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Grøn bølge trods gammel viden



The Healing Garden The Horticultural Therapy 
School School

Sansehaver Haveterapi
Æstetik, design og Aktivitetsudførelse -
oplevelser i havens rum havearbejde fordi vi har trang

til at være aktive og sociale

The Instorative School
Rehabiliteringshaver (nutidens Terapihaver)
Bevidst indretning til sanse- og erindringsoplevelser, 

følelsesmæssige oplevelser, aktivitetsudøvelse 
og plads til refleksion.

Sundhedseffekten fremmes ved kombinationen af flere faktorer: 
personen selv, havens rum og aktiviteten

Kilde: Patrik Grahn og Ulrika Stigsdotter (2002)



Person / målgruppe 

Meningsfyldt 
hverdag /
Aktivitet

Omgivelser, 
som hæmmer eller 
fremmer udelivet i 
hverdagen

Sundhedseffekten fremmes ved 
kombinationen af flere faktorer: 

personen selv, havens rum og aktiviteten



Øvelse – fortæl om dig

gå rundt om bord - naturelementer



Alnarps Rehabiliteringshave



Mangfoldige 
aktivitetsmuligheder i 
haven konkret og selvbelønnende værdi

lystfyldt, tids- og selvforglemmelse, 

balance mellem udfordring og 
formåen



Afledning

Aflede tanker
Glemme smerter
Vække livslysten
Vægt på aktiviteten
Samtale: metafor

f.eks samle krydderurter, så 
frø, samle blomster, rive 
græs, beskære pelagonier



Hvile og at bare være uden krav



Fysisk aktivitet og 
mindes aktive tider

Sanse- og 
erindringsoplevelser



Tage med hjem –
sanse og mindes



Øvelser med symbolsk 
værdi



Skabende og 
kreativitet



Ergoterapi i et kulturelt 
perspektiv



Selvindsigt og personlighedsforandring

Undersøge sit selvbillede
Relatere til andre 
Lære om egne 

forhindringer for 
selvudvikling

Lære at anvende 
symbolisering

Vække glemte minder og 
konflikter 



Udvikle funktioner – få nye færdigheder



Læring og refleksion
- komme videre i egen 
proces

Positiv oplevelse 

flow-oplevelse

fordybelse 

bevidst nærvær

ingen forstyrrelse



Bevidst nærvær -
mindfullness

Foretrukne pladser –
pladsidentitet.



Betydningsfulde faktorer i rehabiliteringshave
Omsorgen fra personalet, kravløst

Omsorg fra øvrige gruppedeltagere og fællesskabsfølelse

At få lov at være som man er

Individuelle behandlinger og samtaler

At blive set, ikke-skemalagte samtaler

Dyrene 

Betydningsfulde pladser – sanse og erindringsoplevelser

Haven som mellemrum

Tage produkter med hjem

Læring og at komme videre i processen



Hvordan får vi en ung 16 årig knægt op om morgenen?

Spørgsmål om Mick. 
Erhvervet hjerneskade som 14 årig pga knallert ulykke. 
Boet på sygehus, genoptræningscenter i 2 år.
Er blevet træt af pædagoger og terapeuter…
Umotiveret for træning og kan ikke se meningen med livet.



Træning, rekreation, 
frustration og refleksion



Processen ved en aktivitet kan sagtens starte 
tidligere ved at sætte tankerne i gang

- som en forberedelse



Nature guidet therapy



Formål med udelivet i hverdagen
for personer som er afhængige af personale 

 Få kontakt med lysten til livet, 

 Mindes den aktive periode af livet,  

 Få lyst til aktivitetsudførelse, 

 Vække gode minder, kreativitet, glæde, positive tanker…... 

 Sundhedsfremme (sollys, bevægelse…)

Det skal blive en del af hverdagen 

at anvende de uden døre omgivelser – bevidst.



Hvad kan vi gøre som personale

Være bevidste om:

• at anvende det udendøre rum lige uden for dørtrinnet

• fremme omgivelserne i positiv retning

• (udstyr, tilgængelighed, påklædning, holdninger…)

• hvilken type natur/have vi vil anvende

• Vide, at lidt er bedre end ingenting



Øvelse – din barndom

Hvor legede du som 
barn?



