…intenzivno o tem 

razmišljamo…samo zato o tem razmišljamo, da bomo zadovoljil zakonu…s tem smo absolutno 

prepričani, da ne bo niti ena stvar boljša za stanovalce…«)
20

.  

Če primerjam tip gospodinjskih skupin v domovih za starejše, zajetih v vzorec, s štirimi tipi 

gospodinjskih skupin v Nemčiji (Pawletko, 2002, v Imperl, 2012), obstaja še največja 

podobnost z zunanjim stacionarnim tipom, kjer je gospodinjska skupina organizacijsko 

priključena k domu (stacionarna organizacija) ter oskrbuje in neguje osebe z demenco v 

njihovem bivalnem okolju, ki pa ni njihov matični dom. Razlika je seveda v tem, da je 

uveljavljen tip gospodinjskih skupin v mojem vzorcu del institucije (doma za starejše).  

Ob primerjavi ureditve domov po načelu gospodinjskih skupin (domovi 4. generacije) tako 

ugotavljam, da med zasebnimi in javnimi domovi nisem zasledila večjih razlik.  

7.8.5 Mnenje intervjuvancev o vplivu uporabe koncepta na kakovost bivanja oseb z 

demenco  

Tudi tu sem zasledila sovpadanje razlogov za uvedbo koncepta gospodinjskih skupin v 

domove za starejše in vplivu uporabe koncepta na kakovost bivanja oseb z demenco. 

                                                             

20 Tu bi poudarila, da zakonski normativi določajo adaptacijo domov za starejše v smeri dviga normativov in 

standardov in ne v smeri vpeljave koncepta gospodinjskih skupin. 
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Intervjuvanci so največkrat navedli vpliv v smeri zvišanja kakovosti bivanja oseb z 

demenco (» Jst mislem, da zvišuje…to…kakovost bivanja…« ; »Mislem, de je ta koncept 

krasen…« ; »…sigurno dobr vpliva tak način dela na njihovo kakovost bivanja...« ; » Men je 

ta zadeva zlo pozitivna…zvišuje kakovost bivanja stanovalcev…« ; »…edin pr dementnih je 

nekak pozitiven vpliv na kakovost bivanja…pa še to sem prej omenla, da me mal skrbi…da te 

osebe ne zmorejo skrbet zase doma in zato tud tukej od njih tega ne mormo prčakvat…sigurno 

pa v domovih, kjer nimajo te osebe možnosti zdej si prpravt ene kave, al pa čaja…tam se bo 

pa njihova kvaliteta življenja sigurno izboljšala…« ; »…če so osebe z demenco sposobne 

sodelvat, pol je to zlo pozitivno…je kvaliteta življenja boljša…v obratni smeri pa mislem, da 

je tako, kot sm že prej omenila…da mamo v domovih starostnike s skoz slabšemu 

zdravstvenmu stanju in…to ne bo šlo skozi…«). Tudi Ramovš (2003) ugotavlja enako kot 

slednja sogovornica, in sicer meni, da so bili domovi zasnovani za večinoma pokretne stare 

ljudi, v zadnjem času pa v večini prihajajo vanje ljudje, ki so bolni in onemogli ter potrebni 

posebne nege. Tako so pomisleki o zmožnostih stanovalcev za sodelovanje v konceptu 

gospodinjskih skupin utemeljeni. 

Intervjuvanci so poudarili tudi normalizacijo življenja v povezavi z oblikovanjem družini 

podobnega skupinskega življenja (»…ta koncept je v vsakem primeru zelo 

dobrodošel…«…»…osebe z demenco spominja na dom…te spomini se potem projicirajo v 

tem domskem varstvu…« ; »Predvsem se mi zdi pomemben ta občutek, da so 

doma…domačnost in ta normalizacija…se potem tud oni boljš počutjo…« ; »…humana 

zadeva je to…sigurno dobro vpliva na osebe z demenco…ampak, kot sm reku, da pri nas je 

specifična populacija in po čem takem sploh ni potrebe…« ; »…ta način dela je…kot sem že 

prej omenila…je podoben razširjenim družinam, česar so bili dementni vajeni…to je zlo…zlo 

pozitivno…«). Tudi Winter in sod. (1999, v Imperl, 2012) menijo, da ima domačnost v 

tovrstni skupnosti osrednjo vlogo, saj večje število oseb z demenco v velikem prostoru 

prispeva k povečanju besa in agresije.  

Intervjuvanci so izpostavili še boljšo klimo na oddelkih (»…taka fajn klima je, pa vzdušje…« 

; »Na vsak način…kot sem omenla…je tukej prisotna dobra klima, kar sigurno deluje 

pozitivno na osebe z demenco…in…in tak način dela se mi zdi zanje ustrezen…če seveda 

odmisliva vse te…težave, s katerimi se ubadamo ob realizaciji koncepta…« ; »…se mi zdi, da 

je predvsem pozitivno…da je klima res optimalna…«) ter boljše počutje oseb z demenco 

zaradi stalnega kadra (»…pa manj negotovi so stanovalci na oddelku, ker je bolj stalen 

kader…« ; »…stalen kader je…in za osebe z demenco je to super…so bolj sproščeni, ker se 
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ljudje okoli njih ne menjavajo kar naprej…«). Poleg tega pa so nekateri intervjuvanci 

izpostavili še daljše ohranjanje preostalih zmožnosti oseb z demenco (»…predvsem pa te 

osebe dlje časa ohranjajo sposobnosti, če so v taki ureditvi…seveda tiste osebe, ki še zmorejo 

takšne aktivnosti…drugače pa zlo pozitivno…«), občutek, da nekatere stvari še zmorejo 

sami (»…majo tud ta občutek, da so še sposobni nekej narest…«) in stalno zaposlenost oseb 

z demenco (»…kot pravim, vidim edin pr tej populaciji prednosti, de ta…način dela vpeljemo 

v dom…ker je zanje res glavnega pomena aktiviranje…nonstop…za vse ostale, pa ne mislem, 

da bi se kvaliteta življenja kej zvišala na ta račun…«). Tako tudi Kitwood (2005) omenja 

prisotnost potrebe po aktiviranju pri osebah z demenco in s tem povezano ohranjanje 

samopodobe. Podobnega mnenja je še Stokes (1997b), ki navaja, da s pomočjo letom in 

sposobnostim primerne aktivnosti za osebe z demenco lahko preprečimo nekatere simptome 

demence, kot je npr. tavanje. 

Z raziskavo sem ugotovila, da imajo intervjuvanci o domovih 4. generacije/konceptu 

gospodinjskih skupin zelo deljena mnenja, čeprav tudi intervjuvanca, ki sta izrazito 

nenaklonjena konceptu, vidita v njem določene prednosti za osebe z demenco. Prav tako 

intervjuvanci večinoma pri uvedbi koncepta v domove za starejše vidijo več ovir in 

pomanjkljivosti kot prednosti. Po mnenju intervjuvancev se razlogi za uvedbo in vplivi 

koncepta na kvaliteto bivanja oseb z demenco gibljejo predvsem v smeri večje samostojnosti 

in boljšega počutja teh oseb ter normalizacije in stalnega kadra v enotah, ki delujejo po 

omenjenem konceptu. Razloge proti uvedbi koncepta gospodinjskih skupin v domove za 

starejše so intervjuvanci videli predvsem v omejitvah s strani zakonodaje in kadrovskih, 

prostorskih in finančnih omejitvah ter omejitvah s strani zmožnosti stanovalcev.  

Z raziskavo sem ugotovila tudi, da noben dom za starejše, zajet v vzorec, ni v celoti dom 4. 

generacije, delna ureditev po tovrstnih načelih pa je prisotna v petih domovih. Za prihodnost 

si tudi v večini domov, kjer trenutno še nimajo prisotnih elementov koncepta gospodinjskih 

skupin, želijo po slednjem preurediti vsaj en del doma za starejše.  

7.9 PROSTOVOLJCI 

Prostovoljci so zaradi svojega doprinosa, tako kot v vseh drugih institucijah, tudi v domovih 

za starejše zelo pomemben element, česar se zavedajo tudi intervjuvanci. V raziskavi me je 

zato zanimalo, ali so prostovoljci vključeni v delo z osebami z demenco ter, ali v domovih za 

starejše poznajo program RESje in ali so njegovi uporabniki.     
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Pri vključevanju prostovoljcev v delo z osebami z demenco nisem zaznala razlik med javnimi 

in zasebnimi domovi za starejše. Prostovoljci so namreč v treh zasebnih domovih za starejše 

vključeni v program dela z osebami z demenco (»…se pač posvečajo stanovalcem na 

demenci. Imamo jih tudi drugje…« ; »…v preteklih letih so bli dost vključeni na oddelk z 

demenco…zdej se vključujejo tud na druge oddelke…« ; »Že v društvih dobijo 

znanja…drugač pa tisti, ki pa nimajo teh znanj, pa delajo drugje, ne na oddelku za 

demenco…«), v enem zasebnem domu za starejše jih na oddelek za demenco ne vključujejo 

(»…ampak jih pa nimamo prov za varovani oddelk…«), v enem pa so izpostavili, da jih 

nimajo zaradi lokacijske oddaljenosti od centra (»…mi bi zlo radi imel prostovoljce…sam je 

naša lokacija tolk oddaljena od centra, da enostavno nimamo te možnosti…bi nas to stalo 

približno tolk, kot da mamo enga zaposlenega…«).  

V javnih domovih za starejše se prostovoljci vključujejo v delo z osebami z demenco v treh 

primerih (»Za cel dom, ja…«…»…pr demenci jih pa ni zlo velik…ker dejansko mam občutek, 

da…nekateri ne razumejo njihovega stanja…in se po tej plati neznanja ne želijo prevečkrat v 

to vključevat…«…»…za demenco mamo mi te javne delavce, ki so bl konstantno v kontaktu z 

njimi, tudi zarad tega osebnega kontakta in pa spoznavanja…« ; 

K: »Aha…to mate pol za celo hišo…ne sam za demenco?« 

I: »Ja…za celo hišo.« ; »…za celo hišo je zdej predviden.«), v dveh primerih pa ne (»…zdej 

de bi jih mel prov na demenci, jih nimamo…« ; »…ravno na demenco pa ne hodijo…ker 

mamo tam že zdej preveč ljudi in je tam lahk že gužva…«…»…to pokrivamo z rednim kadrom 

in javnimi deli…«). Edina razlika pri prostovoljstvu med javnimi in zasebnimi domovi je pri 

poznavanju programa RESje. Slednjega od vseh desetih domov za starejše poznajo le v dveh 

zasebnih domovih (»…ja…vem za to…za ta program…vendar nismo sodelval…« ;  

K: »…ste bli pa kdaj uporabniki programa RESje?« 

I: »Mhm…ja…naša glavna sestra je sodelovala z njimi…«).  

