
Oplæg til Ergoterapeuter

Der har det vigtige hverv: 

at være med til at skabe det gode ældreliv 

for de ældste gamle 

og for borgere, som har brug for personalestøtte 

og hjælp i 24 timer i døgnet. 

Vh Lise Nevstrup Andersen, 11.9.17

Ergoterapeut ansat i Aalborg Kommune



De faglige redskaber, aktivitetsanalyse, 

Vores tilgang til person-aktivitet-omgivelser, 

Kulturanalyse, 

Danne sammenhænge fx fra ICF og TRIV

Og de personlige kompetencer og tilgange.



Eksempel: 

Aalborg kommunes vision 2020: at mennesker 

skal det de kan – for at få et meningsfyldt liv

Fokus på rehabilitering, samskabelse, 

handlekraft, velfærdsinnovation.

Fra regeringen: puljemidler til ombygning 

af køkkener, demensvenlige 

omgivelser, klippekort…

Hvem er leder, kollegaer, naboer, profil? 

Beboere, pårørende, ressourcecirkel, 

Kultur – og ressourceanalyse

Hvordan bringes mit fag i spil - løfter i flok!

Faglige redskaber… hvad er mit job?

Hvem er jeg? Anneagram type…

Mangler jeg viden? Hvor siger jeg fra?

Følge kommunens vision, 

samfundsmæssige tendenser, 

arbejdspladsens omgivelser, 

rammer, beboere og kultur, 

og din egen personlighed



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

Lise Nevstrup Andersen LNAN-aeh@aalborg.dk

Ergoterapeut, master i natur, sundhed og haver

Præprojekt: Rehabilitering på plejehjem
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Wayfinding, fx ledelinje – inviterer til aktivitet

Fysiske ændringer af omgivelser



Ændring af rutiner og miljø

– se muligheder for beboere og personale, pårørende, 

frivillige…

Alle har mulighed for at sætte daglige 

gøremål og aktiviteter i gang med 

beboere – personlige interesser i spil

I fællesskab laver vi frokost…

en madmor – central person er 

vigtig i ændring af rutiner… 

Vil du hjælpe mig?



Vi keder os i kedelige omgivelser 

– hvad trives du med i dit arbejde og hvor?

Borgere skal have noget at stå op til, og 

personale noget meningsfuldt at sætte i gang.



RETNINGSLINJER OG FORSKNING

Forskere inden for landskabsarkitektur, miljøpsykologi og sundhedsfag er kommet med 
retningslinjer til positivt stimulerende havemiljøer i forhold til særlige målgrupper. 

Der er udpeget fire zoner, som bør indgå i sundhedsdesignet af 
udearealerne ved plejehjem til ældre mennesker: 

1.Udsigten set indefra og det plejehjemmets beboere og personale ser fra 
vinduet

2. De uderum som er lige inden for rækkevidde, fx en balkon, en 
terrasse, et ankomststed, udestue

3. Omgivelserne lige udenfor, fx haven eller grønne arealer, stier, som 
ligger rundt om bygningen

4. De omkringliggende udearealer i nabolaget og i nærmiljøet, hvor der 
er mulighed for andre oplevelser end i de bolignære udearealer.

(Bengtsson, 2015). 

Se kapitel 8 i –at skabe gode dage – www.gerodan.dk



Forskere P. Grahn, J. Ottosson, U. Stigsdotter, fra 2002



RETNINGSLINJER OG metoder til at 

påvirke omgivelserne

Livsorienterende samtale, livsfortælling, tjekliste ved 
indflytning, nydelse, TRIV, ICF, meningsfuldhed, 
sansestimuli, dyr, natur, musik, fotodokumentation, 
ros…. 

Tom Kitwood www.inquiry.dk

SBI anvisning 259 og 263 www.anvisninger.dk

Bog www.gerodan.dk

http://www.inquiry.dk/
http://www.anvisninger.dk/
http://www.gerodan.dk/

