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Med udgangspunkt i Bedre Ældrepleje for beboere på plejehjem er dette præprojekt udarbejdet for 
Træning og Aktivitet, Ældre og Sundhed i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg.  
Dataindsamling, aktivitetsudførelse og rapportskrivning fandt sted fra august til december 2014 og 
præprojektet er opdateret i marts 2015.

Den videnskabelige undersøgelse tager udgangspunkt i aktivitetsprocesser med fem demensramte 
beboere på demensafsnit og i deres omgivelser - inde og ude - ved Plejehjemmet Lions Parken. Under-
vejs er der sat fokus på at ændre de fysiske rammer udendørs med et helhedsdesign af tilgængelighed, 
anvendelighed og specialdesignet haverum for demensramte og de øvrige målgrupper, fx øvrige bebo-
ere på plejehjemmet, brugere af Aktivitetscenter Lions Parken og Dagcenter for Demens. 

I foråret 2015 forandres havemiljøet efter observationer af målgrupperne og med viden fra forskning 
og praksis. Fondsmidler er søgt og bevilliget i samarbejde med frivillige ældre med henblik på at gøre 
haverummet ved aktivitetscentret mere ældre- og kørestolsvenligt og tillokkende for demensramte.  
Derudover etableres specialdesignede haverum til alle beboere på plejehjemmet af plejehjemsleder i 
samarbejde med leder af aktivitetscenteret, Videnscenter for Demens, Træning og Aktivitet Nord samt 
Nørresundby Boligselskab.

Den positive kædereaktion består af personalets bevidsthed om at invitation og igangsætning af have-
aktiviteter har stor betydning for ældre med nedsat funktionsniveau. 

Plejehjemmets beboere, som er afhængige af andres hjælp, får støtte og kommer ud. Det sætter skub 
i arbejdsglæden og motivationen hos aktive ældre, som frivilligt passer højbed og haverum. Når de de-
mensramte ser at der arbejdes i haven, lokkes de ud. Og når de pårørende kommer på besøg støtter 
de yderligere den demensramte i at komme ud. Dette giver motivation for personalet, som nyder at 
der sker noget og at de kan bidrage til glæde og meningsfyldt aktivitet for beboere og brugere af Lions 
Parken. 

Den sammenhængende ressource af mennesker kommer til at blive anvendt bevidst i den rehabilite-
rende tankegang i arbejdet på Plejehjemmet Lions Parken. Dette sker sammen med værdigrundlaget 
fra filosofien, ”The Eden Alternative” – hvor beboernes livskvalitet understøttes i samspillet med om-
givelserne og funderes på grundtanken om, at naturbaserede aktiviteter, udflugter og tilknytning til 
mennesker, dyr og natur har en positiv betydning for beboernes mentale og fysiske sundhed, hvilket 
står i overensstemmelse med præprojektets udgangspunkt.

Nærværende præprojekt sætter fokus på naturens, omgivelsernes og aktiviteternes  
betydning for rehabiliterende og sundhedsfremmende interventioner i forhold til ældre 
demensramte beboere på plejehjem. 

Præprojektet viser, at der er brug for alle, hvor vi løfter i flok. Vi har kaldt det ”den menneskelige  
ressourcecirkel”, med bevidst inddragelse af mennesker i nærmiljøet. 

Resumé
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Det virker let, men i praksis er der hindringer, som gør at beboerne ikke får alle deres kompetencer i 
spil. Omvendt kan vi gøre brug af understøttende tiltag for at fremme beboernes livskvalitet, velvære 
og mulighed for at være aktive medspillere i hverdagen. Denne proces og tankegang om rehabilitering i 
praksis vises gennem nærværende præprojekt. 

Via anvendte metoder viser det sig i praksis, at selv de svageste af de svage demensramte beboere har 
ressourcer til at indgå i aktiviteter i naturen eller inden døre med naturelementer. Præprojektet viser, at 
det er muligt at tænke og arbejde rehabiliterende med borgere med demens. En målgruppe, hvor det 
viser sig, at det er muligt at arbejde efter Hvidbogens rehabiliteringsbegreber med fælles tværfaglig 
målsætning, en indsats i en given periode af beboernes liv sammen med pårørende og inddragelse af 
omgivelserne i lokalsamfundet.

Analysen er opbygget af tre dele: 

1. Design af udemiljø og beskrivelse af hvordan omgivelserne kan forbedres og være understøttende 
for at arbejde rehabiliterende og sundhedsfremmende (helhedsdesign, ressourcecirklen).  Omgivel-
sernes hindringer identificeres med fokus på øget tilgængelighed og anvendelighed, som baggrund 
for forbedringer via nye designs. Disse sigter mod at stimulere beboernes aktivitets- og deltagelses-
formåen samt at skabe tryghed og et miljø, der påvirker beboernes velvære og generelle sundhed. 

2. Aktivitetsudførelser med beboerne i udemiljøet og indendørs med naturrekvisitter – 3 cases 
(screening ved fællesaktivitet og individuel fordybelse). Igennem aktivitetsprocesserne med demens-
ramte beboere illustreres, hvordan man kan inddrage naturen og udnytte mulighederne ved at op-
sætte rekvisitter til formålet, som uderummet kan give, set i forhold til rehabilitering og sundheds-
fremmende mål.

3. Afsæt i beboernes motivationskilder og forbedring af indendørs omgivelser – 2 cases  
(use it or loose it  - bruge dig selv, fremme af selvstændig meningsfuld aktivitet).  Dette for at un-
derstrege at rehabilitering kan tænkes og udformes på forskellig vis, alt efter beboernes interesser 
og motivationskilde. Endvidere en beskrivelse af hvordan indendørs omgivelser kan understøtte 
rehabiliteringsmålene.

Tilgangen i præprojektet er, at der er res-
sourcer i alle mennesker. Derfor er nøg-
lebundtet blevet et symbol på de mang-
foldige muligheder for at finde beboerens 
motivationskilde. Nøglen bliver et middel 
til at finde frem til, hvordan vi får realise-
ret og anvendt beboernes ressourcer og 
potentiale. Mange låse kan låses op – også 
personalets muligheder for ændringer i 
hverdagen og ændringer af omgivelserne. 
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Analysedelene tager afsæt i forskningsviden om Health Design, miljøpsykologi, mestringsteori, rehabi-
literingsmodel fra Hvidbogen, aktivitetsteori og egen erfaring fra praksis. Analysen viser, at aktivitets-
processer med fokus på stimuli fra naturen og naturelementer, og fokus på at fjerne hindringer for at 
realisere beboernes potentiale, virker fremmende for beboernes trivsel og sundhed. 

Præprojektet har forsøgt at tage hensyn til implementeringsudfordringer. For at udvikle praksisformer 
i det rehabiliterende arbejde er der derfor udarbejdet følgende løsningsforslag:

•	 5-trins procedure
Aktivitetsudførelsen er baseret på en sammenhængende og struktureret procedure, som er be-
skrevet således at andre kan udføre aktiviteterne med samme strukturerede tilgang og teoretiske 
forståelse. 

•	 Sidemandsoplæring
Aktiviteterne er udført åbent så personale kan se, hvad der udføres, og der er efterfølgende udleve-
ret fotomateriale med tekst til inspiration. Pårørende og pårørenderåd er inddraget og det samme 
gælder brugere og brugerråd. Løbende er de tilstedeværende beboere, pårørende, personalet og 
brugere af Lions Parkens enheder blevet orienteret.

•	 Idekatalog
Der er udviklet havedesigns med forslag, der fungerer som en drejebog til inspiration. Der er sat 
fokus på samarbejde og samskabelse i forhold til realiseringen af havens helhedsplan med brug af 
lokale frivillige, aktive ældre med funktionsnedsættelse og andre i nærmiljøet.

•	 Ressourcecirkel
Der fremlægges ”en menneskelig ressourcecirkel”, hvor vi bevidst medinddrager beboernes egne 
ressourcer og potentialer og inviterer de omkringliggende ressourcer med – til gavn for plejehjem-
mets beboere. På den måde løfter vi Bedre Ældrepleje til et Bedre Ældreliv baseret på den rehabi-
literende tankegang.

Rapporten er udformet som et videnskabeligt præprojekt, for at bidrage til bedre ældrepleje og rehabi-
litering i praksis, baseret på evidens. Formålet er derfor at omsætte viden til udvikling af bedre praksis. 

Dette præprojekt kan forhåbentligt være en del af udviklingen med at arbejde rehabiliterende i praksis 
og med fokus på flere målgrupper, som ikke er allermest nærliggende fx borgere med demens og ter-
minalpatienter/borgere i deres sidste livsfase. 

Aalborg kommune  vil være aktive for at finde nøglen til beboeren på plejehjem, så det enkelte men-
neske får det liv de ønsker under givne livsvilkår. Vi er i samme båd med andre kommuner med henblik 
på at udvikle og implementere praksisformer på de forskellige niveauer – politisk, på ledelsesplan og i 
hverdagens praksis. Det overordnede fokus er at indføre rehabilitering på plejehjem i Aalborg Kommu-
ne, udfra en målrettet strategi med individuelle hensyn til det enkelte plejehjem. 
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Regeringen har i årenes løb afsat midler til Bedre Ældrepleje til borgere som bor på plejehjem. Det 
handler om at styrke livskvalitet, rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen for de ældre i Danmark 
(Sm.dk/ældre/rehabilitering).

I Aalborg Kommune er vi  – ligesom resten af landet – optaget af, hvordan vi bedst bidrager med at 
støtte den mangfoldige gruppe af ældre mennesker, som modtager hjælp i hverdagen, så de oplever et 
værdigt liv og får det hverdagsliv, de ønsker på deres ældre dage. 

Baseret på erfaringerne fra de tidligere tiltag under Bedre Ældrepleje i Aalborg Kommune har Ældre- 
og Handicapforvaltningen og nærmere Trænings - og Aktivitetschefen sat øget fokus på rehabilitering 
på plejehjem - især målrettet de svagere og mere komplekse beboere. I den anledning udførtes præ-
projekt Rehabilitering på plejehjem i Aalborg Kommune 2015. 

I præprojektet sættes fokus på ældre beboere med demens, bosiddende på demensafsnit på Pleje-
hjemmet Lions Parken. Konkrete tiltag er igangsat af Plejehjemslederen og Aktivitetslederen og kol-
legaer ved plejehjemmet og aktivitetscenteret i samarbejde med Videnscenter for Demens,  ergo- og 
fysioterapeuter i Træningsenheden, fagkonsulenter og i samspil med andre enheder i Aalborg Kommu-
ne. Som et led heraf bliver aktuelle præprojekt og indsats integreret. Præprojektet skal ses et som sup-
plement til al anden tiltag i Bedre Ældrepleje med intervention via fx fysisk aktivitet og træning, musik, 
leg, hverdagsopgaver, wellness, egenomsorg, social omsorg og sociale arrangementer. 

Dataindsamling, aktivitetsudførelse og rapportskrivning fandt sted fra august til december 2014 og 
præprojektet er ajourført marts 2015. Rapporten er udformet som et videnskabeligt præprojekt, der 
kan være med til at skabe bedre ældrepleje og rehabilitering i praksis, baseret på evidens. Formålet er 
derfor at omsætte viden til udvikling af bedre praksis. 

Det handler blot om at finde nøglen

Forsiden på dette præprojekt viser et nøglebundt, der er tiltænkt som en metafor på de mangfoldige 
muligheder for at finde beboerens motivationskilde. Nøglen bliver et middel til at finde frem til, hvordan 
beboeren får realiseret og anvendt egne ressourcer og eget potentiale. 

Det virker så let – men i hverdagen kan der være hæmmere, eller hindringer, som gør, at beboeren ikke 
får alle sine kompetencer i spil. For eksempel kan det afhænge af den ældre selv, organisering i hver-
dagens opgaver, manglende viden og kreativitet til at se borgeren ud fra flere perspektiver. Personalet 
kan have en forudopfattet mening om, hvad beboerne formår mentalt, kognitivt og kropsligt. Ligeledes 
kan de faglige tests og screeninger begrænse personalets perspektiver, hvis beboeren ikke passer ind i 
anvendte tests. De institutionelle rammer kan sætte en hindring for beboerens egen selvbestemmelse 
og autonomi. Dermed risikerer man, at fastlåse beboere i en bestemt opfattelse og i en bestemt rolle. 

Omvendt kan vi gøre brug af fremmere, eller understøttende tiltage, der fremme beboerens livskvali-
tet, velvære og mulighed for at være en aktiv medspiller i hverdagen. I dette præprojekt tilstræbes at 
arbejde med en åben tilgang til hver enkelt beboer – så nøglen til det enkelte unikke menneske findes. 

Forord
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Dette præprojekt baseres på holdningen om, at alle mennesker har ressourcer og potentialer som kan 
realiseres, uanset alder og funktionsniveau. Hertil anvendes forskningsmæssig viden og praksis erfaring 
om naturens betydning for mental og fysisk velvære, om mulighederne ved brug af naturelementer og 
aktiviteter i naturen og mulighederne i bevidst design af udemiljøet og om omgivelsernes betydning i 
forhold til at stimulere borgere med demens. 

Rapporten til præprojektet er udarbejdet af Harriet Eyð Durhuus, sociolog (cand.scient.soc) fra Aalborg 
Universitet, konsulentansat ved sekretariatet for Træning og Aktivitet. Layout er udført af Pia Christina 
Svendsen, Kommunikationskonsulent i Ældre og Sundhed, Aalborg Kommune. Det praktiske arbejde 
på Plejehjemmet Lions Parken med metodeudarbejdelse og aktivitetsudførelse med deltagende ældre 
demensramte beboere samt rapportskrivning er udført af Lise Nevstrup Andersen, ergoterapeut og 
fagkonsulent med Master i Natur, Sundhed og Haver fra det Svenske Landbrugs Universitet Alnarp.
    

Efterskrift

Som opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen fremsatte regeringen i 2014 lovforslag om indførelse 
af en ret – ikke en pligt(red) - til rehabilitering i lov om social service. Pr. 01.01. 2015 trådte Serviceloven 
§ 83 a i kraft, ”hvor borgere med nedsat funktionsevne skal tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset 
rehabiliteringsforløb, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og 
dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage 
udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov”(Retsinformation.dk).

Denne lov gælder for borgere der modtager kerneydelsen hjemmehjælp. I flere år har kommuner ar-
bejdet med hjælp til selvhjælp eller rehabiliteringsforløb på hjemmehjælpsområdet ved genoptræning, 
vedligeholdelsestræning og person- og praktisk hjælp ved hverdagsrehabilitering/træning før pleje. 
Denne tendens følges op med fokus på fremtidens hjemmehjælp, som tager udgangspunkt i at ældre 
er forskellige og at mange ældre vil have ressourcer, som kan anvendes bedre. Der står intet om pleje-
hjemsbeboere i loven. 