Rehabilitering =
Vende tilbage, nærme en 
tilstand som før forandringer…

og være aktiv i eget liv

Bidrage til samfundet og 

anvende egne ressourcer

Det handler om værdighed

Tag mig selv med på arbejdet…

Oplægsholder
Præsentationsnoter
STARTER MED HISTORIE: om sammenhænge, meningsfuldhed, mestring, at gøre sig nyttig – noget at stå op til, reflektion over livet, ændringer i tilværelsen, være en del af samfundet. Tænke sundhedsfremmende og rehabiliterende.



Hvordan stemmer det med din arbejdssituation?                          
…pause

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Havearbejde 		både-og		+ havearbejdeHvile, se på		processen, oplevelsen	konkret produkt Være sig selv, samvær  	fællesskabsfølelse	lære nogetInde		både-og		udeHealing garden	Instorative		horticulturalSchool		school		school= behov for varieret mængde af meningsfulde aktiviteter og oplevelser, for at dække menneskers individuelle behov.4 tiltaler mange mennesker: rofyldt, rum til tanke, artsrig, vildhedResultat: rofyldt, rum til tanke, åbent med udsigt, privatOgså artsrig, vildhed, socialt og kulturelt nævnesValg af plads handler om minder om tidligere tid eller oplevelser som svarer til følelserne3 rum 3 steder i haven= bred variation af rum ved design og anlæggelse af terapihaver





Om naturens, omgivelsernes og aktiviteternes betydning

for rehabiliterende og sundhedsfremmende interventioner

i forhold til ældre demensramte beboere på plejehjem.

http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1157

SE FOTO HERI

Præprojekt: Rehabilitering på plejehjem

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Starter med en historie: om sammenhænge, meningsfuldhed, mestring, at mennesker skal bruges og reflektere over livet, at vi har brug for hinanden, 

http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1157


WHO fælles sprog og rammer – historik - og udvikling af
rehabiliteringsbegrebet og praksis

Hvidbog 
som 

rehabiliterings
begreb

Tværfagligt 
bidrager vi  
- udefra 

perspektiv

ICF: ICIDH-2 
oversat til DK –

tværfagligt
reference model
og vurderings-

redskab

Borgerens 
indefra 

perspektiv
Pårørende 
- mellem 

perspektiv

ICIDH: 1980, sygdom og handicap

ICIDH-2: 2001, kropsfunktioner, aktivitet og deltagelse samt
omgivelser + ICD-10: diagnoseklassifikation

Vi og netværk 
støtter borger 

i at realisere 
sine 

potentialer og 
ønsker om det 

gode liv
– på trods…

Udvikling fra 2001 – nu – og vi øver os stadig i praksis…

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vigtigt redskab: i forhold til formidlingen og motivatione og fællesskabet om beboerens ønsker med dagen/livet.Triagering/ fysisk fokus – De ser frem til den rehabiliterende tankegang på triageringsmøderne – så det kommer til at handle om ”hvad kan personale og beboere og pårørende /netværk gøre selv – så det ikke kun handler om medicinering”.Her vil ICF fokus være hensigtsmæssigt – og jeg mener, vi i TAK kan tilbyde at sætte fokus på det ved tværfaglige møder. Eksempel: en beboer behandles for hæmorider med medicin – ordineret af sygepl. Hvordan kan personalet tænke aktivitet og forebyggende ind i stedet kun for kropsniveau(symptombehandling) – fx at beboer ikke skal sidde hele dagen, men op af stolen hver halve time og lige gå en runde. Her kræves en anden tænkning. Eksempel: en beboer har kol eller hjerteproblemer og får medicin – alt er perfekt. Men beboer har stadig ondt i livet og er ikke glad og endda angst. Kan adspredelse og hverdagsaktiviteter være med til at give mere muskulatur og bedre luftvejsfunktion, frem for symptombehandling. Igen tænkning på aktivitet og dermed deltagelse i hverdagslivet. Her vil plejehjem gerne have hjælp til at få et andet fokus end kun den sygeplejefaglige. Det skal gerne med i vores rehabiliteringskoncept.



• Hvad er Bedre Ældrepleje, hvordan startede det, hvem er det for…?

• Hvem er plejehjemsbeboere, hvad/hvem er svage ældre?

• Hvilke tiltag har mine kollegaer udført og for hvilken målgruppe af de svage ældre? – og dermed 
hvad kan jeg udelukke og indsnævre til?

• Er der fælles sprog og forståelse af baggrund og ord?

