Anbefaling om å skjerme beboere fra
nyhetssendinger
For å skjerme våre beboere vil vi i perioden fremover at alle TV-er i fellestuer,
og alle TV-er til beboere som ikke selv aktivt velger TV-kanal og program settes
til å vise en kanal uten nyhetssendinger. Frem til og med uke 15 anbefales:

NRK 2
I tillegg bør man hjelpe beboere med kognitiv svikt til å sette på radiokanaler
med lite nyhetssendinger. De fleste NRK-kanaler sender mye nyheter. Forslag
til kanaler som har mindre nyhetssendringer enn andre er:
P9 Retro, Radio Vinyl, P7 Klem, og Radio Norsk pop.
Anbefalingen er for å skjerme våre beboere fra for mye inntrykk av nyheter i
disse dager. Rapporter fra personalet sier at beboere med demens blir mer
urolige av nyheter om Coronaviruset enn av vanlige nyheter, fordi de får med
seg at dette er en stor krise som gjelder hele vårt samfunn, og det er oftere og
lengre nyhetssendinger nå. Vi velger derfor å vise NRK2 mest mulig, da denne
kanalen ikke har nyhetssendinger i en periode. NRK2 viser fremover mange
trivelige NRK-program og noen kjente og kjære utenlandske, som Med hjarta
på rette staden. Merk at NRK2 sender nyheter på nattestid i hele perioden, og
at de fra uke 16 sender Dagsnytt 18 og noen andre nyheter igjen.
En del beboere med kognitiv svikt ønsker å være orientert om hva som skjer i
nyhetene. Deres behov bør imøtekommes, men i en tilrettelagt form.
Personalet kan sitte sammen med beboer ved nyhetssending, eller forklare
nyhetsoverskrifter i aviser o.l. Personalet bør også ta opp temaet med beboere
de tror er urolige. Beboere med alvorlig kognitiv svikt skal skjermes helt.
I alle fellesstuer gjelder regelen at behovet for skjerming kommer foran
eventuelle ønsker om å se nyheter i fellesstue av beboere og ansatte. Beboere
uten kognitiv svikt som ønsker å følge nyhetene bør primært gjøre dette via
sine egne nyhetsmedium som TV og Radio på eget værelse eller via avis.
Dersom man ønsker å se nyheter i fellesarealer og det ikke er andre tilstede på
stuen å ta hensyn til, skal man bytte tilbake til NRK2 når sendingen er over.
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