Socialstyrelsen udgiver i andet kvartal 2015 en håndbog i rehabilitering på ældreområdet, der skal un-
derstøtte kommunal praksis på såvel hjemmepleje- som plejeboligområdet (jf. korrespondance med 
Socialstyrelsen, kontor for ældre og demens, feb 2015). Derfor er dette præprojekt interessant, da der 
er arbejdet med de svageste beboere på plejehjem og parallelt er arbejdet med udgangspunkt i Rege-
ringens målsætning som lyder:
 
•	 at ældre borgere skal være selvhjulpne længst muligt gennem en målrettet forebyggelsesind-

sats og systematiske rehabiliteringsforløb, hvor indsatserne bidrager til en mere selvstændig 
hverdag for borgeren – med mere livskvalitet til følg

•	 at øge kvalitet og sammenhæng i indsatsen overfor svage ældre med komplekse plejebehov, 
så det giver oplevelse af større tryghed og mere værdighed i plejen 

•	 at styrke indsatsen mod ensomhed blandt ældre borgere, så de støttes i igen at blive en del af 
fællesskabet
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”Det er regeringens klare holdning, at hvis vi ved hjælp af rehabiliterende indsatser på meningsfuld vis 
kan hjælpe ældre borgere til en mere selvstændig hverdag, så er det den vej, vi skal gå. Behovet for at 
klare sig selv og bevare kontrollen over egen hverdag forsvinder ikke, blot fordi vi bliver gamle. Derfor 
skal ældre borgere også som udgangspunkt hjælpes til igen at blive i stand til at klare sig selv og leve et
liv i overensstemmelse med deres egne ønsker og værdier” (Opfølgning på hjemmehjælpskommissio-
nen 2014).

Ministeriet skriver: ” Træning og rehabilitering som alternativ til konventionel kompenserende hjem-
mehjælp kan hjælpe svage ældre med at få kontrol over deres dagligdag, og derfor i højere grad blive 
herre i eget liv” (Sm.dk/ældre rehabilitering, 2015).

Der gøres erfaringer i Danmark og der arbejdes mere og mere målrettet efter den rehabiliterende tan-
kegang. I Aalborg Kommune er rehabilitering en strategi, som beskrives i Mål og Indsatser 2015-2016:  
”I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgerens mulighed for at leve en 
selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og deres netværk”.  

Det spændende bliver om arbejdspladserne formår at ændre sit mindset og ændre kultur, således at 
beboerne på plejehjem får det Bedre Ældreliv, de ønsker. 

Lise Nevstrup Andersen, 2015

Ergoterapeut, Master i natur, sundhed og haver
Træning og Aktivitet, Ældre og Sundhed
Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

Nærværende præprojekt viser, at det er muligt at opnå positive resultater i forhold til  
ældre beboere på demensafsnit ved at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang - hvor 
der sættes fokus på naturens, omgivelsernes og aktiviteternes betydning ud fra et sund-
hedsperspektiv og trivselsperspektiv.  
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En differentieret ældregruppe

Bedre Ældrepleje er henvendt til en differentieret ældregruppe bosiddende på plejehjem og blev i første 
omgang forklaret som en indsats for svage ældre. Ordbruget og inddelingen af de ældre er i disse år 
under forandring. Begrebsforklaringer som aktive og svage ældre diskuteres og der tales for et mere 
differentieret ældrebillede. Det nyeste billede viser en skelnen imellem tre grupper af ældre (Opfølg-
ning på hjemmehjælpskommissionen 2014) og vises visuelt med de nedenstående tre figurer:

Det kan diskuteres hvorvidt denne inddeling er for snæver. For eksempel kan ældre med funktionstab 
være selvhjulpne med hjælp fra strategier, velfærdsteknologi og køb af ydelser – og dermed tilhøre  
kategorien af selvhjulpne ældre.

I daglig tale og i tidligere rapporter fra bl.a. Socialstyrelsen bruges betegnelsen aktive ældre med en ak-
tiv aldring - modsat de svage ældre, hvor sygdom har nedsat funktionsevnen og gjort det svært at klare 
dagligdagen. Sidstnævnte kategori dækker også de mest skrøbelige og omsorgskrævende ældre med 
flere sygdomme, grundet alderssvækkelse, demenssygdom eller anden hindring, som nedsætter deres 
fysiske, mentale og sociale funktionsniveau. Disse er afhængige af pleje, omsorg og støtte 24 timer i 
døgnet for at få basale behov dækket og hverdagen til at fungere. 

Uanset ordvalg, så handler det om at finde en fælles terminologi, så alle forstår det samme, når vi dis-
kuterer de forskellige målgrupper og mulige indsatser. Alle mennesker har potentialer uanset hvilken 
kasse og kategori, vi sættes i – kategorien skal blot anvendes til begrebsafklaring i praksis.

Hidtidig intervention af Bedre Ældrepleje i Aalborg

Tidligere interventioner har været kortvarige og projektorienterede indsatser med varierede fokus-
punkter uden overvejelser om bæredygtige og langsigtede forslag til at udvikle Bedre Ældrepleje. Der-
for bliver dette videnskabelige præprojekt integreret i Aalborg Kommunes målsætning om at skabe 
en implementerende og gennemgribende strategi for rehabiliteringsindsatser. Dette forventes at give 
langsigtede resultater til hele målgruppen under Bedre Ældrepleje. 1

 
Ældre med omfattende 
plejebehov og komplek-
se behandlingsforløb i 
eget hjem 
 
Kan understøttes med 
bedre ældrepleje på  
plejehjem, træning og 
rehabilitering

 
Ældre med funktions 
tab pga. sygdom og 
alderdom 
 
 
Kan understøttes med  
rehabilitering, genoptræ-
ning og hjælpemidler

 
Raske og selvhjulpne 
ældre  
 
 
 
Kan understøttes med  
forebyggende indsats

Introduktion
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Tidligere indsatser har vist, at det er sværere at arbejde med demensramte og borgere med kognitive 
dysfunktioner, hvorfor de overvejende blev udelukket i tiltagene. Dermed er indsatsen rettet mod at 
skabe bedre ældrepleje ikke i samme grad indrettet til de mere komplekse pleje- og behandlingskræ-
vende beboere. I den sammenhæng ses relevansen af at stimulere og aktivere disse menneskers sanser 
igennem andre former for tiltag, som kan virke fremmende for både deres fysiske tilstand samt sociale 
og mentale velbefindende. Præprojektet sætter fokus på Bedre Ældrepleje til ældre med demens på 
demensafsnit ud fra et rehabiliterende og sundhedsfremmende perspektiv.

Tidligere intervention under Bedre Ældrepleje har ikke taget udgangspunkt i målrettet arbejde med 
brug af naturens muligheder. Udgangspunktet for præprojektet er at tilbyde aktiviteter med tilknytning 
til naturelementer eller det nærliggende udemiljø, at skabe stimulerende rammer i form af nydesignede 
haverum og et tilgængeligt udemiljø samt foreslå omlægning af omgivelser der hindrer aktivitetsudfø-
relse ved plejehjemmet. 
Målet er at fremme et aktivt udeliv, skabe et deltagende hverdagsliv og herigennem arbejde rehabili-
terende - med inspiration fra forskningsviden om Health Design, miljøpsykologi og aktivitetsvidenskab. 
Derfor ses præprojektet, som et supplement til afprøvede metoder og midler, som er anvendt af kolle-
gaer under arbejdet med Bedre Ældrepleje i Aalborg Kommune. 

Rehabiliteringsbegreb og aktivitetsbegreb

Nærværende præprojekt sætter fokus på naturens, omgivelsernes og aktiviteternes betydning for 
rehabiliterende interventioner ift. ældre demensramte på plejehjem.  Rehabiliteringstankegangen kan 
beskrives således:

Mennesker med nedsat funktionsevne kan have behov for støtte til at takle konsekvenserne af  
deres situation. Rehabilitering, dvs. at nærme sig den tilstand som var før helbredsmæssige 
og /eller psykosociale forandringer, kan være en vigtig faktor i indsatsen for at bevare, ud-
vikle og genetablere tidligere eller nye funktionsevner. Dette er for, at personen opnår størst 
mulig selvstændighed, ligeværdighed og meningsfuldhed i hverdagslivet. Rehabilitering rum-
mer muligheder for fagpersoner og pårørende/netværk med henblik på at støtte personen 
i at realisere sine potentialer og ønsker om det gode liv, som en aktiv del af samfundet på 
trods af ændret situation og livsvilkåret.                  
        (Hjortbak et al 2011 - Udfordringer til rehabilitering i Danmark)

Rehabilitering anvendes i stigende grad i Danmark som en målrettet indsatsform og opprioriteres i 
det fagprofessionelle arbejde. Ifølge Rehabiliteringsforum Danmark er der udfordringer med blandt 
andet at udvikle og implementere praksisformer på de forskellige niveauer – politisk, på ledelsesplan 
og i hverdagens praksis. Dertil kommer udfordringer med at få skabt en fælles forståelse af begrebet 
Rehabilitering.

I dette præprojekt lægger vi os op ad Hvidbogens definition, som sætter fokus på en målrettet, tidsbe-
stemt, koordineret, sammenhængende og videnbaseret indsats. Her fokuseres på samarbejdsproces-
sen mellem borger, fagfolk og pårørende samt på borgerinddragelse og hele livssituationen (Marselis-
borgcentret 2004) 2 
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Præprojektets formål

Det overordnede formål med dette præprojekt er at tydeliggøre, hvordan jeg arbejder rehabiliterende 
med inspiration fra forskningsviden om evidence based health design for landskabsarkitektur og miljø-
psykologi, teorier om mestring og oplevelse af sammenhæng og flow, Hvidbogens rehabiliteringsmo-
del, aktivitetsvidenskab og erfaring fra masteruddannelse og praksis. Denne viden skal gerne under-
støtte arbejdsgruppen, der har til opgave at udarbejde et overordnet og fælles rehabiliteringsdesign 
for alle plejehjem i Aalborg kommune. I præprojektet tages udgangspunkt i de plejehjemsbeboere, som 
kollegaer ikke kunne medtage i deres indsatser, og der anvendes metoder og strukturer, som gerne skal 
supplere tidligere beskrevne tiltag i Bedre Ældrepleje i Aalborg. Ved at beskrive min tilgang til feltet, 
mit blik for beboerne og mine observationer af hindringer og muligheder - og herefter kombinere be-
skrivelsen med min teoretiske forståelse og metodiske overvejelser – vil jeg give indblik og forslag til, 
hvordan man kan arbejde rehabiliterende med ældre med demens. 

Jeg ønsker bl.a at illustrere, hvordan naturomgivelser i nærmiljøet - både samvær i havens rum, udeak-
tiviteter og brug af elementer fra naturen - har en positiv virkning på demensramte beboeres velvære, 
livskvalitet, værdighed, aktive deltagelse og generelle sundhed. Jeg vil også give eksempler på, hvordan 
der kan arbejdes med at fjerne hindringer for at demensramte beboere kan komme udendørs og hvor-
dan sundhedsfremmende og rehabiliterende initiativer i udelivet kan fremmes på vores plejehjem. 

Problemformulering

På baggrund af ovenstående ønsker jeg med følgende problemformulering at undersøge:

Problemformulering

På baggrund af ovenstående, ønsker jeg med følgende problemformulering at undersøge:

Hvad kendetegner udemiljøet, herunder omgivelserne omkring Lions Parken og hvordan 
kan et forbedret udemiljø være med til at fremme demensramte beboeres generelle 
sundhed? 

Hvad betyder aktiviteter udendørs såvel som indendørs for disse beboere, set i lyset af 
rehabiliterende og sundhedsfremmende intervention?

Problemformuleringen lægger indledende op til en beskrivende og identificerende analyse af udemiljø-
et, hvilket fungerer som en optakt til en mere interventionsorienteret analyse, der indbefatter forslag til 
forbedringer. Efterfulgt af en grundig beskrivelse af aktivitetsprocesserne, som forklares og fortolkes 
ud fra et rehabiliterende og sundhedsfremmende perspektiv.   
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Noter

1)
Af statusrapport og notatet Status på midler til bedre ældrepleje samt 20 % midler på plejehjem fremgår 
det, at kommunens daværende ældreområder selv udviklede og afprøvede diverse tiltag til fremme af 
beboernes daglige aktivitet og generelle sundhed. Her kan nævnes tiltag med temaet ”Mere fest og 
farver”, som indebar varierede aktiviteter samt tildeling af flere timer til aktivitetsmedarbejdere på de 
enkelte områders plejehjem. Derudover kan nævnes indsatser som ”Terapeuter på plejehjem” og ”Styrk 
Livet” med individuelle ergoterapeutiske tiltag eller et team af ergo- og fysioterapeuter med fokus på 
aktivitet i hverdagens opgaver og fysisk træning for at styrke livet hos plejehjemsbeboerne. Her til-
stræbtes det at holde beboerne aktive i eget liv ud fra en rehabiliterende tanke og beboerformulerede 
mål. Indsatsen var derudover rettet mod at fremme et højt fysisk funktionsniveau blandt beboerne og 
forebygge faldulykker, sygdom og isolation. De forskellige indsatser indikerer, at det har været nemme-
re at ramme de mere aktivt deltagende, fysisk friske og motiverede plejehjemsbeboere. I denne katego-
ri var det lettere at udføre fysiske tests, forventningssamtaler og sætte mål samt oprette hold til fysisk 
træning og sociale aktiviteter. Jo større behov for en-til-en intervention, desto sværere var det, at yde 
en indsats for flere mennesker på én gang. 

2)
Der er flere definitioner af rehabiliteringsbegrebet, og i Danmark opereres især med to definitioner. 
Den ene er WHO´s definition som især knytter sig til sundhedsområdet med en sygdomsorienteret 
tilgang med vægt på uafhængighed og selvbestemmelse. WHO´s definition benyttes af Sundhedssty-
relsen og til dels Socialstyrelsen (Marselisborgcentret.dk/forskning).
I inspirationsmaterialet fra 2014 om rehabilitering på ældreområdet, fremgår at Socialstyrelsen også 
lægger sig op ad definitionen der er formuleret i Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (Socialstyrelsen.
dk). Hvidbogens formål var at udvikle en forståelse af rehabilitering, der matcher danske forhold (Hjort-
bak et al 2011). 

I Hvidbogen forstås funktionsevnen ud fra et fysisk, psykisk og socialt aspekt, og disse sidestilles med 
helbredsklassifikationen: International Classification of Functioning, Disability and Health(ICF), der an-
vendes som fælles forståelsesramme vedrørende rehabiliteringsprocessen. I ICF tages udgangspunkt 
i Kroppens funktioner og anatomi, Aktiviteter og Deltagelse som gensidigt påvirker hinanden, samt i 
Omgivelsesfaktorer og Personlige faktorer, som kan påvirke funktionsevnen i positiv eller negativ ret-
ning (ibid), (Socialstyrelsen 2011). Hermed fremstår det faktum, at flere variabler gensidigt påvirker hin-
anden og dermed også udfaldet. Derfor kan man ikke operere med en standardform for rehabilitering. I 
stedet bør man tilstræbe at finde nøglen til det enkelte menneske og nøglen til, hvordan rehabilitering 
bør udtænkes på det enkelte plejehjem. Samtidig bør der arbejdes med en ramme, som er retningsgi-
vende for rehabiliteringsinterventionerne (jf. Rehabiliteringsdesignet, sidste afsnit). 
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Udvælgelse af Plejehjem 

Præprojektet tager afsæt i Plejehjemmet Lions Parken, Aalborg Kommune der supplerer forvaltningens 
fælles værdigrundlag med filosofien, The Eden Alternative. Formålet er at skabe værdige levesteder og 
arbejdssteder for beboere og personale. Eden-filosofien bygger på nogle grundlæggende principper, 
der er relateret til at fjerne ensomhed - kedsomhed – hjælpeløshed og i hovedtræk skabe et værdigt 
liv på fx et plejehjem (Edendenmark.dk). Filosofien lægger op til en vedvarende opmærksomhed på 
at understøtte beboernes livskvalitet i fællesskabet og i samspillet med omgivelserne og funderes på 
grundtanken om, at naturbaserede aktiviteter, udflugter og tilknytning til mennesker, dyr og natur har 
en positiv betydning for beboernes mentale og fysiske sundhed, hvilket står i overensstemmelse med 
præprojektets udgangspunkt. 