• Hvad kendetegner Plejehjemmet, hvad optages de af, hvem er ansat, fysiske omgivelser?

• Er der falsk varebetegnelse – dvs er der sammenhæng til nuet?

• Hvad hæmmer og fremmer muligheder for beboere?

• Hvilke ressourcer har målgruppen og omgivelserne?

Jeg begyndte med spørgsmål – undren – som er 
besvaret i præprojektets rapport.



Analysedel 1: Fysiske omgivelser og design af 
udemiljø og understøttende for at arbejde rehabiliterende 
og sundhedsfremmende (helhedsdesign, ressourcekæden)

Analysedel 2: Aktivitetsudførelser med beboerne i 
udemiljøet og indendørs med naturrekvisitter 
(screening ved fællesaktivitet og individuel fordybelse)

Analysedel 3: Afsæt i beboernes motivationskilder og 
forbedring af indendørs omgivelser (bruge dig selv, 
fremme af selvstændig meningsfuld aktivitet, use it or loose it)

Analysen er opbygget i tre dele



Ældre med 
demens

Pårørende

Personale
Ældre med 
funktions-

nedsættelse

Frivillige 
ældre

Mennesker i ressourcekæden



Screening via fælles 
aktiviteter: Kognitivt, fysisk 
og socialt 
– hvad fanger dig/lokker dig i 
gang
- hvad nyder du/motiveres af

FOTO: brænde haveaffald på 
opfordring for ældre med 
demens (æstetiker, 
gartnerdatter)

Rekvisitter og bevidst 
indretning – inde og ude 
- giver flere muligheder i 
hverdagen -
sundhedsfremmende

FOTO: TØRRESNOR, hvor 
ældre med demens tager 
vasketøj ned



Vi støtter ved at motivere og finde borgerens nøgle til at gøre mere! 

FOTO: ældre med dement og jeg går med halmballer på 
vogn. Se foto i rapporten.

VIL DU HJÆLPE MIG?

Til SKAL JEG HJÆLPE DIG?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her er foto af dement dame som lokkes udendøre, fordi der er brug for hende til en arbejdsopgave. Der stimuleres til samvær og samtale, opmærksom, sanser, orienteringsevne, problemløsning, fysisk aktivitet, sundhedsfremme og hun udfører en meningsfuld og sund aktivitet og får en naturlig sultbehov og en god nattesøvn… som er fælles rehabiliteringsmål med hende/ pårørende og team



Metode: fælles aktivitet, analysefund og individuelle tiltag

Fast struktur: min egen, aktiviteterne og dagsskema,… møder

1)  Forberedelse: praktisk og mental klargørelse af rekvisitter til aktivitetsmuligheder

2)  Indgang: morgenrunde – vurdere stemning og invitere til aktivitetsdeltagelse

3)  Udførsel: tilbyde meningsfulde aktiviteter individuelt tilpasset beboers tidsramme 
og balance mellem udfordring og formåen – fremme lyst til aktivitetsdeltagelse.

4)  Afrunding: skabe ro og tryghed i overgang fra aktivitet til tilværelsen i hjemmet

5)  Afslutning: fotokollage i form af  oplevelsesdokument og takkebrev

Fast struktur på aktivitet 5-trins tilgang



Nøglebundtet er tiltænkt som metafor på de mangfoldige muligheder 
for at finde beboerens motivationskilde. Nøglen bliver et middel til at 
finde frem til, hvordan vi får realiseret og anvendt beboernes ressourcer 
og potentiale. 
Mange låse kan låses op – også personalets og ændringer af omgivelser



Holde fokus på den faglige rygsæk – ICF, træningsformer t demensramte

Tænke rehabiliterende og sundhedsfremmende

Anvende omgivelserne – fjerne hindringer og fremme mulighederne, ved at skabe 
nye positivt stimulerende miljøer

Plan for den ældre – hvad skal du i dag og hvorfor (være bevidst)

Bevidst forberedelse

Køre med løse tider – er den demente i flow, eller har brug for særlig hjælp til at 
komme til næste situation, wc, drikke – så er det en del af interventionen.

Øve os, og finde nye veje sammen med personalet og omgivelserne

Hvad giver mere arbejdsglæde – fjerne hindringer og finde personalets 
kompetencer og nydelse frem

Samler på erfaringer, 
for at gøre det bedre for de ældre med demens på plejehjem
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