Z raziskavo sem ugotovila, da prostovoljce vključujejo v delo z osebami z demenco v šestih 

domovih za starejše, v treh domovih jih sicer imajo, vendar jih v delo z osebami z demenco ne 

vključujejo, v enem domu za starejše pa prostovoljcev nimajo, čemur botruje lokacijska 

oddaljenost od centra. Vzrok za nevključevanje prostovoljcev v delo z osebami z demenco je 

predvsem v tem, da intervjuvanci na podlagi izkušenj dvomijo o ustreznosti dela 

prostovoljcev, saj je delo z osebami z demenco specifično v primerjavi z delom z drugimi 

starostniki. Na podlagi slabšega znanja prostovoljcev o osebah z demenco in slabšega 
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razumevanja vedenja teh oseb tako intervjuvanci prostovoljcev v nekaterih primerih ne želijo 

vključevati v program dela na oddelku za demenco.  

Program RESje je v domovih, ki sem jih zajela v vzorec, zelo slabo poznan, in sicer je poznan 

le v dveh primerih, v program pa so se vključevali le v enem od teh dveh domov.  

Pri programu RESje se sicer v delo z osebami z demenco vključujejo prostovoljci, ki imajo 

znanja za to delo. S širitvijo mreže prostovoljcev programa RESje v Sloveniji bi lahko 

pripomogli k boljši kvaliteti oskrbe oseb z demenco, pri čemer bi tudi vodje domov za starejše 

imeli manj zadržkov pri vključevanju tovrstnih »usposobljenih« prostovoljcev v program dela 

z osebami z demenco.   

7.10 MNENJE SOGOVORNIKOV O RAZLIKAH V DELU MED JAVNIMI IN 

ZASEBNIMI DOMOVI  

Glede na dejstvo, da je eden od vidikov empiričnega dela tudi primerjava dela z osebami z 

demenco med javnim in zasebnim tipom doma, me je med raziskavo zanimalo tudi, kakšno je 

mnenje sogovornikov o domnevnih razlikah.  

Tako v enem zasebnem domu za starejše menijo, da so sami v primerjavi z javnimi domovi za 

starejše pri delu z osebami z demenco boljši, saj imajo poseben način dela na oddelkih za 

demenco, v drugem pa sogovornica meni, da ni razlik, saj je veliko odvisno od osebja, 

dopušča pa možnost, da so zasebni domovi za starejše pri delu z osebami z demenco še vedno 

boljši od javnih domov, čeprav so po njenem mnenju bolj omejeni s strani finančne sheme, 

planov in kadra (»To pa težko rečem…mogoče smo kadrovsko bolj omejeni, ker mormo 

tej…finančni shemi sledit…pa planom…načeloma je pa po mojem velik bolj od osebja 

odvisen…tud drgač strokovno…jest mislem, de smo bolj kot ne podobni…al pa mogoče tud 

boljši…« ; »…mislem…da smo absolutno boljši…«…»…ker mamo na teh dveh oddelkih 

poseben način dela…«…»…mi nudimo po moji oceni…glede na to, kar nudi večina 

drugih…več in ne manj…kolkor nekateri mislejo…za nas so dementni pomembni…«).  

V ostalih treh zasebnih domovih za starejše pa menijo, da ni razlik, saj je delo z osebami z 

demenco odvisno od organizacije dela, kulture, klime, zaposlovalne politike in poslanstva 

ustanove (»…večjih razlik ni…«…»…kadrovski normativi so enaki za vse…zakonodaja je 

enaka za vse, je pa pač samo potem…organizacija dela tista, ki kaže potem na 

kvaliteto…izvedbe teh programov…« ; »…mislem, de ni razlik…z vidika dela…upoštevamo 

iste zakonodaje… koncepte iste in vse…tko de bi bla razlika prov v samem delu, mislem, de jo 
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ni…pa normatvi za zaposlene…to je vse isto…« ; »…nebi mogu rečt, da je nekje boljše al pa 

slabše…ker ta polarizacija ni mogoča…poznam javne domove, ki zelo dobro delajo z 

demenco…in pa poznam zasebne domove, kjer je ravno obratno…jim je to samo profit…in to 

res nebi mogu komentirat…to je res odvisno od kulture in klime…po drugi strani pa je 

odvisno od zaposlovalne politike…al imaš tam človeka, ki to dela samo zato, da tam to 

dela…drugo je pa tud odvisno od poslanstva ustanove…ti dejansko moraš met ene jasno 

prepoznavne vrednote…tko kot večje uspešne profitne organizacije…ki majo svojo vizijo in 

poslanstvo…«).  

V javnih domovih za starejše pa večinoma menijo (podobno kot v zasebnih domovih za 

starejše), da ni razlik med zasebnimi in javnimi domovi pri delu z osebami z demenco, saj je 

način dela z njimi odvisen od kadra, vodje doma oz. angažiranosti zaposlenih. Tudi Marshall 

(2001) ugotavlja podobno, in sicer navaja, da je osebje tisto, ki determinira kvaliteto oskrbe, 

čeprav je obenem težko navesti, s čim točno osebje doprinese k večji kvaliteti oskrbe. 

Obenem pa Gilloran in sod. (1995, v Marshall, 2001) menijo enako kot večina intervjujancev 

– da k večji kvaliteti oskrbe stanovalcev pripomore vodja institucije. Avtorji (prav tam) so 

namreč preverjali kvaliteto oskrbe več institucij z dolgotrajno psihiatrično nastanitvijo in 

ugotovili, da je vodja, ki je komunikativen, ki ponudi pomoč, ko je potrebno, in ki se raje, kot 

da je v pisarni, poveže z ljudmi, najbolj uspešen. 

Dva sogovornika v javnih domovih za starejše sta izpostavila tudi možno prednost javnih 

domov pred zasebnimi, in sicer eden s strani finančnega vidika, saj naj bi bili javni domovi 

cenejši, ter eden s strani izkušenj, znanja zaposlenih in izvedbe programa 

(»…mislem, de ni razlik…tud ne poznam tolk teh zasebnih domov…vem da je razlika v 

ceni…to neposredno tko na delo ne vpliva…razen…če so taki prihranki pr zaposlenih…ne 

vem…to pa ne morem sodit…mislem da bi moral bit enak princip…js mislem, de je bl po tem, 

po angažiranosti…kot po…po ločevanju na zasebni in pa javni sektor…« ; »…praviloma bi 

mogel bit enakovredno…mogoče imamo javni zavodi…ker smo nekje dalj časa že vpeti v to 

delo…ker zasebniki so nekak recimo zadnje desetletje…se mi zdi de mamo vseglih mal več 

izkušenj…znanja…tudi praktično mogoče mal več stvari izvedemo, kot zasebniki…tm je 

dejansko zlo vezano na finančno…stanje in tko naprej…se mi zdi, de v javnih mogoče vseen 

mal več poskrbimo za te aktivnosti« ; »To pa ne poznam dovolj, da bi lahko sodla…težko 

rečem…« ; »…načeloma pa mislim, da ni nekih velikih razlik…če dobiš pravi kader za tja, ti 

lohk super dela, če dobiš pa en antifolk…pa….sej veste…lah ne vem kake koncepte uvedeš, pa 

ne bo funkcioniralo…« ; »…ni te ločnice samo glede na oznako javni ali pa zasebni 
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dom…bolj mislem, da je od tistega, ki vodi hišo odvisno, kaj bo s tem naredu…ker…normativi 

so pa za vse enaki…zakon je tudi enak…in mislem, da je tukej bolj osebna nota važna…«).  

Glede na navedbe intervjuvancev lahko trdim, da se delo z osebami z demenco med javnimi 

in zasebnimi domovi za starejše, ki sem jih zajela v vzorec, ne razlikuje. Večina 

intervjuvancev namreč meni, da je osebje in vodstvo doma za starejše tisto, ki determinira 

klimo, način dela v domu in kvaliteto oskrbe stanovalcev. Tudi med raziskavo sem, glede na 

preverjane elemente dela v posameznih domovih, ugotovila, da večjih razlik ni, oziroma so 

razlike prisotne predvsem v splošnih parametrih, kot je tip oddelka za demenco in število 

nastanjenih oseb na oddelku za demenco.  

Intervjuvanci pa se zavedajo tudi finančnega vidika, saj menijo, da je nastanitev v zasebnih 

domovih dražja, poleg tega pa naj bi bili zasebniki bolj omejeni tudi s finančnim načrtom. 

Finančni vidik sicer ne vpliva na samo kvaliteto dela z osebami z demenco, postane pa lahko 

ključen vidik za odločitev bodočega uporabnika o nastanitvi v posameznem tipu doma za 

starejše.  

7.11 PREDLOGI SOGOVORNIKOV ZA SPREMEMBE NA PODROČJU DELA Z 

OSEBAMI Z DEMENCO V SLOVENIJI 

Vsakemu intervjuvancu sem na koncu pogovora zastavila še vprašanje, ki se dotika izboljšav 

dela z osebami z demenco v slovenskem prostoru. Za izboljšanje tovrstnega dela je namreč 

pomembno pogledati iz perspektive oseb, ki dejansko delajo na področju demence, saj oni 

najbolje vedo, kaj v Sloveniji še ni urejeno in kje bi lahko uvedli pozitivne spremembe.  