Udvælgelse af demensramte beboere
Plejehjemmet har i alt 45 plejeboliger fordelt på fire boenheder, heraf 2 demensafsnit. Ældre med de-
menssygdom og bolig i et demensafsnit er udvalgt til at deltage i præprojektet. I alt beskrives 5 bebo-
ere som repræsentanter for et bredere udsnit på demensafsnittene i boenhed C og D.1 Præprojektets 
deltagere er fire kvinder og en mand, fordelt på alderen 77, 79, 79, 81 og 93 år og alle med betydeligt 
præg af deres demenssygdom og med funktionsbegrænsninger i hverdagslivet. De er demensudredte 
for demenssygdomme med svækkelse af hjernens funktioner.2 

Tilgang i feltet og dataindsamling

Forstudie

Inden præprojektets påbegyndelse, var jeg tilknyttet Videnscenter for demens, fordi personalet ønskede 
at fremme brugen af udendørs aktiviteter og samtidig så et behov for forbedring af de fysiske omgivelser. 
Dermed fulgte og observerede jeg personalet på deres daglige gåture i nærmiljøet med demensramte bor-
gere, hvoraf nogle sad i kørestol, nogle gik med rollator og andre gik uden hjælpemidler. Endvidere cyklede 
jeg rundt i nærmiljøet for at danne mig et billede af omgivelserne ved matriklen, hvilket suppleredes med 
et vue via google maps. Denne dataindsamling blev anvendt under præprojektets samlede dataindsamling.

Indgang i feltet - relationsopbygning til beboerne og samarbejdsrelationer til personale

Den første måned på plejehjemmet og i aktivitetscentret blev anvendt til at observere og skabe rela-
tioner til beboere og samarbejdsrelationer med personalet ved begge arbejdspladser. Formålet var at 
opnå indsigt i personalets arbejdssituation og plejehjemmets hverdagsrytme samt få forståelse for 
beboernes hverdagsliv i de givne rammer.3 

Screening igennem aktivitetsudførelse 

De involverede beboere blev ikke screenet via fysiske tests og måleredskaber, da kollegaer har afprøvet 
det og forkastet den form for screening (jf. interne statusrapporter fra Bedre Ældrepleje). Beboerne 
blev derfor ergoterapeutisk screenet ved observation og afprøvning af aktiviteter i fællesskab og indi-
viduelt. Dette for at se, hvad der fangede beboernes interesse for at deltage i aktiviteter ude og inde 
med rekvisitter fra naturen. Via observationer og aktivitetsudførelse fik jeg indsigt i de hindringer og 
muligheder, der foreligger, når ønsket er at skabe et mere aktivt hverdagsliv for denne målgruppe.

Metode



23

Efter den første måned igangsatte jeg mere aktive tiltag, som tænktes at gavne beboerne. Parallelt 
hermed foretog jeg uformelle interviews med beboerne og samlede opfordrede og uopfordrede beret-
ninger for at få indblik i, hvordan beboerne oplevede og mærkede indsatsen rettet imod dem. Følgende 
afsnit fremlægger min forståelse af aktivitetsbegrebet, og den tilgang jeg havde under aktivitetsudfø-
relsen, dvs. hvordan jeg strukturerede aktivitetsforløbet og hvordan jeg tilpassede aktiviteten til bebo-
erens behov. 

Etablering af samarbejde 

Parallelt med relationsopbygningen og aktivitetsudførelsen med beboerne, blev der lagt fokus på om-
givelsernes betydning for at hæmme og fremme beboernes potentiale samt brugen af udemiljøet i 
hverdagen. Mit forhåndskendskab til Dagcenter for Demens blev anvendt som forarbejde til et tilgæn-
gelighedsdesign og nyt haverum for den specifikke målgruppe. 
I processen med at udarbejde disse design samt helhedsdesignet i gårdhaven blev flere faggrupper fra 
de forskellige enheder i Lions Parken inddraget og aktive frivillige ældre fra aktivitetscentret blev invi-
teret med, hvilket samlet set gav flere perspektiver på haverummenes udformning. 

Lions Parken består af en fælles matrikel med flere ejerforhold, hvorfor det kræver samarbejde og 
koordinering at lave en helhedsplan med design af tilgængelige stisystemer og anvendelige varierede 
udearealer. Som optakt til processen bistod jeg med at finde ud af organiseringen og ejerforholdene.4 

Præprojektets datagrundlag – deltagende observation, uformelle interviews og designs

Opsamlende bygger præprojektet på deltagende observation for at få indsigt i omgivelserne omkring 
Lions Parken, i plejehjemmets hverdagsrytme og i beboernes hverdagsliv samt i beboernes aktivitets-
udførelse. Dette blev suppleret med uformelle interviews med beboere og personale og med opfor-
drede og uopfordrede beretninger. Datagrundlag består af feltnotater, citater og fotokollager af aktivi-
tetsprocesserne med de fem medvirkende beboere. Derudover er udarbejdet et tilgængelighedsdesign 
af nærliggende udearealer og et design af den lukkede gårdhave, som i analysen bruges til at beskrive 
hæmmende og fremmende faktorer for beboernes aktivitetsdeltagelse. 

Umiddelbart kan det virke som et spinkelt fundament og begrænset empiri at operere med fem medvir-
kende beboere. Imidlertid repræsenterer disse informanter et bredere udsnit af beboerne på demens-
afsnittene. Det betyder, at temaerne, der vil fremtræde i analysen, er repræsentative for den samlede 
gruppe af beboere, der har deltaget i aktiviteter. Jeg valgte at medtage fem beboere for at kunne ope-
rere med dybdegående empiri, som efterfølgende indskrives i teori. 

Aktivitet defineres som et gensidigt samspil mellem personen, omgivelserne og opgaven.

Aktiviteter er hverdagsopgaver, der optager beboerens tid og opmærksomhed. Aktiviteterne kan 
indbefatte egenomsorg, daglige opgaver og lystbetonet indhold som leg. Derudover medtages søvn 
og rekreation i definitionen af aktiviteter, da der er behov for vekselvirkning og tilpasning af behovet 
for at hvile og at være i gang (Kielhofner 2006), (Persson 2001). Aktivitet tillægges mening og be-
tydning af personen selv og er udtryk for den enkeltes interesser og færdigheder. Aktiviteter giver 
oplevelser og erfaringer, som åbner nye muligheder. Menneskets daglige gøremål er selvigangsæt-
tende, målrettede, har et formål, er socialt accepterede og er i bedste fald personligt tilfredsstillende 
(Bendixen 2001), (Bendixen et al 2005).
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Derfor kan man tale om teoretisk eller analytisk generalisering. Teoretisk kan man sige, at hvis man 
finder et lignende plejehjem med lignende beboergrupper, kan man med høj sandsynlighed forudsi-
ge, at der vil være lignende muligheder og udfordringer tilstede i forhold til rehabiliteringsarbejdet.

 
Aktivitetstilgangen – fra start til slut i 5 trin

I rehabiliteringsforløb med særligt sårbare mennesker er det essentielt, at der er struktur på metoden 
med opbygning af en begyndelse og en afslutning for at skabe genkendelighed, forudsigelighed, tryg-
hed og give mulighed for at vælge aktiviteter inden for givne rammer. 
Med min faglige og teoretiske viden har jeg opbygget en struktur til aktivitetsudførelse og rehabilite-
rende interventioner. Disse erfaringer har jeg indhentet på andre arbejdspladser med rehabiliterings-
forløb og via mit masterspeciale ved den svenske rehabiliteringshave Alnarp (Andersen 2007). 

Til dette præprojekt har jeg videreudviklet denne forståelse og tilpasset den ældre beboer med de-
mens. Strukturen til dette præprojekt består af fem sammenhængende dele, som nedenstående illu-
streres fra opstart til afslutning af intervention: 

Indgangen – trin 2: 

Jeg foretog en morgenrunde i hver boenhed for at fornemme, hvem jeg havde mulighed for 
at invitere med til aktivitetsdeltagelse på den givne dag. Samtidig observerede og fornem-
mede jeg, hvornår der forelå behov for at tale med dæmpet stemme, og hvorledes jeg skulle 
tage hensyn til boehendens rytme i hverdagen og undgå at medvirke til at øge beboernes 
uhensigtsmæssige adfærd i form af overstimuli. Hele tiden med en bevidsthed om at jeg var 
gæst og skulle bevare min spontanitet og komme med uventede tiltag. 

Forberedelse – trin 1: 

Inden mødet med beboerne forberedte jeg et udvalg af varierede aktivitetsmuligheder og 
pakkede min cykeltrailer eller bil med private ejendele såsom rekvisitter eller redskaber, som 
tænktes at kunne anvendes. For eksempel en kurv med naturelementer fra skoven, en trai-
lerfuld halmballer, en ekstra kost, vaskebræt, tæpper i en bestemt farve, planter fra haven, 
havehandsker, en stor sten, frisk brænde og optænding, eller en paraply afhængig af vejr og 
de deltagende beboere. 
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Udførelsen – trin 3: 

Ved udførelse af aktiviteter tilstræbtes at skabe forudsigelighed for beboerne, inden op-
gaven blev igangsat. Aktivitetsformen blev afstemt, så der var en positiv balance imellem 
udfordring og formåen. Beboerne blev medinddraget og mødt med en individuel tilgang for 
at skabe en meningsfuld oplevelse og for at fremme beboernes lyst til fortsat aktivitetsdel-
tagelse. Derfor opererede jeg ikke med en standard tidsramme. I stedet fulgte jeg bebo-
ernes tidsramme, ud fra deres opmærksom og flow (Csikszentmihalyi 2005). Herigennem 
kunne jeg oparbejde og udvide længden og udholdenheden af beboernes aktivitetsformåen. 
Aktiviteten blev tilpasset efter, om beboerne ville nyde oplevelsen igennem brug af sanser, 
reflektere og tale om processen eller ville udarbejde et håndgribeligt produkt efter endt ar-
bejde. Aktivitet kan således inddeles i oplevelsen, processen og produktet (Andersen 2007). 
Det, som er meningsfyldt og en positiv oplevelse for én beboer, behøver ikke at have samme 
værdi for en anden beboer (Ergoteraputen 07:09). 

Afrunding – trin 4: 

Aktiviteterne blev afrundet med en hensyntagen til beboernes sindsstemning, tempo og de-
res døgnrytme. Beboeren kunne blive forvirret med behov for at finde ro igen efter afsluttet 
aktivitet. Nærmere var det overgangen fra aktivitet til hverdagen i boenheden – dette mel-
lemrum efterlod dem tilsyneladende i en gråzone, hvor de havde behov for personalestøtte. 
Dermed vil jeg udlede at det er optimalt, når der er personale tilstede til at skabe en over-
gang til hverdagen efter en afsluttet aktivitet. Fx var der behov for toiletbesøg, håndvask, fin-
de indefodtøj eller finde en plads til hvil. Nogle overgange og hverdagsaktiviteter udførte jeg, 
- andre måtte der velkendt personale til. Derfor blev samarbejdet og koordineringen vigtig.

Afslutning – trin 5:

Efter endt aktivitet lavede jeg en fotokollage med tekst, beskrivelse af aktiviteten og ople-
velsen – udformet som et oplevelsesdokument eller takkebrev (jf. bilag oplevelsesdokument 
og takkebrev). Dermed kunne jeg fastholde og genkalde oplevelser igennem en visualisering. 
Oplevelsesdokument og takkebrev blev afleveret til beboeren som et personligt dokument. 
Herigennem fik beboeren en yderligere anerkendelse for indsatsen. Når dokumentet be-
skrev en fællesaktivitet, blev det en neutral skildring, som kunne hænges op i den fælles 
opholdsstue – til minde og samtaleemne for flere.
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Noter 
1)

I arbejdet med Bedre Ældrepleje på Plejehjemmet Lions Parken er der arbejdet med et større antal be-
boere med demens, som ikke beskrives i dette projekt. Boenhed A og B medtages ikke direkte, da disse 
rummer en blandet beboergruppe med flere friske borgere der selv kan tage initiativ til hverdagsopga-
ver, kan igangsættes med hverdagsaktiviteter af personalet eller kan deltage i aktivitetscentrets tilbud.

2)
Almindelige funktioner såsom at modtage beskeder, huske, orientere sig og kommunikere med omver-
denen svinder med tiden, og dermed er behovet for at udføre daglige gøremål med betydeligt støtte til 
stede (Alzheimerforeningen.dk). Generelt har deltagerne ikke faste aktiviteter eller gøremål i hverda-
gen, fordi de af forskellige årsager ikke formår at deltage i aktiviteter på plejehjemmet. De deltagende 
beboere er derfor kategoriserede som værende i gruppen af ældre med omfattende behov for pleje, 
omsorg og støtte 24 timer i døgnet. De er afhængige af fagpersonale på tværs af social- og sundheds-
området for at få basale behov dækket og få hverdagen til at fungere. 

3)
Som observatør tilstræbte jeg at agere i en anerkendende rolle, der kunne fremme trygheden og for-
ståelse i min relation med beboere og personalegrupper. Jeg tilstræbte, at hver enkelt beboer og med-
arbejder følte sig hørt og set, hvilket efter min overbevisning er det bedste grundlag for et godt samar-
bejde. Dog var min rolle fra starten utydelig for mig selv, hvilket afgjort kunne smitte af på personalets 
usikkerhed ved min pludselige tilstedeværelse på deres arbejdsplads og min funktion i forhold til deres 
arbejdszoner. Med tiden fik nogle medarbejdere øje på mit arbejdstiltag, og jeg fik tildelt en slags eks-
pertrolle indenfor muligheder og forhindringer, når man taler om deltagelse og aktivitet. Jeg begyndte 
at oplevede, at personalet henvendte sig til mig – hvis de uden held havde prøvet forskellige midler til 
at aktivere visse beboere.

4)
Lederne af Plejehjem, Aktivitetscenter, Dagcenter for Demens og Træningsenhed blev samlet. De ene-
des om et fælles mål med at forbedre udearealerne på Lions Parken til gavn for beboerne, deres pårø-
rende, personalet, frivillige og borgere, som kommer til aktivitet og træning. Viceværter, driftschef samt 
formand for Nørresundby Boligselskab støttede op om et fælles helhedsdesign. Lions Parken omfatter 
et plejehjem, et aktivitetscenter og et Dagcenter for Demens, som er placeret i en fælles fire-længet 
bygning med en lukket gårdhave med vandspejl og 6 bede. Derudover er der to længer i fire etager, der 
omfatter 99 ældreboliger med tilhørende fælles udearealer. 
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Rehabilitering og sundhedsfremme ud fra naturens betydning for velvære

Både landskabsarkitekter, miljøpsykologer, biologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, idrætsforskere, 
sygeplejersker og læger har forsket i eller studeret Health Design (Abrahamsson & Tenggart 2003). 
Kernen i denne forskning er de sundhedsfremmende faktorer ved design af udemiljøer og den bevidste 
anvendelse i praksis. Eksempelvis forskes der i, hvor langt vi vil gå for at komme til naturen, hvilke natu-
relementer tiltrækker os mennesker, hvor føler vi os trygge, health-design med blandt andet indendørs 
indretning med billeder af naturen, farvevalg i forhold til at dæmpe og øge blodtryk, betydningen af 
udsigten fra et vindue, indhold og indretning af en have til en bestemt målgruppe samt den vilde naturs 
betydning for mennesker. 

