
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 

”vil du hjælpe mig” win-win 

 

 

 

 



Og nu kan jeg samle op fra gulvet… 

refleksion, overførselsværdi… 



Tag mig selv med på arbejdet… 



Præprojekt Rehabilitering på plejehjem, Aalborg 
Lise Nevstrup Andersen, OT, Master i natur, sundhed og haver 

SUNDHEDSFREMME   REHABILITERING  MESTRING  SKABE RELATIONER 

 bevidst fokus på beboer og personale, værdier, sætte mål for person og plejehjemmet 

Stjernestunder - gode øjeblikke - oplevelse i nuet - nydelse 

360 grader syn - Fokus på omgivelser: fysisk miljø, mennesker…  

FJERNE FORHINDRINGER      FREMME MULIGHEDER  

Gøre noget for mange – løfte i flok – ressourcecirklen 

Der er brug for dig! ”vil du hjælpe mig?”, ”tak for hjælpen” 



Formål med præprojekt: 
 bedre ældrepleje på plejehjem for svageste beboere, videnskabelig metoder, brug af naturen, 

omgivelser der fremmer, bruge viden ICF, TRIV …lære nyt… observere, analysere, sætte i gang… 



 

• Hvad er Bedre Ældrepleje, hvem er plejehjemsbeboere, hvad/hvem er svage ældre? 

• Hvilke tiltag har mine kollegaer udført  – hvad kan jeg udelukke - fælles sprog og forståelse? 

•  Hvad kendetegner plejehjemmet, omgivelserne, 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: 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 



Rekvisitter og bevidst indretning 

– inde og ude -  giver flere 

muligheder i hverdagen  



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 



Plejehjemmet Lions Park, værdier Eden filosofi – naturen, kontakt 

Derfor nydesignede haverum i den lukkede gårdhave, lede vej, 

lokke ud, samtaleemner, sansestimuli, kontakt, fysisk stimuli… 

















Innovationspuljemidler til oplæring af flere ergoterapeuter til Implementeringsteamet end mig.  

• Fokus på omgivelser, nye øjne på plejehjem i 3 mdr. – ændringer  skal der til.  

• Proces er vigtigere end produkt, (haven er mindre vigtig). Fælles mål – løfte i flok 

• 5 – trins tilgang fra forberedelse til afslutning af tiltag/gøremål/aktivitet 

 

Basisteams på alle plejehjem med mere cpr. relateret fokus, men også helhedsfokus  

– så flere får fordel af tiltag -  

• Fysiotp, ergotp. og aktivitetskollega. 

• Triagering med pleje- og sygepleje, flytte fokus fra krop/sygdom til aktivitet og deltagelse 

• Tør være synlig – spejling - sidemandsoplæring  

 

Bruger/pårørenderåd, politisk og ledelsesmæssig opbakning  

Plan Aalborg Kommune 



Link præprojekt og PIXIversion 
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1197/ 

 

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

 

 

Ældre og Sundhed, Træning og Aktivitet.  

LNAN-aeh@aalborg.dk 
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