Intervjuvanci bi si tako na področju dela z osebami z demenco v največjem številu želeli 

izboljšave kadrovskih normativov v institucionalnem varstvu (»…kadrovski normativi že 

zelo zastareli…mislem, da so stari dvajst al pa trideset let…«…»…te koncepte bi bilo treba 

spremenit…kadrovsko okrepit te oddelke za demenco…predvsem v smislu 

animacij…družabnosti…aktivnosti…to nam manjka v domovih in še posebej na tem 

oddelku…« ; »…urejene kadrovske normative na tem področju…« ; »…sem kritičen do 

garniture ljudi…bom reku…ki je krojilo to institucionalno varstvo starejših…ker se je pač 

pokazalo, da koncesije niso ble v redu podeljene…da ta mreža ni bla sistematična…načrtno 

pravilno grajena…da se trideset let ni nihče ukvarjal…z vizijo razvoja institucionalnega 

varstva…predvsem s kadrovskimi normativi…tehnični normativi niso problematični…tukej 
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nimamo težav…ampak kadrovski pa definitivno ja…in tukej je kadrovska velika 

podhranjenost…po drugi strani…bom reku…bi bile pa tud v strukturi kadrov potrebne 

spremembe…kakšenga psihologa…to da dela samo bolničar negovalec s tistimi parimi 

seminarji…z dementno populacijo…jest mislem, de bi bil potreben tud kak socialni 

gerontolog…specializiran v tej smeri…in pa psihologi…ker dejansko smo skorej…a veste, kot 

psihiatrična ustanova…če gledate, kako so opredeljeni te kadri različnih profilov…tu mislem, 

da je daleč od optimuma…« ; »…predvsem več kadra…če bi imel v domovih na 

razpolago…bi bilo idealno...«…»…dovolj možnosti, da ljudje, ki želijo to počet…da jih lahko 

sploh zaposlimo…ne pa zniževanje…denarja…zniževanje kadra…« ; »…idealno bi bilo, če bi 

lahko kader izbirou tak…res po želji…mamo s tem trenutno problem…ker izbereš ta prave 

ljudi, pa jih ne moreš dat na demenco, ker so drugje potrebni…res mislem, da je od osebja 

velik odvisen…da bi ga bilo dost, pa da je res z dušo in s telesom tam…ker ni nujno, da je tam 

nek strašno izobražen kader…bolj je važno, da je bolj…«…»…da mu sledi, da ga motivira za 

to, kar še zmore…in…ravno zdaj se srečujem s temi kompetencami v zdravstveni negi...vsi po 

vrsti pozabljajo, da delamo z ljudmi…mogli bi oskrbo bolj približat ljudem…ta čut imet…ker 

ljudje ne rabijo neprestane strokovne obravnave…včasih bi več dosegli, če bi mu samo 

prisluhnili…«) in spremembe v zakonodaji, ki zadeva osebe z demenco (»…jasne 

smernice…na kašn način oblikovat oddelke…a so to odprti, zaprti…a so lahko te…s 

povečanim nadzorom…«…»…ni dorečeno…način dela na tem oddelku…je drug način dela za 

ene in za druge stanovalce…pa tud za stanovalce z motnjami v duševnem razvoju je drug 

način dela…«…»…te osebe niso nikamor umeščene…za Zakon o duševnem zdravju pa  

nepravdnem postopku za njih ni smiselno…ker demenca je stanje…k se slabša…in…ne vem 

no…tle so odprte dileme…«…»…ker zmerej se gleda s strani telesne onemoglosti…ne pa s 

strani…s psihičnega zdravja…« ; »… zanje in za svojce naporna, je zakonodaja…Zakon o 

duševnem zdravju zahteva pač namestitev na varovani oddelk…s pomočjo sodišča…in vem, 

de svojce to kr spravlja v stisko…in jim morm razlagat, zakaj se gre, pojasnjevat…pridet 

morjo…tud stanovalci so pol postavljeni pred komisijo…pa odgovarjat morjo na vprašanja, 

ki jih niti ne razumejo…in to jim je siguren kr naporno…sigurno bi si želela mejhn bl 

poenostavljeno zakonodajo s tega področja, predvsem poenoteno delo… ker tlele si vsak 

drugač razlaga…od inšpektorja, do sodišča, do domov…pa mogoče daljši rok, v katerem 

sodišče odloči za namestitev…ne samo enoletni…na eno leto je treba to 

obnavljat…«…»…men se to obnavljanje ne zdi smiselno…vsaj ne tako pogosto…oziroma bi 

mogel individualno pogledat…če nek stanovalec, po…kapi recmo…kjer so še možnosti, de bi 
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se pa vseen te funkcije popravle…potem nej dajo rok…če pa gre za Alzheimerjevo demenco, 

kjer ni še blo primera…de bi se popravel…v tem primeru jst mislem, de bi mogl dat daljši 

rok…večletni…« ; »…mislem, da je v nekaterih zadevah zakon v duševnem zdravju 

pretiravou…problem je, da proceduralno…že ob sprejemu…pa namestitev…se strinjam, da je 

ta zakon doprinesel to, da je treba resno jemat in obveščat, vkolikor gre za izredne varovalne 

ukrepe…da je treba v kratkem času poročat, če se namesti uporabnika na varovani oddelek za 

demenco proti njegovi volji…ampak po drugi strani…ma sodišče neke svoje predstave…ima 

ministrstvo neke svoje predstave…in tko naprej…in tukej se zlo pokaže, da ni pršlo do 

medresorskega usklajevanja…da na izvajalce zlo različni pritiski padajo…in šele po treh, 

štirih letih uspeš dopovedat…da je nesmiselno…ker država po eni strani blazno varčuje…po 

drugi strani pa pošiljajo ekipe za te sklepe o namestitvi…pride sodni izvedenec medicinske 

stroke…zastopnik…in tko naprej…da pregleda tisto, kar jim ti prpraveš…opažanja, 

stanja…in potem oni tist pildek dajo, da je spet za eno leto…kar je nesmiselno…«…»…in jest 

sem se z njimi pogovarjou in sem reku…zdej mi je pa dost tega in sem tud sodnici reku, da ne 

videm…če je nekdo zadovoljen in ne nasprotuje takšni namestitvi in tud razume zakaj je 

tam…zakaj bi blo potrebno neke dodatne procedure noter uvest…in potem je dejansko 

sodnica se je s tem strinjala…in je bilo potem spet…še pogovor z ministrstvom…da si jih 

prepričou, da je to nesmisel…nekateri domovi to še vedno ne vejo…namesto, da bi 

razglasil…da ne povzročajmo dodatnih negativnih zapletov…razen, če je neprostovoljna 

namestitev…«...»…mislem, da dejansko nekih potreb po dodatnih zakonih ni…mi tko preveč 

zakompliciramo vse…Zakon o duševnem zdravju jih dejansko ščiti…imajo 

zagovornike…lahko jih pokličejo…zagotavljat moreš najprej prostorske pogoje…in 

kadrovske pogoje…zagotavljat moreš seznam teh pravic, ki so tukej navedene…do pritožbe, 

do pošte…uno, drugo, tretje…jest ne vem, kolk bi lahko do zlorab tukej še prhajal, ker te 

stvari so zlo delikatne…sej pravem…mene je motilo samo to, da so zakompliciral s temi 

sklepi, podaljševanjem in ne vem kaj vse…a veste…te ljudi je zmedel…ti si mogu jim stalno 

razlagat…kaj to za eni ljudje prihajajo…kaj hočjo od mene…zakaj me to sprašujejo…pa 

povejte jim, da sem jest tukej v redu, da se dobro počutim…da me naj pustijo na 

miru…«…»…mi včasih prov neumno prehitevamo…tko kot je bil zakon o duševnem zdravju 

leta 2008 sprejet…že takrat so omenil noter te zagovornike…pravic stanovalcev na 
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varovanem oddelku…seznam smo pa dobil pred enim mesecem
21

…«…»…nihče nas ni 

informirou in stalno smo mogel sami sprašvat, da ne bomo v kakšnem prekršku…in so takrat, 

ko je bil zakon sprejet, šele šli v počasne priprave za izobraževanje teh kandidatov za 

zagovornike…tko da bom reku, da včas res nardijo pravo….pravo zmedo…«…»…tisti ljudje, 

ki krojijo že dvajset al pa trideset let slovensko socialo in to področje…in mi nimamo tukej 

zakona o dolgotrajni oskrbi, ki točno vemo, kaj človeku zagotavlja…in…in…če ti tolk 

zaporednih napak nardiš…se prav…ne nardiš vizije…ne urediš sprejetja tega zakona…ne 

urediš razvoja drugih bivanjskih opcij…«…»Da človeku ne ostane druzga, kot da gre v te 

stare domove…« ; »…glede zakonodaje je to zlo nedorečeno…in zlo tko…ta Zakon o 

duševnem zdravju…bi moral narest na tem področju kakšne spremembe…bolj točno bi 

moralo biti…« ; »…s tem drobnjakarskimi zakoni grejo predaleč…edina stvar, ki jo morjo 

nardit je, da dajo domovom večjo avtonomnost, pa več možnosti, da delujemo…ne pa čist 

vsak korak spravt v neko uredbo…treba je umaknt vse te uredbe stran…dat možnost, pa dat 

pač več kontrole…nadzora…pr nas so pa tko…sej ne veš sploh, kaj hočejo…«…»Ker zakoni 

nardijo…sam omejijo te…nič drugega…dajo več težav, ko pa koristi…navadno…«…»…a 

veste tle bi mogle bit neke smernice…smernice so pa lahko nekak ohlapne…ampak zdej po ta 

novem z ministrstva prhaja…da pač enot s povečanim nadzorom več ni…integrirana oskrba 

pač ni več primerna…to se kr neki spreminja, sej vam pravim…kot prvo več avtonomije 

domovom, pa bomo mi pošlihtali, tko kot je treba…a veste…to je treba globalno rešit…misli 

globalno…deluj lokalno…če te pa vsi usmerijo, da morš lokalno delovat, pa niti razmišljat ne 

moreš…«…»…pa še ena stvar…s tem, da bomo mi tko zlo omejili vse, nobenga napredka več 

ne bo…pol pa pridejo same take neumne stvari ven, kot jih na primer Imperl privleče od 

povsod…oskrbovana stanovanja so njegova izmišljotina…pa poglejmo, kva je to…največji 

nateg v zgodovini, kar se socialnega varstva tiče…«…»…ker tisti nič ne dobijo…stanovanje 

dražje plačajo, kot bi ga pa sicer, dobijo pa nč ne…to so stvari…treba je to nekak…more 

dozorevat…« ; »…želim si predvsem izboljšanje Zakona o duševnem zdravju…ker…sodišče ti 

s sklepom na varovani oddelek nadomesti neko osebo in ti ga moreš sprejet, pa če imaš 

prostor, al pa ne…pa tud, če bi ga dal na streho…in…se mi zdi potrebna tukej predvsem 

koordinacija med službami, ki urejajo namestitve…in potem, ko ga namestijo na varovan 

oddelek, je to za eno leto…«…»Za demenco ne…ni tukej smisla v podaljševanju…ker v 