Forskning har således de seneste 30-40 år vist større interesse for naturens og haverummets positive 
betydning på forebyggelse af sygdom, sundhedsfremme og rehabiliteringsprocessen. For eksempel har 
lyset positiv indvirkning på depression, døgnrytme, søvnproblemer og adfærd. Selv korte ophold uden-
dørs giver nedsat puls, nedsat muskelspænding, stabilt blodtryk og øget optag af D-vitamin samt bedre 
koncentration hos ældre mennesker - når omgivelserne vel at mærke er forudsigelige og ikke giver an-
ledning til utryghed og dermed stresspåvirkning (Ottosen & Grahn 1998), (Bengtsson 2003). 

Til ældre anbefaler Sundhedsstyrelsen mindst 30 minutters fysisk aktivitet dagligt som kan opdeles i 
mindre perioder af mindst 10 minutters varighed. De 30 minutter skal ligge ud over øvrige almindelige 
hverdagsaktiviteter, og kan fx være cykling, en rask gåtur eller havearbejde (Sundhedsstyrelsen 2013), 
(Sundhedsstyrelsen 2003). Det betyder, at der er behov for udemiljøer som stimulerer til bevægelse, 
gåture, leg og havearbejde, og at ældre borgere får dækket et eventuelt behov for hjælp til at holde sig 
i gang.

Sundhedsfremmende miljøer 

Det er tidens trend at forske i effekten ved brug af naturen i et sundhedsmæssigt perspektiv med fokus 
på folkesundheden. Der er stor interesse for naturen og udemiljøets betydning for mennesker i den 
sammenhæng. (Stigsdotter 2005). Hensigten med sundhedsfremme er at øge menneskets velbefin-
dende, dvs fremme den fysiske og mentale sundhed, uafhængigt af alder og målgruppe. Det betyder, at 
den patogenetiske traditionelle sygdomstilgang med fokus på krop og behandling bliver suppleret med 
en mere helhedsorienteret tankegang via den salutogenetiske orientering. 

Den salutogenetiske teori koncentrerer sig om de faktorer, der ser ud til at fremme sundheden hos 
mennesker. Tesen er, at følelsen af sammenhæng direkte påvirker menneskers sundhedsadfærd og 
derigennem helbredstilstanden og velværen (Persson 2001). Fra et salutogenetisk perspektiv er det 
muligt at være syg og samtidig føle velvære og føre en meningsfuld tilværelse, som personen magter 
(Antonovsky 2000).

Teori
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Mental sundhed

 
Mennesker med demens får en bedre livskvalitet og fungerer bedre, hvis de bevarer et aktivt liv (Stimu-
lerende aktiviteter – Alzheimerforeningen), (Videnscenter for demens – fysisk træning), (Socialstyrel-
sen Tema om demens og fysisk aktivitet). Samtidig viser forskning at, naturbaserede aktiviteter har en 
positiv betydning for den mentale og fysiske sundhed. 

Udendørs aktiviteter kan give beboerne mulighed for refleksion, fordybelse og afkobling fra hverdagens 
krav og mulighed for at bruge kroppen og stimulere sanserne. Udeaktiviteter kan dertil være med til at 
give motion, træne balance evnen, støtte og udvikle nære relationer, udvikle samtaleemner og give nye 
muligheder for rolle-afprøvelse, hvor beboerne kan opdage nye sider af sig selv. Derfor påvirker ude-
aktiviteterne både beboernes fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Det vil i sidste instans fremme 
beboernes følelse af livsglæde, tryghed og hindre ensomhed og isolation (Ergoterapeuten 07:09), ( 
Skovdagcentret, 2004), (Stimulerende aktiviteter, www.alzheimer.dk)

En vellykket alderdom – mestring af tilværelsen

 
En vellykket alderdom er defineret som et godt helbred med veljusteret behandling af eventuelt kro-
niske sygdomme, god funktionsevne både ved gang, balance og intellektuelt, og mod på tilværelsen. 
Når der ikke er balance, vil det bl.a. påvirke den ældres deltagelse i udadvendte aktiviteter. Evnen til at 
opnå balance eller at klare belastninger kaldes mestring. Ens mestring bliver mere og mere afgørende 
med årene. Hvis man er dårlig til at mestre, vil konsekvenserne være mere alvorlige, jo ældre man bliver. 
Omvendt kan man ved god mestring kompensere for alderens sårbarhed (Schroll 2014). 

I Antonovskys mestringsteori tages afsæt i den salutogenetiske idé, og der opereres med begreberne 
håndterbarhed, begribelighed og meningsfuldhed. Kortfattet siger teorien, at jo bedre vi er i stand til at 
opleve tilværelsen som meningsfuld, begribelig og håndterbar, til trods for sygdom og modgang i livet, 
desto bedre er præmisserne for vores følelse af sammenhæng og dermed sundhed. Det handler om, 
at man som menneske begriber og forstår, hvad der sker med en selv, og hvorfor forskellige indsatser 
rettes mod en. 

Håndterbarheden handler om, hvorvidt man føler, at man har information til rådighed og kontrol med, 
hvad der sker med en selv. Meningsfuldhed handler om, hvorvidt man eksempelvis føler, at den støtte 
man modtager giver mening (Thybo P/Antonovsky). Med dette for øje kan der tages udgangspunkt i 
den demensramte beboers ressourcer og aktivitetsformåen i forhold til en mestringsstrategi og belast-
ningsbalancen.
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Analysen er opbygget i tre dele. 

Første analysedel beskriver, hvordan udemiljøet og omgivelserne på Lions Parkens matrikel kan desig-
nes og forbedres, når ønsket er at arbejde rehabiliterende og sundhedsfremmende. Uddybende iden-
tificeres omgivelsernes hindringer, som danner baggrund for forbedringer via nye designs. Disse sigter 
mod at stimulere beboernes aktivitets- og deltagelsesformåen samt skabe tryghed og skabe et miljø, 
der påvirker beboernes velvære og generelle sundhed. 

Dernæst følger anden analysedel, som tager udgangspunkt i aktivitetsudførelser med beboerne. Igen-
nem aktivitetsprocesserne med beboerne illustreres, hvordan man kan inddrage naturen og udnytte 
mulighederne, som uderummet kan give, set i forhold til rehabilitering og sundhedsfremmende mål. 

Tredje analysedel tager indledende afsæt i aktivitetsudførelser med beboere, dog ikke i lyset af naturen 
og udemiljøet. - Dette for at understrege at rehabilitering kan tænkes og udformes på forskellig vis, 
alt efter beboernes interesser og motivationskilde. Under tredje analysedel beskrives tillige, hvordan 
indendørs omgivelser kan understøtte rehabiliteringsmålene. 

Samtlige analysedele tager afsæt i den rehabiliterende tankegang i praksis med inspiration fra forsk-
ningsviden om Evidence Based Health Design, miljøpsykologi, teorier om Mestring og Oplevelse af 
Sammenhæng og Flow, Hvidbogens rehabiliteringsmodel, Aktivitetsvidenskab og erfaring fra master-
uddannelse og praksis. 

Analyse

Analysedel 1: Design af udemiljø som understøttende for at arbejde rehabiliterende

Analysedel 2: Rehabiliterende aktivitetsudførelser med beboerne i udemiljøet og indendørs 
med naturrekvisitter

Analysedel 3: Rehabilitering med afsæt i beboernes motivationskilder og forbedring af 
indendørs omgivelser 
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Analysedel 1: Design af udemiljø som understøttende for at arbejde rehabiliterende

Med følgende analysedel identificeres hindringer og manglende stimulation i udemiljøets omgivelser, 
herunder nærliggende udeareal og den lukkede gårdhave. Identifikationen leder op til forslag og illu-
strationer af, hvordan udemiljøets omgivelser bevidst kan designes for at fremme brugen af havens rum 
og dermed stimulere og aktivere beoerne. Som fremlagt i metodeafsnittet blev involverede på Lions 
Parken enige om at arbejde målrettet mod et helhedsdesign og en samlet bæredygtig løsning. Denne 
analysedel vil præsentere helhedsdesignet, som indeholder et tilgængelighedsdesign med forslag til 
forbedringer af tilgængelige og anvendelige stisystemer på matriklen, og et nyt specialdesign af den 
lukkede gårdhave med varierede haverum.

Identifikation af lav og høj tilgængelighed

Herunder præsenteres hindringerne og mulighederne som løbende kom frem via observationer og ak-
tiviteter med demensramte og andre brugere af udearealerne. Følgende illustration viser en form for 
screening over høj og lav tilgængelighed omkring Lions Parkens matrikel.  

Ordforklaring

Demens:
Dagcenter for Demens, 
gangareal med 
kontorer til sygepleje, 
fysioterapeuter og 
aktivitet 

Aktivitet:
Aktivitetscenter

Boenhed A og B:
Herimellem ligger 
hovedindgangen. 

Mellem Dagcenter for 
Demens og Aktivitets-
center ligger anden 
hovedindgang.

Bus:
Busstoppested til centrum 
af Nørresundby og 
til Aalborg

Høj tilgængelighed  - sti af fliser og asfalt       
 

Lav tilgængelighed  - grus og varieret terræn, svært for rollator og kørestol 
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Illustrationen viser punkterede linjer og hele linjer som tegn på, hvor der er lav eller høj tilgængelighed.
Udearealerne kan give begrænsninger i valg af ruter på stisystemet, da stierne kun er delvist tilgænge-
lige og farbare for kørestole og rollatorer. Yderligere er der højdeforskelle, som gør det fysisk hårdt for 
en hjælper at skubbe en kørestol. Illustrationen viser, at kørestolsbrugere og gangbesværede ikke har 
samme mulighed for at gå en runde omkring matriklen som gående uden ganghindring. Dette medfører, 
at en logisk rundtur omkring bygningerne ikke er mulig for beboere med ganghjælpemiddel. Derfor er 
det nødvendigt at gå via offentligt stisystem, som går til alment boligbyggeri og over vej og parkerings-
plads, hvilket kan være uhensigtsmæssigt for borgere med demens. 

Lav tilgængelighed medfører, at fysisk og også kognitivt funktionsnedsatte beboere ikke får samme 
mulighed for at færdes trygt omkring matriklen. På den måde vil beboerne og brugere af Dagcenter 
for Demens være endnu mere afhængige af personalet til at komme ud i det offentlige rum, hvilket skal 
tænkes ind i den nuværende dagsrytme og arbejdsform. Herved risikerer man at gøre denne beboer-
gruppe mere isoleret, fordi den begrænses af de fysiske omgivelser. 

Tilgængelighed har en afgørende betydning for livskvalitet og deltagelse og for muligheden for at delta-
ge i samfundslivet på lige fod med andre. Der burde derfor være en tilgængelig rute på matriklen. Derfor 
blev der afsat midler til belægning af stenmel eller asfalt, som kunne give jævn struktur og en flydende 
gang for kørestolsbrugere og beboere med rollator.

Integration med nærmiljøet

Lions Parken er placeret i udkanten af bymiljøet, hvorfor nærmiljøet kan forekomme forholdsvist dødt. 
Der er ingen attraktive ruter til bymidten og vejene besværliggøres af store niveauforskelle med kupe-
ret terræn. Bag bygningerne ligger et stisystem til et grønt areal, som ikke kan benyttes, da det er et 
militærterræn. 

Naboen til begge sider af matriklen er boligforeningens almennyttige boliger, hvilket giver et lukket 
fællesskab på hver sin matrikel. Nærmiljøet for Lions Parkens beboere ville fremstå mere levende og 
tiltalende, hvis det urbane miljø blev afvekslet med naturmiljø, hvor grå overflader blev suppleret med 
grønne overflader – og hvor flere mennesker naturligt lokkes udendøre. På den måde kan de implicere-
de på Lions Parken selv være med til at genererer et aktivt nærmiljø. 

Bevar det gode i omgivelserne

I processen hos Dagcentret for Demens har personalet givet udtryk for, at der løbende er foretaget 
ændringer, som de opfatter som værende forringelser for deres målgruppe. Eksempelvis blev æbletræ-
erne ved plejeboligerne fældet, hvilket betød, at de demensramte ved Dagcentret for Demens mistede 
deres vanlige fikspunkt for gåturen. Æbletræerne havde yderligere givet beboerne en fornemmelse for 
variation i årstiderne. 

På samme måde giver personalet ved Plejehjemmet udtryk for tanker om den lukkede gårdhave med 
vandspejlet. Under præprojektet beretter medarbejderne, at de savner det tidligere haverum med 
græsplæne og mere variation og skyggemuligheder. 
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Der er ambivalente holdninger til vandspejlet, men der udledes en generel holdning om, at det ikke har 
noget formål i forhold til nuværende beboergruppe. Tidligere var beboerne mere friske og kunne være 
mere deltagende ude. Målgruppen beskrives nu som tungere med mere behov for personalehjælp, hvor-
for der ønskes mere variation i havens rum til stimuli af demensramte beboere. Boligselskabet ønsker 
at bevare det nuværende vandspejl og de seks bede - for at være tro mod arkitektens design fra 2003 
med præmiering. Alle er dog enige om, at der foreligger et behov for forbedringer tilpasset nuværende 
målgrupper med hensyntagen til minimal daglig drift og vedligeholdelse. 

En sansestimulerende have til ældre med funktionsnedsættelse og ældre med demens

Mine observationer tyder på, at den lukkede gårdhave mest bruges til pauserum og af og til en gåtur 
med beboere. Plejepersonalet fortæller, at de har forsøgt at forbedre det lukkede haverum, men det har 
tilsyneladende været svært at skabe vedvarende forbedringer, da opgaven, forståeligt nok, har været 
både tidskrævende og uden helhedsplan. Der bør være et bevidst design til den bestemte målgruppe, 
i dette tilfælde mennesker med demenssygdomme og ældre med behov for støtte 24 timer i døgnet. 
Forskere har påvist, at bevidst indrettede have- og naturrum stimulerer aktivitetsudførelse og fremmer 
velvære – eller giver modsatte effekt med negative følelser, hvis rummet ikke passer til målgruppens 
behov (Roger In: Cooper Marcus 1999), (Berentsen et al 2007). 

På baggrund af personalets beretninger, mine observationer og min teoretiske viden, valgte jeg, at 
nydesigne den lukkede gårdhave til en terapeutisk og pædagogisk-anvendelig sansehave. De 6 bede 
omdannes til 6 varierede haverum, hvor fliseareael medinddrages i indretningen. For at øge tilgænge-
ligheden ændres nuværende render med søsten, således at der lægges rullegræs i en stribe hele vejen 
omkring vandspejlet. Dette er for at skabe et mere grønt look, og en mere visuel ledelinje til ældre med 
svage øjne og nedsat orienteringsevne. Ydermere for at skabe et mere grønt udseende integreres det 
henlagte udeareal på den anden side af hegnet, således at hegn flyttes og der kommer en tilhørende 
grøn have i form af en æblelund og med stisystem tilpasset demensramte menneskers behov. For at 
skabe forudsigelighed og tryghed, er sti systemet udformet med samme start og slutpunkt, som enten 
kan gøres via en cirkel rute eller et 8-tal.

