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Instruktion til personer, der gennemfører DEMMI test. 
 
 
NB: Opgaverne i DEMMI skal gennemføres i den rækkefølge, som er angivet. Personen skal 
så vidt muligt have de samme sko på ved re-testning. 
Opgaverne skal forklares og om nødvendigt demonstreres. En opgave skal ikke gennemføres, 
hvis tester eller personen har forbehold mod at gennemføre opgaven.  
Instruktion til de enkelte opgaver og Protokol til administration af DEMMI fra 
scoringsskemaet skal følges. Nedenfor angives i kursiv ordlyden af instruktionen til de enkelte 
opgaver. 
----------------------------------------------------  

 
Nu skal jeg se, hvor let eller svært det er for dig at komme rundt når du ligger, sidder, står og 
går. 
Vi starter med, at du lægger dig i sengen / mens du ligger i sengen. Jeg fortæller dig hele tiden 
hvad du skal gøre. Nu går vi i gang. Tester står, så man kan ”gribe”/støtte personen efter behov.  
 

Seng (forflytninger, uden sko) 
På hospital, rehabiliteringsafdeling og plejehjem gennemføres testene i en seng. I træningscenter 
gennemføres testene på en briks. Personen skal ligge fladt, men ekstra puder kan benyttes, hvis 
personen ikke er i stand til at ligge fladt på ryggen. 

Opgave 1 Du skal bøje dine knæ og sætte fødderne på lagnet/sengen/underlaget, og lade 
fødderne blive der. Nu skal du løfte bagdelen (som hvis du skal have et bækken). 
Bækkenet skal løftes, så tester kan få en ”flad hånd” ind under bagdelen. 

Opgave 2 Nu skal du rulle om på siden uden at gribe fat i noget. Når personen har udført 
opgaven. Så må du godt komme tilbage igen.  

Opgave 3 Denne gang skal jeg bede dig om at komme op at sidde på sengekanten uden at gribe 
fat i noget. 

 

Stol (forflytninger, med sko) 
Stolen er placeret op mod en væg, og tester står ved siden af/skråt foran personen.  

Opgave 4  Jeg skal bede dig om at lægge hænderne i skødet og sidde opret uden at støtte dig til 
ryglæn eller armlæn i 10 sekunder. Du skal holde knæ og fødder sammen. Fødderne 
hviler på gulvet (eller skammel, hvis nødvendigt). 

Opgave 5  Du må godt sætte fødderne lidt fra hinanden igen. Nu skal du op at stå. Rejs dig op 
ved at støtte dig til armlænene. Gangredskabet må godt stå foran personen. 

Opgave 6 Denne gang skal du prøve på at rejse dig op med armene krydset over brystet. Tester 
viser, hvordan armene skal placeres. Gangredskabet må godt stå foran personen. 

 

Hvis personen pga. åndenød har brug for at hvile sig mellem de enkelte opgaver, skal der 
holdes en pause på op til 10 min. på dette tidspunkt i testen. 

 
Statisk balance (uden sko, uden strømper og uden gangredskab). Hvis personen har 
støttestrømper, bandager eller lign. skal personen beholde sine sko på. 
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Personen står fx med front mod en sengegavl, en gangbarre eller lignende. Testen demonstreres 
for personen, som må støtte sig til sengegavl/sengehest/gangbarre, når vedkommende skal indtage 
positionen. Tester må godt stå bag ved personen. 

Opgave 7 Nu skal du stå 10 sekunder uden at støtte dig til noget. Jeg starter tiden, når du 
slipper. 

Opgave 8 Nu skal du stå med fødderne samlet i 10 sekunder uden at støtte dig til noget. Jeg 
starter tiden, når du slipper. 

Opgave 9 Du må godt sætte fødderne lidt fra hinanden igen, og holde ved 
sengegavl/sengehest/gangbarre. Denne gang skal jeg se om du kan stå på tæer, dvs. 
hælene skal løftes fri af underlaget. Du skal stå på tæer i 10 sekunder, uden at støtte 
dig til noget. Jeg starter tiden, når du slipper. Hælene skal løftes fri af gulvet. 

Opgave 10 Nu skal du stå med den ene fod foran den anden ligesom på en linje. Du må selv 
vælge hvilken fod der er forrest. Hvis personen ser ud til at kunne stå i stillingen 
fortsættes med: Luk dine øjne og bliv stående i 10 sekunder. Jeg starter tiden, når du 
slipper og har lukket øjnene.  

 

Gang (med sko) 
Hvis muligt – dvs. sikkert – bør tester gå skråt bagved personen, så tester påvirker gangen så lidt 
som muligt. 

Opgave 11 Nu skal vi se, hvor langt du kan gå uden pause. Vi snakker ikke sammen undervejs. 
Du må godt starte nu. Hvis testen udføres på sengestue er det okay at personen 
stopper op på vej ud på gangen for at se om der er fri bane. Testen slutter, hvis 
personen stopper for at hvile. Personen bruger det gangredskab, som er relevant på 
testtidspunktet. Hvis valget står mellem 2 forskellige gangredskaber, skal man vælge 
det, som giver det største sikkerhed. Testen slutter, når personen har tilbagelagt en 
distance på 50 m. 

Opgave 12 Selvstændig gangfunktion vurderes af tester på en strækning op til maksimalt 50 m 
(fra opgave 11). 

 
Dynamisk balance (uden sko, uden strømper og uden gangredskab) Hvis personen har 
støttestrømper, bandager eller lign. skal personen beholde sine sko på. 

Personen står fx med siden til sengegavl/et gelænder/en gangbarre, med en stol placeret bagved og 
tester stående ved siden af personen. 

Opgave 13 Nu lægger jeg en kuglepen på gulvet foran dine fødder og jeg skal bede dig om at 
samle kuglepennen op uden at støtte dig til noget. Personen står op og må godt støtte 
sig til noget under instruktionen. 

Opgave 14 Du skal nu gå 4 skridt baglæns.  
 Gangen skal være sikker og stabil. 

Opgave 15 Til sidst skal jeg bede dig om at hoppe uden at støtte dig til noget. Begge fødder skal 
løftes fra gulvet. Afsæt og landing skal foretages med god stabilitet. 

 