                                                             

21
 Leto 2013. 
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Zakonu o duševnem zdravju so osebe z demenco izenačene s psihičnimi bolniki…ampak tem 

se stanje lahko ob primernih zdravilih in ustrezni obravnavi v skupnosti izboljša…ne rabjo 

več pridržanja…mi v domu nismo psihiatrična ustanova…ker starostna demenca je pa 

trajna…« ; »…bi mogel upoštevat…pri namestitvah na ta varovani oddelek…znana dejstva o 

poteku bolezni…nič drugega…to pomeni vse…se pravi…ni potrebno na pol leta…na eno 

leto…če vemo, kakšno pot bo ta bolezen predvidoma…šla…«…»…na vsak način pa ne 

želim…da bi se kar na veliko ljudi…nameščal na varovane oddelke…brez vzroka…ker je pa 

vseen potrebno absolutno preprečit zlorabe…ker so možne…«…»…dokler ta naša 

zakonodaja to narekuje, se mormo tega držat…drugače je pa z vseh vidikov…ko se enkrat 

ugotovi demenca...je tukej ogromno denarja vrženega skozi okno…ker, če je nekdo zbolel za 

demenco in če konstantno v dveh ali treh letih njegove sposobnosti pešajo…je pa nerealno 

pričakovat, da se bo v prihodnosti situacija tolk popravla, da ne bo več rabu varovanga 

oddelka…«…»…v štartu, ko se bolezen ugotovi…ko je treba preverit situacijo in tudi možne 

zlorabe…tukej nimam nobenga pomisleka in sem absolutno za to, da se zaščiti interese 

stanovalcev…ko pa je enkrat stanje ugotovljeno…če ga potrdi preiskava in…in 

strokovnjaki…ne vem, zakaj bi lahko sodnik…s tem, da pridejo po trije, po štirje…in ta 

stres…posebej včasih, ko so mogli še svojci it na sodišče…oni so to opisoval kot še eno 

dodatno preizkušnjo, al so naredil prav, ker so nekoga dal v dom, al niso…ker niso mogli z 

njim živeti doma…in občutki slabe vesti so bli neizmerni…in ko jih po enem mescu pokličejo 

na sodišče…se rane spet odprejo in vsi dvomi so še večji potem…stres je to…«). Podobno kot 

slednja intervjuvanka tudi Flaker in sod. (2008) ugotavljajo, da namestitev v institucijo ni 

nikoli lahka odločitev za svojce, saj »… že sama misel na odhod staršev v dom pri svojcih 

zbuja dvom o pravilnem ravnanju.« (prav tam, str. 302)  

Poleg omenjenih izboljšav in sprememb bi si intervjuvanci želeli še cenovno dostopnost 

domov za starejše širši populaciji starostnikov (»…cena tud pri novejših domih ni 

primerna, ker ni konkurenčna ostalim javnim zavodom…« ; »…v vseh nacionalnih programih 

se vse blazno lepo sliši…rezultat je pa tak, kot je…da mormo ljudi domov pošiljat, ker nimajo 

dovolj za plačat domove…in tko naprej…«), cenejših izobraževanj za delo z osebami z 

demenco (»…omogočit cenejša izobraževanja, z vsebinami, ki so res potrebne za delo z 

osebami z demenco…ne s stanovanjskimi skupnostmi…pač vsebine…z vsem, kar ste vi 

naštela…te metode in tehnike dela…prej…«), dodatnih prostorov za umirjanje v sklopu 

domov za starejše (»…take dodatne prostore za umirjanje…ampak to je spet povezano s 

financami…«…»Da takrat, ko bi bil človek nemiren, de bi se mu poiskalo en tak prostorček, 
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kjer bi se po svojem izboru lahko umiril…bi se osamu, nekak…in da bi nekdo šel z njim…«), 

nadgrajevanja že obstoječih načinov in konceptov dela na oddelku za demenco (»…pr 

nas mi nadgrajujemo ves čas in se tud ves čas prlagajamo stanovalcem…«…»…zdej na tem 

oddelku s posebno pozornostjo ne vem kaj dodatno bi še…«…»…več bi pa mogoče na tej kao 

naši XY gospodinjski skupini…se pa da še marsikaj nardit in to pa želimo nadgradit…ker to 

je dejansko skupina oseb, ki ima…sej pravem…to začetno obliko demence…tlele se pa da 

ogromno nardit s pristopom…z dodatnimi aktivnostmi…z motivacijskimi…temi zadevami, se 

da pa velik nardit še...«),  sodelovanja stanovalcev pri odločanju in upravljanju doma za 

starejše (»…bolj povabit ljudi noter…kaj oni želijo…to da oni sodelujejo pri upravljanju 

doma…to…je važna stvar…ne pa tist, de se jst zdej odločim, zdej bo pa tko in pol bom jest 

razočaran, zato ker oni pa ne sprejemajo tega…«), sprememb prostovoljstva v Sloveniji 

(»…kar se prostovoljstva v Slovenij tiče, je obupno organizirano…prostovoljc bit, pa de bo 

dejansko samo za đabe prhajou…to je grozna stvar…«…»Tak nemški model…čist lepo…v 

Nemčiji čist vsak prostovoljc dobiva neko plačilo za prostovoljstvo…pr nas pa…mamo potem 

malo para, malo muzike…«…»Plačljivo prostovoljstvo…absolutno…« ; »…mi strokovno 

sploh nismo tolko zadej…bolj smo vidli, da se je zapletlo pri…«…»…prostovoljcih…«), 

okrepitev sodelovanja s svojci oseb z demenco (»…drugače pa bi si želela več te povezave s 

svojci…«…»…ker včasih bi blo dovolj, če bi meli samo druženje s svojci…«…»…pa bosi smo 

pri obveščanju svojcev…ker zunej…v tujini majo tudi pomoč svojcem…in…jst verjamem, da 

tukej marsikater svojc trpi…pri demenci…bi mogli met neko pogovorno skupino s svojci…«) 

ter obstoja alternativnih oblik nastanitve in bivanja oseb z demenco (»…jest si tukej želim, 

da bi čim hitrejš ble na voljo druge stanovanjske možnosti…za starejše…de nebi vse strpal v 

te domove…v negovalne bolnišnice in basta…« ; »… mislem, de mormo razvijat še naprej te 

nove koncepte, te terapije, k so že znane…prnest tud h nam, in…jih uporabljat…sicer jst 

mislem, de vse kar prihaja iz tujine, de ni…so pa stvari, k jih je treba uporabit pa kej 

dodelat…«…»…men se ta gospodinjski koncept za demenco zdi smiseln…ker dementna 

oseba, kadar postane nepokretna, loh gre pa nazaj na oddelk…tko de tuki se mi zdi to zlo 

dobro…in tud v prihodnosti  mislim, de je to zlo dobro…to, de se jim ponudi možnost, da pač 

čim bolj ostanejo…individuum, da lahko še stvari, k jih majo ohranjene…razvijajo…al pa da 

jim omogočimo…te stvari se mi zdijo pomembne…«).  

Z raziskavo sem ugotovila, da si intervjuvanci, poleg ostalih navedenih izboljšav, najbolj 

želijo sprememb kadrovskih normativov v domovih za starejše in zakonodaje, ki ureja 
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področje dela z osebami z demenco v Sloveniji, pri čemer so navajali zelo podobne argumente 

ter predloge, kot sem jih navedla v teoretičnem delu diplomskega dela. Prav tako so enakega 

mnenja, kar zadeva kadrovske normative, tudi svojci stanovalcev z demenco ter zaposleni v 

domovih za starejše v raziskavi Delo z dementnimi osebami: Priprava modela obravnave oseb 

z demenco (Miloševič Arnold in Mali, 2005). Rezultati so namreč pokazali, da oboji 

opozarjajo na preobremenjenost osebja, rešitev pa vidijo v zaposlovanju večjega števila kadra.  

8 TEMELJNA SPOZNANJA EMPIRIČNEGA DELA 

S kvalitativno raziskavo, ki je obsegala intervjuje z vodji petih javnih ter petih zasebnih 

domov za starejše iz različnih slovenskih regij, sem pridobila vpogled v program dela z 

osebami z demenco v teh domovih.  

Z raziskavo sem ugotovila, da se delo z omenjeno populacijo med javnimi in zasebnimi 

domovi za starejše, zajetimi v vzorec, bistveno ne razlikuje. Tudi pri področjih dela, kjer sem 

med intervjuji zaznala vsebinske razlike, so bile te majhne. Še najbolj se oba tipa domov za 

starejše razlikujeta po tipu oddelka za demenco, številu starostnikov, nastanjenih na oddelku, 

ter deležu stanovalcev na oddelku za demenco. Lahko bi rekla, da je prednost zasebnih domov 

v manjših oddelkih za osebe z demenco v primerjavi z javnimi domovi za starejše, medtem ko 

je prednost javnih domov v tem, da imajo večinoma oddelke s povečano pozornostjo, ki 

stanovalcu z demenco omogoča bolj svobodno gibanje tudi izven oddelka. V zasebnih 

domovih namreč prevladuje varovan tip oddelka za osebe z demenco, kar pa ne pomeni, da jih 

osebje zadržuje na oddelku, pač pa se stanovalci z demenco, kot kažejo rezultati raziskave, 

redno udeležujejo vseh aktivnosti v domu skupaj z ostalimi stanovalci. Na varovanem 

oddelku je lahko obravnava oseb z demenco popolnoma prilagojena njihovim potrebam, kot 

tudi kažejo rezultati moje raziskave. Torej, imeti varovan oddelek ni nujno slabo, kot tudi ni 

nujno, da pomeni oddelek s povečano pozornostjo prednost, če v domu za starejše npr. 

primanjkuje zaposlenih, ali če je osebje na oddelku nemotivirano in nima posluha za osebe z 

demenco.  