Sansehaver er kendetegnet ved, at landskabsarkitekten bevidst har iscenesat et koncentrat af naturo-
plevelser ved at plukke fra naturens brede register af sansestimulerende effekter med udgangspunkt i 
målgruppen (Nebelong 2005). Dette udelukker, at alle haver kan kaldes for sansehaver på trods af, at 
der altid vil være elementer, som stimulerer sanserne.

Naturpræferencer

Teoretisk set har havens karakter betydning for menneskets lyst til at opholde sig i haven. Mennesker 
har forskellige præferencer for naturmiljøet, og i denne sansehave er det vigtigst at tage udgangspunkt 
i beboernes perspektiv og præferencer, frem for personalets præferencer. 

For mennesker generelt er følgende variabler vigtige: topografien, dvs. højdeforskelle i havens rum, 
hvor den flade struktur brydes med høje træer. Dernæst er graden af åbenhed vigtig for menneskets 
følelse af overskuelighed og tryghed. 
Synligt vand er også en vigtig variabel, fordi vandoverfladen kan give oplevelser, som ikke kræver større 
tankevirksomhed og anstrengelse at bearbejde. En synlig vandoverflade stimulerer hjernen til ro og 
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kompenserer for hverdagens overstimuli og udtrætning efter de daglige opgaver. Teorien bygger på at 
naturlignende omgivelser og den vilde natur har en positiv effekt på hjernens restitution. Derfor er det 
også vigtigt at forholde sig til, i hvor stor udstrækning miljøet består af naturelementer eller af menne-
skeskabte genstande, fx byggeri, fliser eller kunstgenstande (Hägerhäll 2005), (Kaplan og Kaplan 1989), 
(Cooper Marcus & Barnes 1999). 

Fra gråt til grønt varieret havelook

Den nuværende lukkede gårdhave har et urbant gråt look med en flad struktur. Derfor er de 6 bede 
udformet med 6 varierede karakteristika. Formålet er at forandre det enkelte bed for at skabe variere-
de havemiljøer, der medinddrager omkringliggende flisebelægninger og arealer, så bedet udvides til at 
være et større haverum. Intentionen med designet er at skabe varierede aktivitets- og sansemuligheder 
og samtidig give brugerne af haven fikspunkter og genkendelighed, dvs. noget visuelt at forholde sig til 
når de skal orientere sig. 

Designet er også udtænkt med et blik for at skabe visuel dybde i haven, både når man færdes udenfor, 
og når man sidder indenfor og kigger ud fra et vindue. Derfor er der i design af den lukkede gårdhave 
medtaget de fleste af de 8 karakteristika eller arketyper, som tiltaler mange mennesker. Disse arkety-
per understøtter menneskers behov for at veksle mellem passiv rekreation og aktiv engagement. Arke-
typerne er: artsrigt med forskellige planter og dyr, vildt med en uberørt natur på naturens præmisser, 
åbent med udsigt og overblik over det som foregår, rumligt med oplevelsen at være i en anden verden 
med plads til tanke og refleksion, trygt sted med mulighed for at være sig selv og slappe af, folkeligt 
som en fælles plads med mulighed for socialt samvær, kulturhistorisk som en oplevelse af følelses af en 
svunden tid (Grahn 2005), (Skov & Landskab 2008). 

Betydningen af disse arketyper er videnskabeligt afprøvet i ift. sårbare mennesker med stressbelast-
ning, men ikke ift. ældre mennesker med demens. Dog må det formodes, at mennesker med demens 
kan have glæde af haverum med disse arketyper. Derudover viser forskning at for personale fungere 
haver ved plejehjem, som en buffer for stress og giver positive oplevelser med beboerne og større ar-
bejdsglæde (Jørgensen 2011), (Berentsen 2007).

I det følgende fremlægges en illustration, der viser den lukkede gårdhave udformet som en specialde-
signet sansehave til demensramte og øvrige brugere af haven. Den lukkede gårdhave er udformet med 
afsæt i de 6 nuværende bede, flisearealerne og drivhuset omkring vandspejlet, og bliver omformet og 
udvidet til varierede havemiljøer med afsæt i de 8 arketyper og præferencer for naturen.. Derudover 
viser illustrationen et begyndende design af haverummet ved Dagcenter for Demens. Dette haverum 
skal ifølge planen integreres i den lukkede gårdhave i en proces, hvor der tages hensyn til nabolejlighe-
der og reglementer om brandveje.

Efterfølgende beskrives hvert bed mere detaljeret og fungerer som en drejebog for Lions Parken. Dre-
jebogen understøttes af plancher af hvert haverum inklusiv det syvende haverum, som planlægges at 
blive integreret i gårdhaven med hjælp fra anlægsgartner (jf. bilag fotokollager af 7 haverum). 
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Design på nye haverum

Strand- og 
fiskemiljø

Et træ til skygge 
(papirløn). Højbed 
med sten, græs, 
siv, skaller i kurv 
og adgang til sand 
og en fiskeruse.

Efterårshaven 

Paradisæbletræ, 
stjerneskærm, 
tulipaner, sankthans 
urt, løgplanter… til 
afklip. Fuglehus til 
fodring af fugle.

Fikspunkt og 
røde farver for 
at få puls op.

Aktive have 
med højbede
 
Blomster og løg 
til en buket året 
rundt… så, luge, 
klippe, vande… 

– et samarbejde med 
Aktivitetscentret, 
frivillige, og alle som 
vil.

Den Lilla have

ved Sansehu-
set  med 
årstidsvariation

Sted med ro, nær-
vær og fordybelse. 
Pulsdæmpen-
de farvevalg.

Skovhaven

Et grantræ, der 
anvendes som 
stationært jule-
træ, juleklokker, 
skovbundsplanter,  
mos, vintergækker,  
hotel for smådyr
Lys og ild. Bræn-
destabel, bænk 
og bålskål.

Æble- og frugt-
haven

Højbed med bær, 
urter og bærbuske.
En siddeplads.
Et æbletræ med 
græs under.

Havemøbler under pergoa  med blåregn 
+ 2 kurvestole, lammeskind og tæpper

Haverum ved Dagcenter for demens

Æblelund, bærbuske, bænk, en lille 
sti i 8-talsform omkring blomster, 
buske og smådyr

Aflåst låge flyttes, og nyt hegn bygges op, så ube-
nyttet udeareal integreres i den lukkede gårdhave. 
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Strand og fiskemiljø

Bedet imellem boenhed A og B er designet med elementer fra stranden. Der er designet et højbed til 
formålet med sand, sten, strandskaller og strandplanter. Her er siddeplads og mulighed for at få fød-
derne i sandstranden. Designet er valgt, fordi denne plads er solfyldt og fordi, at vandstanden i spejl-
bassinet undertiden bliver så høj, at flisebelægningen oversvømmes med vand. Dette er med til at give 
association til strandmiljø. Her placeres endvidere et træ til skygge og en blivende rekvisit – nemlig en 
fiskeruse, som er erhvervet fra en tidligere fisker, der nu er demensramt.

Efterårshaven

Bedet ved B er designet som en efterårshave med et paradisæbletræ med bær som lokker fugle til. I 
denne have kan en aktivitet være at lægge foder på fuglebrættet. Farverne i haven er rødlige hele året 
rundt med matchende planter og løg. Farvevalget skyldes at farven rød er let genkendelig og sætter 
puls og blodtryk op. Farven rød har et hurtigt blikfang og kan stimulere den fysiske træning med en 
naturlig lyst til at sætte farten op på vejen til dette haverum.

Den aktive have ved aktivitetscentret

Bedet ved aktivitetscentret består af to specialdesignede højbede, der er tiltænkt havearbejde. Her har 
frivillige, personale og beboerne frie rammer til at så, plante, klippe, beskære og få jord under neglene. 
Det er tanken, at brugeren af de to højbede skal bestemme valget af planter. Dette er pladsen til socialt 
samvær blandt alle på Lions Parken.

Den Lilla have ved Sansehuset

Bedet ved boenhed B, ligger ved siden af drivhuset, som omdannes til en årstidsvarieret sansehus. 
Dette bed og det omkringliggende areal er designet til haverum med fokus på nærvær, refleksion, ro 
til dybere samtale. Bedet vil bestå af forskellige planter i lilla, hvide og grønne farver, fx salvie, lavendel, 
tulipaner, krokus og vil få et engelsk inspireret haveudtryk med buksbom, sten og med tydelig struktur. 
Til denne have hører et drivhus, som omdøbes til Sansehuset. 

Sansehuset bliver indrettet på ny efter hvert årstidsskifte. Det indrettes med sigte på at være pas-nings 
frit. I dette efterår blev Sansehuset fx indrettet med halmballer til at sidde og ligge på. I rummet blev 
placeret kurve med frisk slået hø, kastanjer, røde æbler og tæpper til at tage over sig. Til vinter fokuse-
res på lysets årstid og julepynt. Til foråret bliver fokus lagt på forspiring og vækst, og til sommer foku-
seres på årstidens bær, blomster og en mere aktiv sæson med at vande og pleje naturen. Formålet er 
at skabe sammenhæng imellem bedet, terrasserummet og Sansehuset og hermed skabe et havemiljø 
med fokus på nærvær og fordybelse. På denne måde udvides havens rum til flere sammenhængende 
elementer.

Skovhaven

Bedet ved boenhed C designes som en mere vild natur, hvor det omkringliggende areal medinddrages. 
I bedet vil der være skovbundsplanter som anemoner, vintergækker, juleroser, påskeklokker, bregner, 
stubbe og sten med mos. Der placeres et stationært grantræ, som fungerer som juletræ og pyntes med 
lys mm, når årstiden indbyder til det. Haverummet er i forvejen en mørk skyggefuld plads, hvorfor lys og 
ild-elementer flyttes til denne del af haven. Ligeledes placeres bålskålen ude i vandspejlet, og en bræn-
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destabel placeres på flisearealet. Hermed udvides havens rum. Dertil placeres en bænk med mulighed 
for at sidde på et lammeskind og tage et tæppe omkring sig.

Æble og frugthaven

Bedet ved boenhed D, bliver et specialdesignet højbed med bærbuske, urter og grøntsager. Ved dette 
bed skal der være et lille areal med græs, hvori der placeres et æbletræ med mulighed for at plukke 
æbler, som kan anvendes i madlavningen. Til denne have tilføres helt bevidst tyttebær, inspireret af en 
beboer som har udtrykt glade minder ved at plukke tyttebær. På den måde kan man lytte til beboerne 
og medtage elementer, som har betydning for dem. 

Dette haverum bliver forlænget ved at lede til og danne sammenhæng med haverummet ved Dagcenter 
for Demens, som for nærværende er på den anden side af havelågen. Hegn og låge flyttes.

Haverummet ved Dagcenter for Demens udformes som en lille æblelund med plads til at plukke og 
nyde årstidsvariationen. Her er der lavet et sti system pga. den lave tilgængelighed fra terrassen ved 
Dagcenter for Demens. Boligselskabet skal primært pleje dette haverum, hvorfor det etableres rimeligt 
vedligeholdelsesfrit. Anlægsgartner laver denne tegning færdig med plantevalg.

Udover disse haverum har jeg anbefalet at anvende nuværende pergola mere bevidst. Anlægsgartner 
foreslog at plante blåregn op af de 8 espalier som en permanent løsning for de nuværende planter i 
krukker, som kræver daglig vanding. Jeg foreslår, at der placeres kurvestole med lammeskind og tæp-
per til ophold for beboere og brugere af haven, som vil sidde lidt afsides og i et privat uderum. Endvide-
re kan flisebelægning danne ramme om fx petanquespil eller samvær i hverdag og til fest. 

Benytte og omstrukturere de arealer som er til rådighed

Det giver sundhedsmæssige fordele at anvende og omstrukturere de eksisterende arealer, så de indgår 
som en mere bevidst del af beboernes hverdagsliv. På den måde fremmes flere muligheder for at følge 
de retningslinjer som bl.a Ældrekommissionen peger på. At livskvalitet sikres igennem gode oplevelser, 
medbestemmelse, aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Dermed anses det ikke som værende gode 
hverdagsoplevelser, hvis beboeren placeres i sin stol det meste af dagen, eller ikke kommer ud. 

Der anføres endvidere, at 2/3 af beboerne på plejehjem lider af en eller anden form for demens, hvilket 
stiller særlige krav til ledelse og personale om at skabe en hverdag, hvor beboerens behov og livskvalitet 
kommer i centrum. Personale, pårørende og frivillige kan her yde et værdifuldt bidrag til at skabe en god 
og alsidig dagligdag på plejehjemmet (Ældrekommissionen 2012). 

Alle ressourcer i spil 

Finansieringen til at skabe højere tilgængelighed og realise den lukkede gårdhave er sket via fonds-mid-
ler og intern økonomi fra involverede fra Lions Parken. Haverummene og højbedene er designet af mig. 
I processen har jeg samarbejdet med tømrer og anlægsgartner, så de fanger de mangler, jeg har. Når 
frivillige, pårørende og personale skal deltage i havearbejdet og nyanlæg, vil strukturen for placeringen 
af træer, bærbuske, planter mv. være afmærket. Dette vil være retningsgivende for selve udformningen 
og plantningen. 
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Det vil være en fordel, at leder af plejehjem ansætter en haveinteresseret aktivitetsmedarbejder, som 
både kan varetage den daglige pasning af de 6 bede/haverum og samtidig få beboere aktiveret udenfor 
eller lokket hen til vinduet for at følge med. 

Som led i realisering af gårdhavens miljø, har jeg etableret samarbejde med en 85-årig frivillig, aktiv 
ældre og i fællesskab ansøgt fondsmidler på vegne af aktivitetscentret (jf. bilag fondsansøgning). 

Ansøgningen har fokus på den frivilliges indsats, som giver naturglæder til borgerne med demens og 
ansøgningens titel er: ”Naturoplevelser for alle – også mennesker med svær demenssygdom”. Den 85-åri-
ge er daglig bruger af aktivitetscentret. Han er en aktiv ældre og en uformelt frivillig, som har taget 
initiativ til at passe aktivitetscentrets højbede. Hele året rundt står han for at vande, tage stiklinger og 
så frø til bedene. 

Alt dette som en uvurderlig hjælp og glæde til gavn for beboerne ved plejehjemmet og brugerne af Dag-
center for Demens. Hans tilstedeværelse i gårdhaven gør at der kommer liv og uventet aktivitet og det 
får mennesker til at kigge ud af vinduet. Nogle tager endda en lille tur ud og får en snak om blomsterne, 
og nogle begynder at tage lidt ukrudt op.

På baggrund af presseomtalen af denne mands indsats citeres hans egne ord, som viser, at ikke alene 
gør han gavn for andre. Han drager også selv gavn af det frivillige arbejde. Af avisartiklen fremgår det, 
at det ifølge ham: ”er vigtigt for mig at bruge mine kræfter på andre her i nabolaget […] denne bevilling 
betragter jeg som en stor anerkendelse af min indsats og mit frivillige arbejde, og samtidig en motivering til 
andre til at engagere sig i frivilligt arbejde. Hverken alder eller helbred sætter nogen grænse, man udfører 
kun det man er god til og har kræfter til” (Nørresundbyavis.dk).

