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Tag hverdagen tilbage
– Guide til ergoterapeuter og andre personer, som  
er i kontakt med ældre mennesker i denne coronatid

Alle har behov for en meningsfuld hverdag og det bedst 

mulige liv uanset livssituation.

Ergoterapeutforeningen har stor opmærksomhed på, 

at mange ældre lige nu er stort set afskåret fra fysisk 

kontakt til omverdenen. Heraf er der en stor gruppe, 

som ikke har internet-adgang og kan bruge de mange 

gode tips fra nettet og sociale medier til at skabe ind-

hold i en ny hverdag midt i en coronatid.

Forventningen er, at denne gruppe ældre vil opleve 

at være isoleret i lang tid fremover, idet Coronavirus er 

iblandt os i lang tid endnu. Vi er derfor særlig bekym-

rede for de ældre, der sidder alene i deres boliger og som 

ikke har - eller aktuelt er afskåret fra - et aktivt liv med 

fritidsinteresser eller pårørende, der kan komme på 

besøg til en snak og en kop kaffe.

Den bekymring forstærkes af, at indsatser fra kom-

munen til denne målgruppe kan være begrænset i øje-

blikket for at nedsætte smitterisikoen mellem borgeren 

og medarbejderne. Så hvad nu?

Betydningen af aktiviteter for at opretholde en me-

ningsfuld hverdag kan og skal ikke undervurderes hel-

ler ikke, når der er coronavirus iblandt os. Ergoterapeut-

foreningen vil derfor opfordre til, at ergoterapeuter 

finder alternative veje til at facilitere og understøtte, 

at graden af den oplevede isolation bliver mindst muligt 

for borgeren.

Ergoterapeutforeningen har derfor lavet en guide 

med aktiviteter, som kan sættes i værk i hjemmet - 

nogle af dem med lidt hjælp. Guiden henvender sig 

til ældre borgere, pårørende og andre personer, der 

er i kontakt med ældre mennesker i denne coronatid. 

Formålet med guidens aktiviteter er, at ældre borgere 

kan bevare deres fysiske, psykiske og sociale sundhed, 

funktionsevne og livskvalitet bedst muligt i en svær 

tid. Som ergoterapeut kan du printe guiden og dele med 

borgere, pårørende og andre faggrupper.

Relationer – så den sociale sundhed styr-
kes, og følelsen af ensomhed nedsættes

Mange ældre savner netop nu kontakt til mennesker 
- savner samtaler og nærvær.  Derfor en appel til fa-
milier og venner om at være opmærksomme på ældre 
medborgere. 

• Tag kontakt ved at ringe op på nogle faste ugent-
lige tidspunkter og spørg, hvordan det går, og om I 
kan om hjælpe med noget? 

• Også børnebørnene kan bruge anledningen til at 
etablere faste opringninger til bedste – eller olde-
forældre

• Overveje at komme forbi, selvom der ikke er mulig-
hed for et fysisk besøg. Medbring lidt lækker mad 
eller en lille overraskelse, som kan hænges på et 
dørhåndtag? 

• Tag på kort havebesøg hvor det er muligt. Medbring 
kaffen, sid i solen med god afstand og godt med tøj. 

• Kom forbi og sid udenfor/ nedenfor vinduet, tale 
i telefon sammen, gerne med en kop kaffe eller 
andet lækkeri

• Flere organisationer har også frivillige ved telefo-
nerne, som kan give et kald på faste tidspunkter. 

• Du kan måske også selv blive en del af en telefon-
kæde gennem en organisation

Vi gør hverdagen mulig

Ergoterapeuter træner din krop, psyke og hjerne og udvikler dine sanser og færdigheder i samarbejde med dig. Vi lærer 
dig at bruge nye teknikker og teknologier og tilpasser dine omgivelser og aktiviteter, så du kan klare hverdagen.

Sammen finder vi frem til løsninger, som passer til dit liv. Til dine ressourcer og motivation. Til dine værdier og vaner. 
Målet er en hverdag med indhold og struktur, som giver mening for dig - nu hvor corona stækker mulighederne.



Hjemmetræning  – så fysikken ikke  
lider for meget under isolationen

Det er vigtigt, at du står og går rundt i løbet af da-
gen. Få også gerne frisk luft. Brug dine møbler og sid 
ikke i den samme stol for mange timer ad gangen. 
Daglige gøremål som at gå ud med skraldespanden 
mv. kan suppleres med træningsøvelser f.eks:

• Få frisk luft hver dag. Hvis muligt en gåtur eller 
nyd solen på altanen/sid ved et åbent vindue

• Rejse og sætte sig fra en stol  fx 30 gange  
om dagen

• Gå rundt om spisebordet fx 25 gange

• Gå op og ned ad trapperne nogle gange dagligt, 
hvis man bor i lejlighed eller i hus med trapper

• Brug en eller to poser ris som håndvægte  
og lav nogle øvelser for styrken i armene

Aktiviteter i hjemmet  – så den  
psykiske balance føles opretholdt

• Synge fælles morgensang med Phillip Faber hver 
morgen på DR1 kl 09.05

• Strikke eller andet håndarbejde

• Se på gamle billeder – skriv bagpå hvem der er på 
billederne (det bliver dine pårørende glade for)

• Rydde op i skuffer

• Lav regler for hvor meget TV må være tændt 
dagligt

• Bestil eller få en ven eller familiemedlem til at 
bestille nye frø som kan leveres med posten til 
haven, krukken eller vindueskarmen

Hjernen skal holdes i gang   
– og den kognitive sundhed styrkes 

Der findes mange måder, at holde hjernen aktiv på, 
her et par klassikere:

• Kryds og tværs

• Sudoko

• Genoptage et avisabonnement. 

• Købe ugeblade eller låne dem

• Lægge et puslespil

• Lægge kabaler

• Læse en bog

• Lytte til radio i stedet for at se TV

• Udvælge en TV- avis daglig

• Se Matador / Krøniken eller en anden  
velkendt serie igen

• Spille skak over telefonen

Fasthold de rutiner, 
som du fortsat kan

Det er en god idé at fort-

sætte med at stå op og gå 

i seng, ligesom du plejer 

og spise på de vante 

tidspunkter. De hjemlige 

gøremål skal fortsat 

klares i det omfang, du 

kan uden hjælp. 