Ugotovila sem tudi, da se tipi oddelka, katerih prisotnost je pokazala opravljena raziskava, ne 

ujemajo z oblikami obravnave stanovalcev z demenco, katerih prisotnost so ugotovili 

raziskovalci pri projektu Delo z dementnimi osebami: Priprava modela obravnave oseb z 

demenco (Miloševič Arnold in Mali, 2005), in sicer so to: delno segregirana, segregirana in pa 

integrirana oblika. V teh dveh raziskavah se še najbolj ujemata segregirana oblika in varovan 
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oddelek za osebe z demenco. V obeh primerih so nastanitveno osebe z demenco ločene od 

ostalih stanovalcev, z razliko, da pri segregirani obliki tudi obravnava oseb z demenco poteka 

ločeno od ostalih stanovalcev, v mojem primeru pa ni povsem tako, saj so osebe z demenco 

vključene večinoma v vse aktivnosti, ki potekajo v domovih za starejše (integrirana oblika). 

Naslednji tip oddelka za osebe z demenco je polodprti oddelek, kjer je po navedbi ene od 

intervjuvank »vstop…mogoč prosto, izstop pa samo pod nadzorom«. Polodprti oddelek bi 

lahko opredelila kot eno od različic segregirane oblike obravnave stanovalcev z demenco, ki 

se od omenjene oblike razlikuje po možnosti prostega vstopa ostalih stanovalcev ter po 

obravnavi, ki poteka tako ločeno (segregirana oblika) kot tudi skupaj z drugimi stanovalci 

(integrirana oblika). Nadalje je tudi oddelek s povečano pozornostjo ena od oblik obravnave 

stanovalcev z demenco, ki je v zgoraj omenjeni raziskavi nisem zasledila. Nastanitveno sicer 

ustreza segregirani obliki, z razliko, da oddelek ni zaklenjen, medtem ko obravnava oseb z 

demenco na tem oddelku poteka tako ločeno (segregirana oblika) kot tudi skupaj z ostalimi 

stanovalci (integrirana oblika). Tudi integrirane oblike obravnave nisem v opravljeni raziskavi 

zasledila v nobenem od domov, čeprav je »nenačrtovano« prisotna v vsakem domu, ki sem ga 

zajela v raziskavo, saj so za demenco (še) nediagnosticirani stanovalci nastanjeni skupaj z 

ostalimi stanovalci doma za starejše. Prav tako so raziskovalci pri projektu Delo z dementnimi 

osebami: Priprava modela obravnave oseb z demenco (Miloševič Arnold in Mali, 2005), prišli 

do izsledka, da osebam z demenco v segregirani obliki obravnave omejujejo pravico do 

svobodnega gibanja po domu za starejše, ker naj bi bilo samo na oddelku njihovo gibanje 

varno, česar pa sama v opravljeni raziskavi nisem zasledila.  

Razlog za razhajanje v rezultatih obeh raziskav je lahko časovni zamik, saj dopuščam 

možnost, da se je v desetih letih, odkar je bila raziskava s strani Fakultete za socialno delo 

izvedena, stanje v slovenskih domovih za starejše spremenilo. V tem času se je spreminjala 

predvsem naravnanost direktorjev in strokovnih vodij slovenskih domov za starejše, ki na 

podlagi na novo pridobljenih znanj spreminjajo ureditev v domovih. S tem imam v mislih 

predvsem izobraževanja/seminarje s področja novejših pristopov za delo z osebami z 

demenco, kot so npr. validacija, domovi 4. generacije, Snoezelen metoda … 

Med raziskavo sem ugotovila še razlike v deležu stanovalcev na oddelku za demenco med 

zasebnimi in javnimi domovi za starejše. V javnih domovih je delež stanovalcev z demenco 
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od vseh stanovalcev v domu občutno manjši kot v zasebnih domovih za starejše
22

, kar pa 

samo po sebi še ne pomeni prednosti. Bolj kot delež se mi zdi pomemben ustrezen pristop 

zaposlenih do stanovalcev z demenco ter število nastanjenih oseb z demenco na oddelku, ki 

pa je, kot sem že navedla na začetku poglavja, v zasebnih domovih za starejše občutno 

manjše.  

Pri vključevanju prostovoljcev v program dela v domovih za starejše sem ugotovila, da je 

slednje prisotno v vseh domovih, razen v enem, kjer jim oddaljena lokacija od središča tega 

ne dopušča. V nekaterih domovih za starejše pa kljub velikemu številu prostovoljcev, slednjih 

v delo z osebami z demenco ne vključujejo. Vzrok je predvsem v slabšem znanju 

prostovoljcev o osebah z demenco in slabšem razumevanju vedenja teh oseb, kar pa naj ne bi 

veljalo za prostovoljce iz programa RESje. Ta program je sicer v domovih za starejše, zajetih 

v vzorec, zelo slabo poznan (le v dveh domovih), kar sicer ne vpliva na samo kvaliteto oskrbe 

oseb z demenco v posameznem domu. Bolj kot poznavanje programa RESje je po mojem 

mnenju pomembno vključevanje karakterno ustreznih prostovoljcev v delo z osebami z 

demenco, ki posedujejo dovolj znanja za to delo.  

Tudi vključevanje živali v program dela na oddelku za demenco (tudi terapija s pomočjo 

živali) je v splošnem slabo zastopano, čeprav je prednost na strani zasebnih domov za 

starejše. Slednji imajo prednost še pri zavedanju o pozitivnih učinkih narave na delo z 

osebami z demenco. 

Z vidika elementov, povezanih s kadrom, se prav tako oba tipa domov med seboj bistveno ne 

razlikujeta. Malenkostne razlike v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki v primeru 

prepoznanih potreb, naklonjenosti načelu zagotavljanja stalne ekipe zaposlenih na oddelku za 

demenco ter zavedanju o prednosti karakterne ustreznosti za delo z osebami z demenco pred 

izobrazbo so v prid javnim domovom, medtem ko je v prid zasebnim domovom element 

timskega dela in prenosa informacij med zaposlenimi.  

Raziskava je pokazala tudi, da se v vseh domovih, zajetih v vzorec, zavedajo pomena 

pridobivanja in nadgrajevanja znanja zaposlenih, saj je povsod poskrbljeno za njihovo 

izobraževanje. Izobraženost za metode, katerih uporabo sem preverjala med intervjuji, je sicer 

v prid javnim domovom za starejše, saj so zaposleni v več javnih kot zasebnih domovih 

izobraženi za metodo validacije in Snoezelen metodo. Obenem pa so od vseh desetih domov 

                                                             

22
 Glej podpoglavje Število nastanjenih oseb in delež stanovalcev na oddelku za demenco. 
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za starejše, zajetih v vzorec, zaposleni samo v dveh zasebnih domovih izobraženi za terapijo 

spominjanja, čeprav sem o pomislekih pisala že v podpoglavju Izobraženost za terapijo 

spominjanja, saj oba intervjuvanca nista popolnoma prepričana o opravljenem izobraževanju 

zaposlenih za to metodo.   

Med intervjuji sem preverjala tudi uporabo posameznih metod (elementov metod) pri delu z 

osebami z demenco, ki je večinoma v vseh domovih, zajetih v vzorec, zelo pogosta oz. 

dnevno prisotna ter vključena tudi v ostale aktivnosti. Izjemi sta edino metoda orientacije v 

realnost in Snoezelen metoda. Pri orientaciji v realnost lahko rečem, da se intervjuvanci 

zavedajo omejitev oseb z demenco, s čimer je tudi povezana neuporaba metode na samih 

oddelkih za demenco. Pri Snoezelen metodi pa je uporaba posameznih elementov večinoma 

občasna, kar je povezano predvsem s prostorskimi in finančnimi omejitvami v domu.  

Prav tako je bila pri večini metod izpostavljena uporaba, prilagojena potrebam, ki jih pri delu 

z osebami z demenco prepoznajo zaposleni.  

Zanimiva se mi je zdela tudi ugotovitev, da so intervjuvanci od vseh metod, ki sem jih 

preverjala, z remotivacijsko terapijo teoretično najslabše seznanjeni, čeprav so takoj, ko sem 

jim metodo opisala, vedeli, za kaj gre. Podobno sem med pogovori ugotovila pri Snoezelen 

metodi. Sklepam lahko, da se marsikatera metoda pri obravnavi oseb z demenco v domovih 

za starejše, ki sem jih zajela v vzorec, v posameznih elementih uporablja v praksi, čeprav 

kader nima (ustreznega) usposabljanja. Slednje sem med raziskavo večkrat ugotovila. Prav 

tako lahko trdim, da se večina metod kot takih v omenjenih domovih za starejše ne uporablja 

(npr. Snoezelen metoda, glasbena terapija, remotivacijska terapija), saj zaposleni v prakso 

prenesejo nekatere elemente posameznih metod. Soditi o ustreznosti ali neustreznosti tovrstne 

uporabe bi bila krivična, čeprav lahko rečem, da je možnost neustrezne uporabe posamezne 

metode ob dobrem usposabljanju manjša.  

Poleg slednjega mi je zanimanje vzbudila ugotovitev, da nobeden od domov za starejše, ki 

sem jih zajela v vzorec, ni v celoti dom 4. generacije. V polovici domov za starejše sem tako 

zasledila elemente koncepta, v drugi polovici pa ne. Kljub temu imajo vsi domovi, v katerih 

še nisem zasledila prisotnosti elementov koncepta, za prihodnost v načrtu njihovo uvedbo. 