Ressourcecirklen – andre støtter demensramte med at komme i naturen

Processen har således illustreret vigtigheden af at se ressourcer og potentialer i alle mennesker og 
omkringliggende netværk samt vigtigheden af at samskabe og samarbejde til gavn for flere parter. I 
denne kæde af ressourcer – som jeg vælger at kalde ressourcecirklen forsøges illustreret hvordan få 
menneskers tiltag kan få flere mennesker engageret, hvilket giver en snebold effekt og dermed en stør-
re styrke for at fremme samme sag. 

Ældre mennesker med demens er dybt afhængige af støtte og hjælp fra omgivelserne – både de fysiske 
og de menneskelige omgivelser som personale, pårørende og andre i netværket kan hjælpe med at op-
fylde den ældres behov for at komme ud i haven eller i den vilde natur. Der er en gensidig positiv effekt, 
som eksemplet ovenover viser med den 85 årige frivillige. Pårørende og personale får fælles oplevelser 
og samtaleemner med den demensramte ældre. Det er nuet, der leves, og fælles emner om det opleve-
de kan dukke op i uderummet. På den måde er vi med til at fastholde en værdighed, som går tilbage til 
livet før demenssygdommen.
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Ovenstående viser en mulig sammenhæng og påvirkning på tværs af mennesker i ressourcecirklen.

Brugere af aktivitetscentret og beboere på plejehjemmet er privilegerede, idet aktivitetscentret har 
en haveengageret medarbejder, som har et havehold en gang om ugen og som inviterer ældre med 
funktionsbegrænsninger med ud i haverummet. Denne aktivitetsmedarbejder sætter muligheder i gang 
omkring højbedet. Dermed gives mulighed for, at plejehjemsbeboerne kan se, dufte, høre, røre ved og 
plukke af naturen. De basale sanser kommer i brug og kroppen stimuleres ved led- og muskelsansen. 
Der dannes liv og samlingspunkt omkring højbedet. 

I betragtning af at Plejehjemmet Lions Parken styres af filosofien, The Eden Alternative, forekommer 
det nærliggende at bevidstgøre personalet om vigtigheden af deres rolle og indsats samt integrere 
havemiljøet mere bevidst i personalets tilgang til beboerne. Dette kunne fungere som en platform for 
deres måde at arbejde rehabiliterende, hvor haverummet bliver integreret i hverdagslivet og giver ad-
gang til stimuli af sanser, fysisk aktivitet, rekreation, oplevelser og samvær. 

På den måde er personalet med til at fremme fysisk og mental sundhed hos plejehjemmets beboere i 
hverdagen – og den rehabiliterende tænkning kan anvendes hos nogle af beboerne i lyset af naturens 
muligheder. 

Frivillige ældre

Frivillige inddrages i 
konkrete opgaver

Pårørende

Pårørende er positive 
og klager mindskes

Personale

Personale får 
arbejdsglæde

Ældre med demens

Svage beboeres res-
sourcer sættes i spil

Ældre med funk- 
tionsnedsættelse

Stærke  beboere har
meningsfulde opgaver
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Analysedel 2: Rehabiliterende aktivitetsudførelser med beboerne i udemiljøet og in-
dendørs med naturrekvisitter

Analysen viser, hvordan man kan gå til værks, når ønsket er at arbejde rehabiliterende. I dette tilfælde 
ved at inddrage naturen og udnytte mulighederne, som uderummet kan give demensramte borgere 
med forskellige sundhedsudfordringer. Analysen beskriver, hvordan jeg tog hensyn til en balancegang 
imellem udfordring og formåen. Ved at belyse arbejdsprocessen med beboerne tydeliggøres, hvordan 
man kan tilgå beboerne og aktivere samt stimulere dem meningsfuldt. 

Fællesaktiviteter som screening af beboerne

Som led i min udredning af hver person havde jeg planlagt fællesaktiviteter i screenings øjemed. Hen-
sigten var at få indsigt i deres fysiske, sociale og mentale formåen, hvilket er essentielt for at skabe en 
positiv balance imellem udfordring og formåen. Følgende er eksempler og beskrivelse af tre fællesakti-
viteter, som blev åbningen til at finde den rigtige nøgle til hver enkelt person. Deltagerne var tre bebo-
ere fra Boenhed C – hhv Anna 77 år, Britta 79 år og Camma 79 år.

Vasketøj

Første fællesaktivitet foregik udenfor i solskinsvejr. Jeg havde i forvejen ændret havens rum ved at 
hænge en tørresnor med lagen, undertrøje og herre vest op med træ klemmer og sat en kurv og va-
skebræt ved siden af. Denne rekvisit var tiltænkt som stimuli til sanser, fysisk bevægelse, samvær og 
samarbejde, hvilket krævede orienteringsevne og overblik over opgaven. 
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Orienteringsopgave

De tre kvinder fik et billede hver, der viste en genstand, som de skulle finde på en planlagt rute i den 
lukkede gårdhave. De fik ledetråde i form af genstandenes placeringshøjde og placering i forhold til 
andre elementer i haverummet. Dette med henblik på at opnå indsigt i, hvem der kunne følge en verbal 
instruktion, hvem der kunne orientere sig i haverummet, hvem der var tryg i haverummet mv. 

En favnfuld kornstrå

De tre kvinder fik naturen med indendøre. Med redskaber og en favnfuld havre, byg og hvede som var 
tiltænkt dekorationsarbejde, blev kornstrå klippet til og sat i vase, hvilket samtidig efterlod oprydnings-
arbejde. Formålet var at se, hvorvidt beboerne kunne forestille sig det endelige slutprodukt. Intentionen 
var også at give variation og oplevelser i hverdagen og stimulere til nye samtaleemner, herunder se 
deres spændevidde i emner. 
Følgende er en beskrivelse af de tre beboere ud fra aktiviteter, som de har udført i fællesskab og siden-
hen individuelt sammen med mig.
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Anna - case om empowerment, nærvær og afkobling

Anna, en 77-årig dame, har boet nogle år i Boenheden. Hun går meget forsigtigt men uden ganghjæl-
pemiddel. Ved første indtryk forekommer hun forholdsvis passiv og handlingslammet, bl.a. som følge 
af usikkerhed, som hun ser ud til at præges af. Dette vises ved, at hun altid søger hjælp og støtte ved 
personale, hvis hun tager initiativ til handling. Hun skal have hjælp til at gennemføre basale opgaver i 
hverdagen, fx i form af fysisk og verbal guidning til håndvask og påklædning. Hendes usikkerhed ma-
nifesteres ved, at hun undskylder og spørger om hun udfører tingene forkert. Hun har tilmed brug for 
bekræftelse på, at hun ikke er til besvær. 

Igennem fællesaktiviteterne lærer jeg, at Anna har brug for mestringsoplevelser og vejledning i igen-
nem hele aktivitetsprocessen for at skabe en positiv balance imellem udfordring og formåen. Det er 
samtidig vigtigt for at sikre, at aktiviteten udføres med værdigheden i behold. Orienteringsopgaven var 
for abstrakt og uoverskuelig for Anna. Hun kunne ikke forstå de verbale instruktioner eller bruge bil-
ledet og ledetrådene, som orienteringsredskaber. Her kan tilføjes, at Annas følelse af uoverskuelighed 
sandsynligvis ikke ville være så udpræget, såfremt haven var designet med fikspunkter og et sti system, 
med samme start og slutpunkt (jf. analysedel 1).

Under dekorationsarbejdet med naturrekvisitterne kunne Anna ikke vurdere, hvor meget der skulle 
klippes af kornstråene og hvordan stråene skulle placeres i vase. Hendes input til samtalerne var be-
skedne, da samtale emnerne var for abstrakt for hende. Hun var snarere optaget af at mærke og for-
tælle, om kornstråene var brede eller tynde og sortere de tykkeste strå fra. Dem vælger jeg at lave en 
dekoration af og stille i et glas på bordet. Hendes initiativ til at samle de smukke strå blev rost. Selvom 
jeg prøver at skabe trygge rammer, give anerkendelse, og verbal og fysisk guidning, så lader hun sig 
mærke af, at hendes kompetencer ikke helt rækker. 

Afslutningsvis tager Anna initiativ til at flytte en stol, så anden beboer kan feje under bordet. Jeg giver 
Anna et fejeblad og guider hende hen til områder, hvor affald skal fejes op. Her udfører hun opgaven i 
samarbejde med en anden beboer og får en god afslutning på fællesaktiviteten. Det viser sig, at Anna 
har svært ved at håndtere afslutning af en aktivitet. Hun kan ikke lide afskeden og det virker som om 
hun føler sig usikker og overladt til sig selv i den ventetid, der foreligger inden noget nyt skal ske, fx 
frokost. I dette mellemrum har hun brug for personale, som forsikrer hende igennem ord og handling, 
at hun ikke efterlades alene.

Bevidst om ovenstående går jeg i gang med individuelle aktiviteter med Anna. Det første var at ind-ret-
te drivhuset til et Sansehus med efterårets elementer. Planen var, at Anna skulle hjælpe med at feje 
drivhuset og flytte to kapillærkasser med tomatplanter. Men alt i alt blev det til en 3 timer lang arbejds-
dag, hvor hun ikke ønskede at stoppe selv om hun blev opfordret til det. Først da jeg sagde, at det var 
fyraften for os begge, indvilligede hun i at stoppe. 

Derfor deltog Anna også i at omplante krydderurter, etablere et bed med nye blomster, indrette med 
halmballer, æbler mv. Indledningsvis til hver aktivitet er Anna tøvende og usikker. Hun starter med at 
undre sig over, om hun har det rigtige tøj på til dagens anledning. Hun er i tvivl om, hvordan hun skal 
udføre opgaven, og om hun overhovedet kan. Efter hun er sat i gang, og rammerne er afstukket, ser jeg, 
at Anna er mere fri i udførelsen af opgaven. 
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Jeg observerer, at Anna ved samtlige opgaver er dybt koncentreret og tager initiativ til at forsøge sig 
frem. Hun kommer med idéer, fx om hun skal binde båndet op på tomatplanterne og plukke de sidste 
tomater. Det er tydeligt, at hun nyder at være ude og hjælpe til. Hun kan stoppe op undervejs og fx sige: 
”det er dejligt, at se det smukke i haven og […] jeg vil gerne hjælpe.” Hendes krop og mimik understøtter 
dette ved, at hun trækker vejret dybt ind, løfter øjenbrynene og smiler, når hun fx ser en mariehøne. Hun 
er en forsigtig dame, der har en skiftende tiltro til egen formåen og derfor behov for tryghed, guidning 
og tydeligt afgrænsede opgaver, som hun kan overskue. 

I takt med at opgaverne tilpasses på denne måde, viser det sig, at Anna begynder at få mere tiltro til sig 
selv. Det øger tryghedsfornemmelsen med igangsatte aktiviteter samt lysten til at gennemføre dem. 
Anna kommer med forslag, finder løsninger på problemer og glemmer den kropslige usikkerhed.

Det viser sig, at Anna efterfølgende ikke kan huske hvilke aktiviteter, hun har udført med mig. Alligevel 
er det, som om hun fornemmer, at vi har noget sammen. Eksempelvis kommer jeg en dag ind i køk-
ken-alrummet ved Boenhed C. Jeg møder Anna, som straks smilende udtrykker: ”Hej, jeg har ventet på 
dig… hvad skal vi lave i dag?” 

Dette indikerer, at Anna alligevel genkalder sig noget, som hun associerer med mig. For at give hende 
et tydeligere billede af, hvad vi lavede sammen tidligere, går vi en rundtur i haverummet. Dette er for at 
skabe lysten til at arbejde videre og for at fremme ejerskabet af de forskellige elementer i haven.
Anna synes begejstret, når hun ser, hvad hun har været med til at udrette. Herefter går vi i gang med 
dagens aktivitet. Anna er usikker, og vi går arm-i-arm til stedet, hvor aktiviteten begynder. Vi skal flytte 
halmballer til Sansehuset. Anna er mismodig, fordi hun ikke synes hun kan magte opgaven. Jeg opmun-
trer hende og anviser, hvordan hun skal tage fat i halmballen med begge hænder og sammen løfter vi 
den op på trækvognen, som vi triller til Sansehuset. 

Anna samarbejder, er dybt koncentreret og undervejs er det som om hendes indarbejdede erfaringer 
tager over. Anna udtrykker bl.a.: ”Det er dejligt at være med til noget, til fordel for flere.” Anna tilkendegi-
ver således, at hun føler sig nyttig. Det er et yderst rammende udsagn, da det indfanger formålet med 
interventionen. 
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Svært demensramte beboere kan nemt føle sig passive, hjælpeløse og stærkt afhængige af andre, hvil-
ket kan skabe en form for afmagtsfølelse. Beboerne har tidligere deltaget i et socialt liv og haft hver-
dagsroller igennem et arbejde, interesser og evt. ved at være forælder eller nogens ægtefælle. Det giver 
livet mening og påvirker følelsen af mestring. 

Derfor er formålet netop at give beboerne en følelse af at være nyttige, delagtige, sociale og kompeten-
te mennesker. Hensigten med aktiviteten kan derfor indrammes med begrebet empowerment, hvor be-
boerne nærmest aktiverer sig ud af den klientgørelse, der kan tillægges svært demensramte beboere. 
Det er et begreb, der sætter fokus på processer, hvor igennem mennesker bliver i stand til at modvirke 
afmagt og afhængighed. Nemlig ved at være en del af det sociale fællesskab og opleve succesfuld me-
string af opgaver. 

Den beskrevne proces bliver derfor mere end kropslig bevægelse og motion for Anna, hvilket under-
bygges ved, at Anna sætter tempoet op og bliver mere bevidst og målrettet, når aktiviteten med halm-
ballerne gentages. Anna har fået pulsen en smule op og trækker vejret forpustet, så vi sætter os ned på 
halmballerne, som nu er placeret inde i Sansehuset. Anna beretter, at hun synes, det er dejligt at være 
i rummet, fordi der er en særlig ro, og hun kan høre, hvordan regnen drypper på ruderne. Anna bliver 
mere stille, sansende og reflekterende. Hendes tanker og indskydelser begynder at kredse om hendes 
far, og hvordan han plejede at fortælle, hvordan tingene skulle gøres. 

Teoretisk sker det, når sanserne stimuleres og kroppen slapper af, at presset på sindet lettes, hvorved 
bevidstheden får bedre adgang til kropsfornemmelser, følelser og sindsbilleder. På denne måde kan 
man derfor komme tættere ind på livet af beboerne. Annas indskydelser indikerer, at hendes far har 
haft betydning for hendes syn på, hvad var en rigtig og forkert måde at gøre tingene på. Spontane ytrin-
ger, som Anna og andre får lyst til at dele, kan således gøres til genstand for terapeutisk bearbejdning 
og kan anvendes i natur- og haveterapi, men det er ikke formålet med nærværende aktivitet. 

Jeg fremdrager dette for at illustrere, hvordan brugen af naturen, kroppen og sanserne også fungerer 
afkoblende og følelsesmæssigt frigørende for Anna. Ligesom Anna har flere andre af beboerne med 
demens også talt om deres forældre – og hver gang fortalte de om deres far. Det kunne være en for-
tælling, imens vasketøjet kom ind, imens vi sad på halmballer, og imens vi sad om bordet og talte om 
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tyttebær. Forskning viser, at mennesker føler sig mest hjemme i det landskab, som vi er vokset op i. 
Ofte vælger vi at slå os ned i en type landskab eller miljø, som minder om barndommens landskab. Der-
for skal en have ved fx et plejehjem være så varieret som muligt, hvis den har til hensigt at give positive 
minder fra barndommen eller anden periode af personens liv (Adavi 2012).

Aktiviteterne uden døre med Anna blev også gavnlige for andre beboere, da aktiviteterne med Anna 
blev genstand for samtaleemner for beboerne, der sad indendørs og iagttog os. Eksempelvis blev jeg 
næstfølgende dag kontaktet af en beboer fra en anden Boenhed, som havde set arbejdet og nypla-
ceringen af halmballerne i drivhuset. Beboeren spørger: ”Hvad skal halmballerne bruges til?” og vi får 
en snak om mulighederne med at dufte, røre og tænke tilbage på en dejlig eller arbejdsom oplevelse i 
barndommen. Aktiviteter som foregår synligt for andre er med til at skabe variation i hverdagen såvel 
som nye former for samvær, underholdning og kontaktflader. 

Opsummerende har aktiviteterne med Anna været tilrettelagt efter hendes person og væsen. Formålet 
var, at hun igennem mestringsoplevelser kunne opnå større tiltro til egne kompetencer i form af pro-
blemløsning og få brugt kroppen og tage den plads, hun er berettiget til. Under aktivitetsudførelsen 
bliver Annas ressourcer italesat og sygdom fylder mindre, fordi fokus lægges på samarbejde og opga-
veløsning. Gennem Annas færden i gårdhaven får hun en forståelse af egen kropslige formåen og en 
øget fornemmelse for ejerskab, medansvar og tryghed. På sigt kan dette skabe mulighed for nye roller 
og vaner i hverdagen, som udgangspunkt for rehabiliterende mål. 



48

Britta - case om stimulation og øget aktionsradius 

Britta er 79 år men virker aldersmæssigt ældre, idet hun sidder i kørestol og har uforståeligt sprog. 
Hun er betydeligt fysisk svækket, har ingen gangfunktion og liftes. Hun er derfor yderst passiv. Hen-des 
kropsholdning er uhensigtsmæssig i kørestolen, da hun hænger til den ene side og mangler muskler i 
kroppen til at sidde oprejst eller holde hovedet oppe. Det begrænser hendes aktionsradius. Hun kan 
ikke spise, drikke eller vaske sig selv og har derfor et stort pleje- og omsorgsmæssigt behov. Britta svin-
ger i sin vågentilstand og veksler mellem at være mere eller mindre nærværende og fraværende. Britta 
får hyppige besøg af ægtefælle og børn. Hun får derfor stimulation i form af kærtegn, kys, samvær og 
samtaler med dem. 

Under den første fællesaktivitet skubber jeg kørestolen rundt i haven, og da vi nærmer os vasketøjet, 
bliver Britta placeret med front mod vasketøjet. Her erfarer jeg, at hun tager imod sansestimuli. Hun 
synes at nyde vinden i ansigtet og synet af det blafrende vasketøj. Hun rækker frem og søger ud efter 
lagenet og vil gribe fat i det blafrende lagen. Dette er et sjældent syn, da Britta ikke normalt formår at
 rækker fremover eller til siden i sin kørestol. Dette særsyn underbygges, når jeg bliver vidne til datte-
rens respons på oplevelsesdokumentet, som viser hvad der er foregået under aktiviteten. 

Brittas datter udtrykker: ”Jamen mor, jeg troede slet ikke du selv kunne læne dig frem mere, for du hæn-
ger altid i kørestolen”. Således ser jeg, at hvis Britta bliver bedre positioneret og lejret i kørestolen, vil 
hendes krop blive bedre understøttet, hvilket øger hendes aktionsradius. Hermed får hun bedre bevæ-
gelsesmulighed og flere sanseoplevelser. Hun bliver stimuleret og aktiveret ved at række sig frem og 
holde fast i lagenet, imedens hun får modstand i led og muskler fra vinden, som rykker i lagnet. Britta 
bliver pludselig aktiv frem for at være passiviseret i kørestolen. 
I den tredje fællesaktivitet tog jeg naturrekvisitter med indenfor. Britta sidder under denne aktivitet po-
sitioneret med puder i kørestolen og har mulighed for at række sig frem. Brittas ægtefælle giver hende 
et hvedestrå, men Britta lægger det fra sig og rækker sig frem og tager havren. Det kan umiddelbart 
fremstå som en bagatel, men det er givende at have mulighed for at træffe et valg, som Britta gør i dette 
tilfælde. Det kan give en følelse af at være handledygtig og have værdighed. 

Den individuelle aktivitet starter med optimal positionering i kørestolen. En oprejst krop giver bevægel-
sesfrihed. Jeg tager hende med udenfor og placerer kørestolen ved højbedet med lilla salvie blomster 
og gule roser. Britta placeres med mulighed for at støtte sig og finde et tyngdepunkt, således at hun kan 
række forover og til siden. På den måde kan hun komme tæt på blomsterne. Hun tager initiativ og læner 
sig forover og griber fat i en gul rose og knækker stilken over. I denne handling vises en vilje til at bruge 
krop og muskler. Britta mærker på rosen, og imens sætter en bi sig derpå. Hendes ansigtsudtryk for-
andrer sig, hun lyser op og er aktivt nærværende og opmærksom. Hele scenariet synes derfor at have 
betydning for Britta. Den sanselige stimulation af krop og psyke i naturen kan bidrage til at understøtte 
beboeren i retning af, at føle sig mere levende og tilstede i livet.

Britta er vant til at sidde skævt, hænge over armlænet med begrænset synshorisont og aktionsradius. 
Nu sidder hun værdigt oprejst og kan øge sin fornemmelse af egen krop ved at bruge den. Britta er her 
vågen, nærværende og opmærksom og virker til at nyde oplevelsen. Positive oplevelser som denne kan 
ligeledes give nye samtaleemner imellem Britta, hendes ægtefælle og børn.
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I forhold til rehabiliteringstanken ses flere muligheder for fokuseret intervention i samarbejde med Brit-
ta, pårørende, plejepersonale og terapeut. Her ville det være oplagt at inddrage de pårørende i Brittas 
rehabiliteringsproces. Britta vil være en beboer, som typisk tilbydes passiv vedligeholdende træning, 
men set i lyset af ovenstående kan hun også deltage i et rehabiliteringsforløb. Eksempelvis ville det være 
hensigtsmæssigt at tilknytte en ergo- eller fysioterapeut, der vurderer siddestillingen i forbindelse med 
spise- og drikkesituation for at opnå optimal synkefunktion og nedsætte risiko for lungebetændelse. 
Endvidere kan passiv træningsform suppleres, hvilket er fordelagtigt, når man som Britta har svært ved 
at forstå træningsinstruktioner. Hun viser selv vejen for egen stimuleringsbehov og aktivitetsformåen.
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Camma - case om handlekraft, afreagering og velvære

Camma er en 79-årig fysisk frisk og aktiv dame, der for nylig er flyttet ind, eftersom hun ikke kunne klare sig 
alene i villaen efter ægtefællens død. Personalet ønsker at aktivere hende, så hun ikke fortabes i sorgen over 
tabet af sin ægtemand. I overgangen til boligskift blev Camma tilknyttet Dagcenter for Demens med deltagel-
se i dagtilbud tre gange om ugen. Efter indflytning i lejligheden på Plejehjemmet er det planen, at hendes tilbud 
på Dagcentret for Demens skal udfases, hvorefter Plejehjemmet skal sørge for hendes aktiviteter i hverdagen. 
Camma opleves som en ressourcestærk og tillidsfuld beboer, som skaber liv og kontakt med andre. 
Hendes ressourcer ses tydeligt igennem fællesaktiviteterne. Hun har stort mod på opgaverne og venter 
ikke til hun bliver sat i gang. 

For eksempel tager hun initiativ til at tage vasketøjet ned af tørresnoren inden hun går i gang med 
havebrænding. Camma har en anerkendende og omsorgsfuld tilgang til Anna og Britta og respekterer 
deres begrænsninger. Her aflæses, at Camma både er åben, fysisk velbevaret og evner at rumme andre 
mennesker. Hendes rummelighed, glade væsen og høje abstraktionsniveau gør, at det er nemt at have 
et ligeværdigt forhold med hende. 

Selvom Camma både er veltalende, argumenterende 
og kropsligt velbevaret, kan hun blive verbalt og fy-
sisk aggressiv, når hun ikke får tilstrækkelig støtte. De 
individuelle aktiviteter med Camma har derfor taget 
udgangspunkt i at rydde hendes frustrationer, vrede 
og aggressioner af vejen.

Camma har gentagne gange udvist frustrationer over, 
at der i haverummet ligger ukrudt, visne blade og ro-
ser, der ikke gavner havens udseende eller har noget 
formål. Hun har derfor samlet dette haveaffald og 
lagt det i pæne bunker i haverummet. Eftersom ingen 
kommer og smider haveaffaldet væk, siger Camma 
flere gange: ”vi bør brænde det”. Jeg følger hendes 
råd og planlægger denne aktivitet. Jeg anretter en 
bål-skål i vandet, så det kan gå forsvarligt til, og ilden 
ved behov kan slukkes hurtigt. Redskaber som have-
handsker, rive, tændstikker og optænding, der skal 
bruges til opgaven, placeres omhyggeligt for at undgå 
anledninger til frustrationer i opgaverne. 

Aktiviteten er forberedt således, at hun trygt kan gå i 
gang og opnå en følelse af at være i sit rette element 
ved at have styr på opgaven. Scenen og haverummet 
er nu hendes, og hun kan fylde det ud på egen måde. 
Jeg blander mig ikke men bistår, hvis der er forhin-
dringer og udfordringer, fx i forhold til hvor meget ha-
veaffald hun skal smide i bål-skålen ad gangen. 
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Processen viser at Camma arbejder relevant og formår at orientere sig i haverummet. Hun virker tryg 
ved at færdes udenfor, hvilket formentlig skyldes, at den lukkede gårdhave, for hende, er en comfort 
zone. Haverummet er kendte rammer, som hun er vant til at opholde sig i, fordi hendes lejlighed har en 
terrasse, der vender imod dette haverum. 

Terrassen er dekoreret med potteplanter og krukker, som hun passer på eget initiativ. Undervej i akti-
viteten fortæller Camma om tiden efter ægtefællens død. Under fortællingen er hun tydeligvis oprevet 
og virker nærmest til at afreagere på disse frustrationer. I dette lys virker aktiviteten, i en symbolsk 
overført betydning, som om vi brænder frustrationer og negative tanker af - de går op i sort røg. Mere 
konkret var formålet med aktiviteten at forfølge hendes interesser og syn på livet. 

Camma er gartnerdatter og er meget observerende og optaget af det æstetiske, hvorfor havens vedli-
geholdelse og udseende betyder meget for hende. Det er påvist igennem forskning om Health Design, 
at æstetiske design er vigtige i opbygningen af helende steder, fx i klostre, kurbade, sanatorier. Her 
betones vigtigheden af at afstemme og tilpasse designet til målgruppen for at kunne fremme følelsen 
af tryghed, sindsro og lysten til at opholde sig i uderummet. Derudover kan bevidst indretning til san-
se- og erindringsoplevelser, følelsesmæssige oplevelser, aktivitetsudøvelse og plads til refleksion give 
sundhedseffekt rent fysisk og mentalt (Stigsdotter 2002). 

Opsummerende ræsonneres at havebrændingen gav Camma lettelse, ro og tilfredshed, hvilket hun 
også syntes at udstråle efter aktivitetens afslutning. Hun fik forløst sine følelsesmæssige spændinger 
og oplevede samtidig en styrkelse af personlig integritet og handlekraft. I rehabiliteringsprocessen vil 
der kunne sættes delmål med fokus på at fjerne forhindringer, der kan give anledninger til frustrationer. 
Plejehjemmets opgave er tillige at understøtte Camma i at overføre tidligere tilværelse til nuværende 
bopæl, så hendes ressourcer bevares. 

En forklaring herpå kan være, at såfremt Camma stadig boede hjemme, ville hun formentlig forsøge 
at vedligeholde haven. I Plejehjemmets haverum er det som om hun mangler handlemuligheder og 
støtte-tiltag for selv at mestrer situationen uafhængig af personalehjælp. Et kortsigtet mål kan være, 
at Camma selv skal kunne rydde ukrudt væk i affaldsstativ, og at hun får handlemuligheder i haven, fx 
konkret ved at opstille vogn på hjul til ukrudt. Konkluderende kunne et langsigtet mål være at fremme 
Cammas lyst til at bo på Lions Parken, så hun får følelser af at være hjemme, for dermed at reducere 
hendes tankemæssige tilbagevenden til hendes og ægtefællens hus.
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Analysedel 3: Rehabilitering med afsæt i beboernes motivationskilder og forbedring 
af indendørs omgivelser 

Denne analysedel illustrerer, at de rehabiliterende tiltag ikke kun kan tage afsæt i naturen og udemiljøet. 
Dette understreger, at mennesker er mangfoldige og at interventioner derfor bør udformes forskelligt 
alt efter beboernes interesser og motivationskilde. Analysedelen giver endvidere bud på, hvordan æn-
dring af de fysiske indendørs omgivelser kan understøtte det rehabiliterende arbejde. I den følgende 
analysedel inddrages to beboere fra Boenhed D, henholdsvis Ditte 93 år og Otto 81 år. Endvidere med-
tages Camma, som er præsenteret i analysedel 2.
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Ditte - case om mad som motivationskilde

Ditte magter ikke meget stimuli. Hun har lav sanselig arousal - dvs. en bevidsthedstilstand med ned-sat 
vågenhed, modtagelighed og parathed til impulser. For at lukke af for stimuli sidder hun med lukkede 
øjne og er inde i sig selv. Hun har ofte brug for ro, hvorfor hun nemt kan overstimuleres. Omvendt kan 
bevidstheden om ens stemmeføring være med til at øge eller dæmpe hendes vågenhed. 

En betydelig del af Dittes tid går med at sidde ved spisebordet og vente på mad. Imidlertid ser jeg, at 
Ditte nogle gange spontant rejser sig og går hen til køkkenbordet, når personalet begynder at forbere-
de frokosten. Ditte får som regel en bid mad, mens hun står og kigger på, og har her en hyggelig stund 
med personalet. Heraf udleder jeg, at mad kan bruges som en kilde til hendes motivation. 

Jeg kommer derfor til Ditte med velduftende nyplukkede æbler, som jeg vil have hende til at skære i 
både. Ditte tager ikke initiativ og kan ikke ræsonnere eller begribe, hvad kniven og skærebrættet skal 
bruges til. Jeg fortæller, at æblerne skal skæres i både, hvortil hun siger, at hun ikke kan. Jeg siger, at 
vi gør det i fællesskab og lægger min hånd på hendes, hvorefter jeg guider hende med min hånd ved at 
presse kniven igennem i æblet. Hun begynder selv at presse til, og der kommer mere flydende bevæ-
gelse, efterhånden som flere både skæres over. Hun guides med kniven i højre hånd, og spontant tager 
hun venstre hånd til brug og presser med venstre pegefinger på kniven. Efterfølgende udtrykker hun: 
Det var skægt... og spiser æblebådene. 