Kot sem navedla v podpoglavju Uporaba koncepta gospodinjskih skupin, je ugotovitev o 

»neobstoju domov 4. generacije v Sloveniji« nasprotujoča si z dejstvom, ki ga navaja Imperl 

(2012), da v Sloveniji tovrstni domovi oz. enote posameznih domov že obratujejo, čeprav je 

njihovo število majhno.  
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Kaj je torej botrovalo »napačnemu« izsledku moje raziskave? Omenila sem, da je število 

domov 4. generacije, ki v Sloveniji delujejo, zelo majhno. S tem se je povečala možnost, da v 

vzorec nisem zajela nobenega od domov za starejše, ki bi bili v celoti urejeni po tovrstnih 

načelih. Če sem torej do svoje raziskave kritična, lahko trdim, da bi bil bolj ustrezen 

nenaključen vzorec, ki bi od skupno desetih domov za starejše zajemal po en zasebni in en 

javni dom 4. generacije v slovenskem prostoru.  

Prav tako sem pri uvajanju koncepta gospodinjskih skupin v slovenske domove za starejše v 

raziskavi od vseh metod oz. načinov dela zasledila najbolj polarizirana mnenja o njegovi 

ustreznosti. Slednje niti ni presenetljivo, saj pomeni uvedba tovrstnega koncepta popolnoma 

drugačno delovanje celotnega doma predvsem v arhitekturnem in kadrovskem smislu.  

Med raziskavo sem ugotovila še, da se tipi gospodinjskih skupin v domovih za starejše, 

zajetih v vzorec, ne ujemajo s štirimi tipi gospodinjskih skupin v Nemčiji (Pawletko, 2002, v 

Imperl, 2012), kot sem navedla že v podpoglavju Uporaba koncepta gospodinjskih skupin. 

Gre za podobnost z zunanjim stacionarnim tipom gospodinjske skupine, ki pa je za razliko od 

definicije (prav tam), v Sloveniji del doma za starejše. Razlog za razhajanje je verjetno v 

neprenosljivosti vseh elementov koncepta iz Nemčije v ostale države, kot ugotavlja že Imperl 

(2012).  

Z raziskavo sem ugotovila tudi, da se vzroki za uporabo posameznih metod/načinov dela z 

osebami z demenco večinoma prekrivajo z mnenjem o vplivih teh metod oz. načinov dela na 

kvaliteto bivanja omenjenih oseb. Tako vzroki za uporabo posameznih metod/načinov dela 

kot mnenje o vplivih na kvaliteto bivanja oseb z demenco so bili najpogosteje navajani v 

splošnem pozitivnem smislu kot zviševanje kvalitete bivanja oseb z demenco v domovih za 

starejše (npr. občutek koristnosti, sproščenost, pomirjanje, ohranjanje spominskih funkcij …).  

Pri nekaterih metodah/načinih dela (orientacija v realnost, remotivacijska terapija, terapija 

spominjanja, glasbena terapija in koncept gospodinjskih skupin) so bili intervjuvanci do 

uporabe v nekaterih okoliščinah skeptični, kar je bilo največkrat povezano s pešanjem 

zmožnosti oseb z napredovanjem demence ter vzbujanjem negativnih posledic, ki jih uporaba 

tovrstnih metod/načinov dela pri njih povzroči (npr. agresija, strah, občutek nepotrebnosti).  

Pri Snoezelen metodi, ki je glede na ostale preverjane metode specifična, pa so kot glavne 

razloge za neuporabo intervjuvanci največkrat navedli cenovno nedostopnost metode, težave 

pri prostorski vključitvi metode v dom za starejše ter težave z neustrezno izobraženostjo kadra 

za uvedbo dela po tej metodi. Tudi sama sem v teoretičnem delu predvidela tovrstne omejitve 
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za delo z osebami z demenco po Snoezelen metodi, saj v nasprotju z ostalimi načini dela 

potrebuje posebne rekvizite, sobo in tudi strokovnjake. Težave pri uvajanju dela po Snoezelen 

metodi so tako predvsem finančne narave, kar v Sloveniji trenutno predstavlja največji 

problem. Trdim lahko, da se v slovenskih domovih zavoljo te omejitve delo z osebami z 

demenco po metodi Snoezelen še nekaj časa ne bo razširilo. Slednje še posebej velja za 

reformiran koncept Snoezelen po Martini Dennerlein, ki je, po izsledkih raziskave, v Sloveniji 

trenutno še skoraj neznan.  

Pri uvajanju koncepta gospodinjskih skupin v domove za starejše v Sloveniji sem v nasprotju 

z ostalimi načini/metodami dela, naletela na več argumentov proti kot za uporabo. Rezultati 

raziskave me niso presenetili, saj sem nekatere ovire za vpeljavo koncepta v prakso na naših 

tleh v empiričnem delu predvidela. Kljub polarizaciji mnenj intervjuvancev o ustreznosti 

koncepta pa so se slednji večidel strinjali, da bo vpeljava koncepta gospodinjskih skupin v 

slovenske domove za starejše velik zalogaj tako s finančnega, kadrovskega in arhitekturnega 

stališča kot tudi z vidika zakonodaje in uvajanja striktno enoposteljnih sob na oddelke za 

demenco.    

Razpravo lahko sklenem z mnenjem večine intervjuvancev – da med zasebnim in javnim 

tipom doma v Sloveniji, izhajajoč iz mnenj strokovnih delavcev, ni razlik pri delu z osebami z 

demenco ter da so bolj kot »oznaka« zasebni ali javni dom pomembni vodja institucije ter 

njeni zaposleni. Oboji namreč gradijo klimo v instituciji in določajo kvaliteto oskrbe oseb z 

demenco ter nenazadnje vseh stanovalcev v domu.   

V Sloveniji pa delo z osebami z demenco še zdaleč ni popolno. V namen odkrivanja šibkih 

področij sem vsakemu intervjuvancu na koncu pogovora zastavila vprašanje, ki se dotika 

izboljšav dela s tovrstnimi osebami v slovenskem prostoru. Največ intervjuvancev tako 

pomanjkljivosti vidi v zastarelih kadrovskih normativih v institucionalnem varstvu ter 

nepopolni zakonodaji, ki zadeva osebe z demenco. Oboje je, kot sem pisala že v prejšnjem 

poglavju, skladno z ugotovitvami v teoretičnem delu diplomskega dela. Intervjuvanci vidijo 

možnosti izboljšave še pri nadgrajevanju znanja in obstoječih načinov dela z osebami z 

demenco ter pri uveljavljanju alternativnih oblik oskrbe zanje, saj slednjih v Sloveniji 

praktično ni. Nenazadnje pa nekateri intervjuvanci opažajo še cenovno nedostopnost domov 

za starejše širši populaciji starostnikov, pomanjkanje sodelovanja stanovalcev pri odločanju in 

upravljanju doma za starejše, pomanjkanje sodelovanja s svojci oseb z demenco ter 



165 

 

neustreznost ureditve prostovoljstva v Sloveniji, ki naj bi se zgledovalo po »nemškem 

modelu« (plačljivo prostovoljstvo
23

).  

Vsekakor bi si omenjena področja zaslužila bolj poglobljeno raziskavo in vsesplošno 

pozornost različnih strokovnjakov, ki gradijo področje socialne varnosti in institucionalne 

oskrbe za starejše, saj so te pomanjkljivosti prepoznane »iz prve roke«, torej s strani oseb, ki z 

osebami z demenco delajo v praksi.  

IV. ZAKLJUČEK 

Demenca je kompleksna bolezen, saj njene vplive poleg obolelega čutijo vsi njegovi bližnji. 

Tudi oskrba starostnika z demenco je v Sloveniji skoraj v celoti na njihovih plečih. Slednje 

sem v teoretičnem delu opisala z navedbami o pomanjkanju alternativnih možnosti oskrbe in 

namestitve starostnikov z demenco ter pomanjkljivi možnosti za pomoč osebam z demenco na 

domu. Predstavila sem zakonodajo/programe, ki v Sloveniji (le) posredno urejajo 

problematiko oseb z demenco v socialnem varstvu, ter nakazala posamezne pomanjkljivosti 

slednjih in možnosti za njihovo izboljšavo. Predstavila sem tudi nekatere metode/načine dela, 

ki so uporabljani pri delu s posamezniki z demenco ter iz tujine prihajajo na področje 

socialnega varstva v slovenskem prostoru. Ker je v Sloveniji skrb za starejše osebe skoraj 

izključno institucionalno usmerjena (Mali, 2007c), sem z empiričnim delom želela preveriti 

stanje domskega varstva oseb z demenco v Sloveniji.  

V empiričnem delu sem tako povezala teorijo s prakso in ugotovila, da v domovih za starejše 

zaposleni uporabljajo kar nekaj novejših pristopov in metod dela, ne da bi bili pri tem 

ustrezno usposobljeni. Nemalokrat nekaterih metod in pristopov ne uporabljajo na način, da bi 

se slednjih držali v celoti (kot sem ugotavljala predvsem pri Snoezelen metodi, glasbeni in 

remotivacijski terapiji), pač pa v prakso prenesejo posamezne elemente teh metod in 

pristopov.  

Z raziskavo sem ugotovila še težave, povezane s prenosom Snoezelen metode v prakso ter z 

uveljavjanjem dela po konceptu gospodinjskih skupin v slovenskih domovih za starejše, saj 

oba pristopa (poleg ostalih sprememb) zahtevata specifične prostorske in kadrovske pogoje. 

                                                             

23 Vsak prostovoljec bi moral, po mnenju intervjuvanca, poleg povrnjenih potnih stroškov prejemati tudi neko 

plačilo za svoje udejstvovanje, kot naj bi to bilo urejeno v Nemčiji. Intervjuvanec meni, da bi na ta način 

izboljšali organizacijo prostovoljstva v Sloveniji, s čimer bi tudi institucije dobile bolj angažirane prostovoljce, 

kvaliteta njihovega dela pa bi bila na ta račun bistveno boljša.  
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Primerjala sem tudi značilnosti dela z osebami z demenco med zasebnim in javnim tipom 

doma v Sloveniji in ugotovila, da je v obeh za omenjeno populacijo podobno poskrbljeno.  

Nakazala sem tudi nekatera odprta vprašanja (smiselnost urejanja področja dela s posamezniki 

z demenco v okviru Zakona o duševnem zdravju na varovanih oddelkih, ustreznost 

kadrovskih normativov za oskrbo oseb z demenco v institucionalnem varstvu …) ter področja, 

ki se mi jih v prihodnosti zdi smiselno raziskati bolj podrobno (npr. predlogi intervjuvancev 

za spremembe in izboljšave dela z osebami z demenco v Sloveniji, uporaba živali pri delu z 

osebami z demenco …).  

Vseeno pa bi z raziskavo lahko dobila še bolj poglobljen vpogled v delo z osebami z demenco 

v institucionalnem varstvu v Sloveniji, če bi kvalitativni del kombinirala s kvantitativnim. 

Rezultati bi tako bili bolj točni, saj bi v vzorec zajela tudi domove, ki v Sloveniji že v celoti 

delujejo po konceptu gospodinjskih skupin (dom 4. generacije). Seveda pa bi s tem raziskavo 

zastavila veliko bolj obširno.  

Ne glede na množico metod in načinov dela z osebami z demenco, ki poleg tistih, ki sem jih 

omenila v mojem diplomskem delu, obstajajo v tujini in pri nas, moramo pri uvajanju slednjih 

delovati racionalno. V vsaki izmed njih so namreč elementi, ki jih gre uporabiti v korist oseb 

z demenco, ter elementi, ki bi jih morali na nek način prilagoditi slovenskemu prostoru ali 

celo opustiti. Potrebno se je predvsem prilagajati željam stanovalcev v domovih za starejše ter 

njihovim zmožnostim (fizičnim, psihičnim in finančnim), da bi z interdisciplinarnim 

sodelovanjem lahko dosegli želeni napredek. Ključ pa seveda leži v poznavanju raznovrstnih 

metod in načinov dela z osebami z demenco. 

Med strokovnjake, ki delamo z osebami z demenco, pa spadamo tudi socialni pedagogi, ki 

smo trenutno na omenjenem področju še skoraj v celoti prezrt kader. Imamo pa veliko znanj 

in potenciala, s katerimi bi lahko v različnih institucionalnih in izven institucionalnih oblik 

bivanja in dela z omenjeno populacijo doprinesli k boljšim pogojem njenega življenja in 

udejstvovanja. Pogosteje bi se lahko zaposlovali že v domovih za starejše, kjer bi lahko 

skrbeli za program aktivnosti na oddelku za demenco in tudi v celotnem domu (smiselno bi se 

bilo izobraziti s področij omenjenih novejših pristopov in metod dela), poleg tega pa bi bili 

koristni pri delu s svojci, pri vodenju doma, pri izobraževanju in koordinaciji prostovoljcev 

itd. V izveninstitucionalnih oblikah bivanja in dela z osebami z demenco bi se socialni 

pedagogi lahko zaposlovali predvsem v dnevnih centrih za starejše, kjer bi skrbeli za 

aktivnosti, s katerimi bi podaljševali čas bivanja starejših (tudi oseb z demenco) v domačem 

okolju. Poleg tega bi bila nujna tudi sama širitev mreže dnevnih centrov po Sloveniji in v 
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okviru dnevnih centrov urejena možnost prevoza starejših iz okolice, saj bi bila na ta način 

storitev dosegljiva širši skupini starostnikov.  

V Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (2013) je 

tudi navedeno, da naj bi se v prihodnosti odpirale nove (alternativne) oblike bivanja v 

skupnosti, s poudarkom predvsem na posebnih skupinah (npr. osebe z motnjami v duševnem 

razvoju, osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju …). Torej lahko pričakujemo 

bivalne skupine tudi za starejše ter osebe z demenco, kjer bi bili socialni pedagogi ponovno 

ustrezno kvalificiran kader. Poleg tega bi se lahko udejstvovali tudi v zasebnem sektorju v 

obliki raznih društev z namenom izobraževanja širše javnosti o demenci ter pomoči pri skrbi 

svojcev za osebe z demenco, z ustreznim usposabljanjem o novih metodah in načinih dela, ki 

iz tujine prihajajo v Slovenijo, pa bi lahko kot strokovnjaki na področju dela z osebami z 

demenco nudili zaposlenim s tega področja ustrezna izobraževanja. Angažirali bi se lahko tudi 

preko samopomočnih skupin za osebe z demenco in njihovih svojcev ter ostalih skupin 

izobraževalnega in podpornega značaja.  

Vidimo, da je možnosti za izboljšavo področja izobraženosti o bolezni, pomoči pri skrbi 

svojcev za osebe z demenco ter možnosti za nastanitev in oskrbo teh oseb veliko. Obenem pa 

smo socialni pedagogi tisti, ki moramo znati javnosti pokazati področja, kjer se lahko 

udejanjamo in unovčimo svoje znanje. Nenazadnje smo kader, ki je v službi ljudi; glas 

prezrtih oseb, med katere sodijo tudi starostniki z demenco.  
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VI. PRILOGE  

PRILOGA 1 

Tabela 2: Odnosne naloge: faze družinskega življenjskega poteka in potrebne 

spremembe drugega reda (Constable in Lee, 2005, v Mali in drugi, 2011)  

Faze družinskega 

življenjskega cikla 

Čustveni procesi prehodov: 

temeljna načela 

Potrebne spremembe drugega reda v 

družinskem statusu za nadaljevanje razvoja 

Odhod od doma: samski 

mladi odrasli 

Prevzemanje čustvene in 

finančne odgovornosti zase 

a) Diferenciacija sebe v odnosu do izvorne 

družine 

b) Razvoj intimnih odnosov z vrstniki 

c) Utemeljitev sebe glede na delo in finančno 

neodvisnost 

Združevanje družin; 

novi par 
Zavezanost novemu sistemu 

a) Oblikovanje zakonskega sistema 

b) Preusmeritev odnosov z razširjenima 

družinama in s prijatelji, da bi vključili zakonca 

Družine z otroki 
Sprejemanje novih članov v 

sistem 

a) Prilagoditev zakonskega sistema, da bi 

naredili prostor za otroke 

b) Sodelovanje pri vzgoji otrok, finančnih in 

gospodinjskih nalogah 

c) Preusmeritev odnosov z razširjeno družino, 

da bi vključili starševske vloge in vloge starih 

staršev 

Družine z najstniki 

Povečanje fleksibilnosti 

družinskih mej, da bi dopustili 

neodvisnost otrok in 

slabotnost starih staršev 

a) Sprememba v odnosu otrok/starši, da bi 

dovolili mladostniku premike v sistem in iz njega 

b) Osredotočenje na teme srednjih let: zakon in 

kariera 

c) Začetek skrbi za starejšo generacijo 

Odhod otrok in 

nadaljevanje življenja 

Sprejemanje množice izhodov 

in vhodov v družinski sistem 

a) Novo pogajanje para kot diade 

b) Razvijanje odnosa odrasli-odraslemu med 

odraslimi otroki in njihovimi starši 

c) Preusmeritev odnosov, da bi vključili 

sorodnike otrokovih partnerjev in vnuke 

d) Spoprijemanje z oviranostmi in s smrtjo 

staršev (starih staršev) 

Družine v tretjem 

življenjskem obdobju 

Sprejemanje spreminjajočih se 

generacijskih vlog 

a) Skrb za ravnovesje med avtonomijo in 

povezanostjo 

b) Ustvarjanje prostora za vstop srednje 

generacije v proces pomoči 

c) Podpiranje starejše generacije, ne da bi si jo 

podredili 

d) Spoprijemanje z izgubo partnerja, brata, sestre 

in vrstnikov in priprava na smrt 
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PRILOGA 2 

VPRAŠANJA ZA IZVEDBO INTERVJUJEV 

1. Ste zasebni ali javni dom za starejše? 

2. Koliko stanovalcev je v domu? 

3. Koliko stanovalcev je na oddelku za demenco? 

4. Imate varovan, odprti ali polodprti oddelek? 

5. Kako po vašem mnenju oddelek funkcionira (bi vi kaj spremenili)? 

6. Kako je videti dnevni red  aktivnosti na oddelku demence? 

7. Kdo od zaposlenih vse prihaja v stik z osebami z demenco? 

8. Imajo vsi znanja za to delo? (Kje se jih učijo in kako nadgrajujejo znanja?) 

9. Ali se dogaja, da zaradi pomanjkanja kadra z osebami z demenco dela tudi osebje, ki 

nima ustreznega znanja in mogoče celo ne želi delati s to populacijo? 

10. Ali poznate in uporabljate validacijo?  

Kdaj, kako in čemu jo uporabljate?/Zakaj je ne uporabljate?  

Kako pogosto jo uporabljate? 

Kdo so izvajalci te metode? So se za metodo izobraževali? 

Ali poznate in uporabljate tudi skupinsko validacijo? Kdaj?/Zakaj ne?    

Kako menite, da uporaba te metode vpliva na kakovost bivanja oseb z demenco?  

So vsi zaposleni, ki prihajajo v stik z osebami z demenco, seznanjeni z validacijo? 

11. Ali ste seznanjeni z metodo orientacije v realnost? Jo uporabljate?    

Kdaj, kako in čemu jo uporabljate?/Zakaj je ne uporabljate?  

Kako pogosto jo uporabljate? 

Kdo so izvajalci te metode? So se za metodo izobraževali? 

Ali uporabljate tudi skupinsko orientacijo v realnost? Kdaj?/Zakaj ne?   

Kako menite, da uporaba te metode vpliva na kakovost bivanja oseb z demenco?  

So vsi zaposleni, ki prihajajo v stik z osebami z demenco, seznanjeni z orientacijo v 

realnost? 

12. Ali poznate in uporabljate terapijo spominjanja?  

Kdaj, kako in čemu jo uporabljate?/Zakaj je ne uporabljate?  

Kako pogosto jo uporabljate? 

Kdo so izvajalci te metode? So se za metodo izobraževali?  
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So vsi zaposleni, ki prihajajo v stik z osebami z demenco, seznanjeni s to metodo? 

Kako menite, da uporaba te metode vpliva na kakovost bivanja oseb z demenco?  

13. Ali veste, kaj so senzorne terapevtske aktivnosti?  

Katere uporabljate in kdaj, kako, na kakšen način …? 

 Ali uporabljate Snoezelen metodo?  

Kdaj, kako in čemu jo uporabljate?/Zakaj je ne uporabljate?  

Kako pogosto jo uporabljate?  

Kdo so izvajalci te metode? So se za metodo izobraževali?  

                   Ali poznate tudi reformiran koncept Snoezelen (Martina Dennerlein)? 

                   So vsi zaposleni, ki prihajajo v stik z osebami z demenco, seznanjeni s to metodo? 

       Kako menite, da uporaba te metode vpliva na kakovost bivanja oseb z demenco?  

 Ali uporabljate glasbeno terapijo?  

Kdaj, kako in čemu jo uporabljate?/Zakaj je ne uporabljate?  

Kako pogosto jo uporabljate? 

Kdo so izvajalci te metode? So se za metodo izobraževali?  

So vsi zaposleni, ki prihajajo v stik z osebami z demenco, seznanjeni s to 

metodo? 

       Kako menite, da uporaba te metode vpliva na kakovost bivanja oseb z demenco?  

 Ali uporabljate remotivacijsko terapijo?  

Kdaj, kako in čemu jo uporabljate?/Zakaj je ne uporabljate?  

Kako pogosto jo uporabljate? 

Kdo so izvajalci te metode? So se za metodo izobraževali?  

So vsi zaposleni, ki prihajajo v stik z osebami z demenco, seznanjeni s to 

metodo? 

         Kako menite, da uporaba te metode vpliva na kakovost bivanja oseb z demenco?  

14. Imate prostovoljce na oddelku za demenco?  

Kaj delajo? 

Ste bili kdaj uporabniki programa RESje? 

So po vašem mnenju prostovoljci dovolj izobraženi za delo z osebami z demenco? 

Jih vi izobrazite?/Kakšnega izobraževanja so deležni? 

Kje vidite prednosti in slabosti prostovoljstva? 

15. Ste seznanjeni z gradnjo domov po načelu gospodinjskih skupin (domovi 4. generacije 

– Franc Imperl)? Imate tovrstne elemente vključene v vaš dom? 
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Kateri so glavni vzroki, da ste uvedli način dela po gospodinjskih skupinah?/Glavni 

vzroki, da tovrstnega načina dela niste uvedli? 

Je za prihodnost možna adaptacija doma/dograditev samostojnega objekta v bližini 

doma po teh načelih? (Zakaj ne?) 

Kje vidite prednosti in slabosti ureditve domov po načelu gospodinjskih 

skupin?/Katere so po vašem mnenju težave pri uresničevanju tega koncepta v praksi? 

Kako menite, da delo in organizacija doma za starejše po načelu gospodinjskih skupin 

vpliva na kakovost bivanja oseb z demenco?  

16. Imate za delo z osebami z demenco dovolj kadra? 

17. Kako menite, da se delo z osebami z demenco v zasebnih domovih razlikuje od dela v 

javnih domovih za starejše? Sploh obstajajo razlike?/Kakšne? 

18. Kateri so vaši predlogi za spremembe za delo z osebami z demenco za prihodnost? (Z 

vidika domskega varstva, zakonodaje, novih bivanjskih oblik, kadrovskih normativov 

…?) 
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PRILOGA 3 

PRIMER KODIRANJA INTERVJUJEV 

DEL BESEDILA 

INTERVJUJA     

(INTERVJU 4) 

KODE 1. REDA KODE 2. REDA  – POJMI 

I: Skupinsko, ko se usedejo 

za mizo in berejo 

časopis…skupaj 

pojejo…eee…potem…kaj 

smo mel…ure pravljic za 

njih…je blo 

krasna…eee…prov program 

je bil, k smo mel od uzunej 

eno strokovnjakinjo in so se 

dejansko not uživel…to je 

dejansko ena oblika tega dela 

z njimi…al pa tud pekl so 

palačinke…tudi pri kuhi so 

določene…eee…al pa za 

zajtrk si kdaj spečejo 

jajčka…mi to ne mormo vsak 

dan delat, ker prostorsko je 

mal težje…ampak kdaj se 

probajo te stvari skupaj 

prpravt…tko de te oblike 

so… 

K: Ja, de ohranjajo še te 

stvari… 

I: Ja, ja… 

K: Ok…kako pa tle mislete, 

de ta metoda…no uporaba 

teh elementov metod vpliva 

na kvaliteto bivanja oseb z 

demenco? 

I: Čim dalj časa vzdrževat 

vsaj jih v mentalni 

kondiciji…jim omogočit 

orientacijo na neka 

dejstva…eee…na 

osebe…letne čase…eee…to 

skupno branje časopisa 

petje 

organizirane ure pravljic za 

stanovalce z demenco 

 

 

 

peka palačink, priprava 

zajtrka 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzdrževanje v mentalni 

kondiciji, orientiranje na 

dejstva, osebe in letne čase 

OR – skupinska 

 

glasbena terapija – uporaba 

 

 

terapija spominjanja – 

uporaba 

 

 

 

 

 

 

remotivacijska terapija – 

uporaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR – kakovost bivanja 
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jim zvišuje kvaliteto 

bivanja…in čim dalj časa jih 

vzdrževat v vitalni 

funkciji…hoja, 

gibanje…sicer zlo pridejo v 

fazo, ko so 

hiperaktivni…hodet, hodet, 

neizmerno hodet…ta potreba 

po gibanju, pa se potem spet 

pač umirijo…se pa pol 

vsakmu posamezniku pač 

prilagaja… 

K: Aha…no kaj pa recimo 

terapija spominjanja? To je 

tko… 

I: Vaje za spomin so…vsak 

dan so vaje za spomin…na 

vseh oddelkih, tko tud na 

tem…eee…sicer so 

prlagojene njihovim 

sposobnostim, ampak vaje za 

spomin so…skupej z delovno 

terapevtko… 

 

Vzdrževanje v vitalni 

kondiciji – hoja, 

izpostavljena potreba 

stanovalcev po gibanju  

 

 

 

 

poznavanje vaj za spomin 

uporaba vaj za spomin na 

vseh oddelkih; vaje so 

prilagojene sposobnostim 

stanovalcev 

delovna terapevtka izvaja 

vaje za spomin 

 

 

 

 

zaposleni – delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terapija spominjanja – 

seznanjenost 

 

terapija spominjanja – 

uporaba 

 

terapija spominjanja– 

izvajalci 
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PRILOGA 4 

Tabela 3: Združitev kod 2. reda v smiselne kategorije 

Kode 2. reda Kategorije 

Tip doma; Število stanovalcev; Število 

stanovalcev-oddelek; Tip oddelka; Zaposleni-

znanje; Zaposleni-stik; Zaposleni-odpor; 

Zaposleni-delo 

SPLOŠNO O DOMU 

Validacija-uporaba; Validacija-skupinska; 

Validacija-izvajalci; Validacija-kakovost bivanja; 

Validacija-seznanjenost 

VALIDACIJA 

OR-uporaba; OR-skupinska; OR-

skupinska/uporaba; OR-izvajalci; OR-kakovost 

bivanja; OR-seznanjenost 

ORIENTACIJA V REALNOST 

Terapija spominjanja-uporaba; Terapija 

spominjanja-izvajalci; Terapija spominjanja-

kakovost bivanja; Terapija spominjanja-

seznanjenost 

TERAPIJA SPOMINJANJA 

Snoezelen-uporaba; Snoezelen-izvajalci; 

Snoezelen-kakovost bivanja; Snoezelen-

seznanjenost 

SENZORNE TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI-

SNOEZELEN METODA 

Glasbena terapija-uporaba; Glasbena terapija-

izvajalci; Glasbena terapija-kakovost bivanja; 

Glasbena terapija-seznanjenost 

SENZORNE TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI-

GLASBENA TERAPIJA 

Remotivacijska terapija-uporaba; Remotivacijska 

terapija-izvajalci; Remotivacijska terapija-

kakovost bivanja; Remotivacijska terapija-

seznanjenost 

SENZORNE TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI-

REMOTIVACIJSKA TERAPIJA 

Prostovoljci-program RESje; Prostovoljci-

prisotnost; Prostovoljci-delo; Prostovoljci-

izobraženost; Prostovoljci-pozitivni vidik; 

Prostovoljci-negativni vidik 

PROSTOVOLJCI 

Domovi-seznanjenost; Domovi-uporaba; 

Domovi-vizija za prihodnost; domovi-pozitivni 

vidik; Domovi-negativni vidik; Domovi-

kakovost bivanja 

DOMOVI 4. GENERACIJE 

Razlike-mnenje 
MNENJE O RAZLIKAH V DELU MED 

JAVNIMI IN ZASEBNIMI DOMOVI 

Predlogi-domovi; Predlogi-alternativne oblike; 

Predlogi-kader; Predlogi-zakonodaja; Predlogi-

izobraževanje 

PREDLOGI ZA SPREMEMBE 
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PRILOGA 5 

Tabela 4: Razlike med zasebnimi in javnimi domovi za starejše 

 

LEGENDA: 

PP-oddelek s povečano pozornostjo 

V-varovan oddelek 

POL-polodprti oddelek 

    

 

JAVNI DOMOVI ZA 

STAREJŠE 

ZASEBNI DOMOVI ZA 

STAREJŠE 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Tip oddelka PP PP PP PP V POL V V V V 

Število 

stanovalcev 

na oddelku 

za demenco 

12 23 10 24 25 18 14 12 8 21 21 

Število 

vseh 

stanovalcev 

v domu 

95 220 164 233 378 220 148 70 65 125 

Delež 

stanovalcev 

na oddelku 

za demenco 

v % 

12.6 10.5 6.1 10.3 6.6 8.2 9.5 17.1 12.3 33.6 
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PRILOGA 6  

Tabela 5: Primerjava koncepta gospodinjskih skupin med javnimi in zasebnimi domovi 

za starejše 

 

ZASEBNI DOMOVI ZA 

STAREJŠE 

JAVNI DOMOVI ZA 

STAREJŠE 
SKUPAJ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 

Konceptu 

naklonjeni 
X X X X   X X  X 7 

Konceptu 

nenaklonjeni 
    X    X  2 

Deljena 

mnenja o 

konceptu 

     X     1 

Prisotnost 

koncepta 
 X  X  X X X   5 

Odsotnost 

koncepta 
X  X  X    X X 5 

Vpeljava 

koncepta v 

prihodnosti 

X X X  X   X X X 7 

 

 