Jeg byder på æble til en anden beboer, som sidder overfor på den anden side af bordet – og som har 
siddet og fulgt os med øjnene. Vi sidder således alle tre og nyder mad, som hun har været med til at 
tilberede. 

Ligesom i Annas tilfælde giver denne opgave Ditte en mestringsoplevelse og en mulighed for at bruge 
kroppen. Hun har formået at deltage i en sammenhængende situation. Aktiviteten har dog kun varet 
10 minutter, og jeg spørger derfor Ditte, om hun vil skære et æble til. Yderst bestemt afviser Ditte og 
lukker øjnene. 
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Et par uger senere ankommer jeg til boenheden 
med en kasse, der indeholder naturrekvisitter. 
Ditte ser op og bliver nysgerrig og siger spontant, 
imens hun slår hænderne sammen: ”neeej, hvad 
har du med til os i dag?” Hun begriber, at der skal 
ske noget og vågner op og går spontant i gang 
med at søge i kassen. Hun rører ved de forskellige 
elementer og siger ”ad” til roden med fugtig mos. 
Hun ser to æbler, som hun tager op af kassen og 
siger: ”dem tager jeg”. Hendes interesse vækkes 
ikke af naturrekvisitterne men af æblet. 

Jeg henter et skærebræt og en kniv til hende. Hun 
går selv i gang med at skære æblet. Det er en helt 
anden rytme end sidste gang. Nu ses en flydende 
handling - hun begynder aktiviteten, udfører akti-
viteten og slutter aktiviteten. Dog erfarer jeg, at 
Ditte ikke skelner mellem spiselige og ikke-spise-
lige dele af æblet. Hun tager alle dele usorteret i 
munden, hvilket kræver opmærksomhed fra mig. 
Men selve udførslen af opgaven mestrer hun. Det 
er som om hun husker og anvender tidligere viden, 
der aktiveres af, at gentage aktiviteten med æbler. 

Ud fra rehabiliteringstankegangen kunne invol-
verede fagpersoner tilrettelægge afgrænsede 
opgaver, som Ditte kan være med til at udføre i 
forsvarlige rammer. På den måde udnyttes Dittes 
færdigheder og hun stimuleres og bliver mindre 
afventende på næste måltid. 

Et rehabiliteringsmål kan være: at Ditte dagligt 
skal skære et æble ud/skære agurk i skiver/hæl-
de kaffe op til sig selv – således at hun kan udføre 
opgaven uden at skulle guides, men har den som 
automatik – og dermed har noget at stimulere 
hjerne og hænder med. I den sammenhæng er ty-
deligt, at hun behøver guidning i at holde fysiske 
redskaber. 
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I rehabiliteringsprocessen kan der sættes fokus på at bevidstgøre personalegruppen om den positive 
effekt det har, når Ditte stimuleres til at rejse sig for at tage kontakt til personalet under frokosttilbe-
redningen. 

Et mål kan således være: at Ditte hver formiddag skal inviteres hen til køkkenbordet, når personalet 
forbereder frokost, fx til en bid mad, en snak eller en sang og evt. sidde lidt på en stol for at få oplevel-
sen fra køkkenet. Herefter følges hun tilbage på sin faste siddeplads. Det er både givende for hendes 
gangfunktion, vitale kropsdele, sociale kompetencer og velvære. Dette kan suppleres med en nærmere 
screening for, hvad Ditte formår rent fysisk og mentalt for at deltage i hverdagslivet i den fælles op-
holdsstue, og hvorvidt hendes tidsgrænser kan flyttes, så vågentilstanden opretholdes i længere tid ad 
gangen.
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Otto - case om personlige interesser som motivationskilde

Otto har over en kort periode forvandlet sig fra at være en glad, aktiv og rimelig selvhjulpen mand, til 
en passiv angstpræget mand, der udelukkende opholder sig i egen lejlighed. Otto tilbringer det meste 
af sin tid i sengen og bliver tiltalende svækket med nedsat gangfunktion. Personalet efterspørger en 
igangsættelse af tiltag for at bryde en ond cirkel. 

Otto har for nylig været udsat for to voldsomme episoder, som han er mærket af. Hans veninde, som 
også var bosiddende på Plejehjemmet, døde pludseligt og han blev efterladt i chok, sorg og ensomhed. 
Senere samme måned for Otto vild og faldt ned i en grøft ude i terrænet. Otto blev først fundet 27 ti-
mer senere. Episoderne har påvirket Otto både fysisk, mentalt og socialt. 

På personalets opfordring tager jeg kontakt til Otto for at lære ham at kende. Otto fortæller, at han ikke 
har noget at stå op til. Han er tydeligt mærket af de nævnte episoder, men under samtalen kommer 
han også ind på mere positive erfaringer. Han har tidligere været bager og krovært og helt op til de be-
skrevne episoder sang han i et mandekor inde i byen. Han elsker både at synge og spille mundharmonika 
og harmonika. Indgangsvinklen blev derfor at forbedre Ottos gangfunktion og bruge hans personlige 
interesser som motivation til at stå op om morgenen. 

Herefter følges Otto hjem igen, og han takker for en dejlig dag ved at give mig et kys på kinden. Jeg 
udleder af dagens forløb, at Otto har brug for aktiviteter med understøttende rammer. Dette behandler 
næste afsnit nærmere, hvor vi kommer ind på omgivelsernes betydning for rehabilitering. 

Med udgangspunkt i Ottos musikinteresser opfodres han til at 
spille for mig, og han indvilliger efter lidt pres. Otto finder en 
mundharmonika og spiller fint, og han henter efterfølgende 
sangmappen med repertoiret fra mandekoret. 

Der er tilfældigvis denne dag sang i aktivitetscentret, hvorfor 
jeg spørger, om han har lyst til at deltage. Indledende er han 
tøvende, men jeg opmuntrer ham ved hente sangbogen fra Ak-
tivitetscentret og vise deres repertoire. 

Otto synes, at sangbogen ser spændende ud og genkender én 
sang. Han vælger at give det en chance og finder sin jakke og 
nøgler. 

Ankommet til aktivitetscentret spørger jeg, om han vil sid-
de i baggrunden eller ved bordet. Otto vælger at sætte sig 
ved bordet sammen med de andre mænd. Den ene mand 
fortæller, at han kender Otto fra tidligere billardspil, og en 
dame kommer over og giver ham et knus. Otto genkender 
dem ikke men synes at nyde den glade velkomst. Otto liver 
op, synger med og vælger også en sang. Efterfølgende får 
han gratis kaffe og kage, i dagens anledning. 



57

Ændring af indendørs omgivelser for at fremme aktivitet og deltagelse  
– ugeskema, rød streg, GPS

Otto får udarbejdet et ugeskema med fokus på gældende dag. Skemaet skal være overskueligt og i 
hans tilfælde vise en dag ad gangen med 1-2 daglige faste aktiviteter på Aktivitetscentret plus udførelse 
af fritidsinteresse i egen lejlighed. Personalet skal være aktive i forhold til at støtte Otto ud fra ugeske-
maet, så han har faste rammer og opgaver at stå op til. Ugeskemaet skal løbende evalueres i forhold til 
Ottos formåen. Således skal personalet være opmærksom på, om aktiviteterne skal ned-sættes eller 
øges. Aktivitetsgraden og skemaet skal ses som en vedvarende proces, der tilpasses og vedligeholdes 
efter hans formåen. 

På aktivitetscentret inddrages Otto i sangarrangementer, balancetræning og stolegymnastik. Herud-
over stimuleres han til at spille mundharmonika dagligt for at forbedre lungekapacitet og hindre lunge-
betændelse. Tiltag med daglig aktivitet væk fra Boenheden vil styrke hans gangdistance, balanceevne 
og gangtempoet. 

Målet er at opbygge hans aktivitetsformåen og øge hans tryghed ved at færdes på gangen i den 4-læn-
gede bygning. For at understøtte at Otto kan finde vej fra egen lejlighed til Aktivitetscentret, foreslog 
jeg, at Plejehjemmet fik malet en rød streg i gulvet fra hans lejlighed i Boenhed D til Aktivitetscentret. 
Dette som en ledelinje og et redskab, der evt. kunne give ham mere frihed til at færdes inden døre på 
egen hånd. 

Samtidig kan sammenhængende indsatser forberede ham på de mere udfordrende fysiske forhindrin-
ger i nærmiljøet. Otto skal være en del af samfundet og ikke isoleres inde i lejligheden. Personalet skal 
derfor også få afklaret, om Otto fortsat kan gå til mandekor. 

Eftersom Otto tidligere har været bager, foreslog jeg at integrere Otto i et eksisterende bagehold, hvis 
han får brug for mere aktivitet i hverdagen. Hvis der derudover er brug for individuelle hensyn og til-
pasning af opgaver på fx bageholdet, så er der brug for det rehabiliterende team på tværs af Boenhed, 
Aktivitetscenter og ansatte ved Bedre Ældrepleje, så aktiviteten bliver en succes for Otto.

Otto og Camma ligner hinanden, fordi begge er i en slags krise og i en forandret situation. De er beg-
ge ressourcefyldte, sociale og har tilknytning til Aktivitetscentret. Men Camma er til tider svært plaget 
af sorg og savn efter sin ægtefælle og deres hjem. Hun kan som følge heraf impulsivt finde på at tage 
til kirkegården eller til sin tidligere bopæl. Det har resulteret i, at hun er faret vild, da hun ikke kunne 
huske vejen tilbage til Lions Parken. Det skaber forvirring og utryghed for hende og hendes GPS var 
på daværende tidspunkt ikke til meget hjælp, da den ikke var opladet. Derfor foreslog jeg, at der med 
dymo bliver skrevet navn, adresse og telefonnummer bagpå hendes GPS, så andre kan få mulighed for 
at hjælpe hende retur, hvis hun mister orienteringssansen.

I hovedtræk er Camma impulsstyret og nem at aflede, hvilket påvirker hendes orienteringssans. På ru-
ten fra boenhed C til Dagcentret for Demens skal Camma passere boenhed B og A og aktivitetscentret, 
hvor der er mange mennesker, stimuli og impulser, som kan distrahere hendes mål med turen. Hun skal 
forbi to hoveddøråbninger, som hun kan gå ud af, hvis hun får umiddelbar impuls og lyst til det. Som 
følge af orienteringsbesvær og manglende fokus skal hun have hjælp til at forblive selvhjulpen. 
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Indsatsen har derfor taget udgangspunkt i skabe trygheds zoner og ændre omgivelserne for Camma, 
således at hun bedre kan finde vej, på egen hånd i den 4-længede bygning. For at gøre hende så selv-
hjulpen og tryg som mulig, har jeg ligesom ved Otto foreslået, at hun anvender ledelinjen i form af den 
røde streg i gulvet, samt at personalet informeres om hendes udfordringer. 

Som rammegivende for hendes struktur på hverdagen udformede jeg et visuelt og farverigt ugeskema 
(jf. bilag ugeskema), der giver hende mulighed for at tage ejerskab for dagens program, og giver perso-
nalet inspiration til at udfylde tiden mellem Cammas hvil og de fælles opgaver i boenheden. 

Som en del af den nuværende plan er der på Plejehjemmet Lions Parken ansat en aktivitetsmedar-
bejder, som inviterer Camma med på ture til byen. Mit første tiltag i denne sammenhæng handler om 
en to-personers cykel, som fandtes på Plejehjemmet Lions Parken men havde stået ubrugt hen i en 
længere periode. Dermed var cyklen ikke til gavn for beboerne på Plejehjemmet og brugerne af aktivi-
tetscentret. 

Derfor satte jeg fokus på hindringerne for at den fælles cykel kom i brug igen. Den blev repareret, og 
der blev indgået en aftale om, hvordan cyklen kan anvendes af alle på plejehjemmet. Det er ud fra et 
samfundsøkonomisk perspektiv en stor fordel, at kommunal ejendom kan bruges af så mange relevante 
parter som muligt. 

Derfor er det vigtigt, at brugen af fælles ting ikke kræver unødig tid eller skaber unødig frustration – 
men at hindringer løses. Dette har indenfor mit arbejdsfelt store sundhedsfremmende perspektiver 
og kan give velvære, oplevelse, social oplevelse, autonomi mm, uden at der behøves nye store investe-
ringer. Denne sammenhæng bevidnes, når Camma sammen med en ledsager cykler op og ned af det 
bakkede terræn i Nørresundby. 

Både Otte og Camma er fysisk, mentalt og socialt aktive og kan med fordel udnytte deres fysiske for-
måen til at begive sig uden for Plejehjemmets rammer for at besøge venner eller tage del i bylivet. Beg-
ge har gangfunktionen i behold og for at forhindre funktionstab og dermed fremme deres muligheder 
fremover, vil det være hensigtsmæssigt at fokusere på balancetræning for at vedligeholde bevægelig-
hed og mindske risiko for fald. 

Det viser sig, at faldrisikoen øges i takt med sværhedsgraden af demens, og at faldrisikoen er størst i 
den første tid efter boligskift. Årsagerne til fald kan fx være gang- eller balancebesvær, nedsat syn, svigt 
i evnen til at vurdere rum og retning samt depression. Fysisk aktivitet er med til at forebygge og mind-
ske risikoen for en række sygdomme, vedligeholde muskelstyrke og kondition samt opretholde evnen 
til at udføre dagligdags aktiviteter hos ældre med demens (Sundhedsstyrelsen 2003). 

Med dette for øje er det hensigtsmæssigt at personalet er meget bevidst om at både Camma og især 
Otto, som har risiko for at miste sit forholdsvis høje funktionsniveau, har brug for støtte og er afhængi-
ge af hjælpen fra fagpersonale og netværk. Her kan være brug for et sammenhængende forløb med et 
rehabiliteringsteam, som løbende lægger planer for deres aktiviteter og justerer op og ned i forhold til 
forandringer i deres situation.  
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Optakt til rehabiliterende tiltag på plejehjem

Beboernes hverdag er under indflydelse af dels de sociale omgivelser, som består af de persongrupper, 
man er en del af. Ligeledes har de fysiske omgivelser, som består af de rum vi agerer i, og de objekter 
vi møder i rummene, stor betydning for vores udførelse og adaption af aktiviteten. Aktivitetsadaption 
fortæller os, hvordan beboeren er i stand til at udvikle og omstille sig i hverdagens udfordringer og, og 
hvordan beboeren trives med at udføre en given aktivitet. Elementerne i de forskellige miljøer påvirker 
os, fx hvad vi vælger at foretage os, og hvordan vi begynder på dette. 

Når kravene fra omgivelserne overstiger en persons kapacitet, kan det have en negativ indvirkning på 
personens udøvelseskapacitet (Kielhofner 2008). Omvendt kan kravene fra omgivelserne give en po-
sitiv støtte til beboernes mestring af hverdagslivet - forudsat at omgivelserne er begribelige, dvs at 
beboeren er kognitivt i stand til at overskue situationen, at situationen er håndterbar, dvs at beboeren 
ser handlemuligheder ud fra egne ressourcer, og at opgaverne giver mening og opleves som værdifulde. 

Nogle beboere er handlekraftige og forsøger selv at finde både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssi-
ge handlemuligheder eller aktiviteter. I hverdagen med beboerne har jeg observeret, at beboere med 
demens skal støttes i at bevare deres aktive niveau og forblive hensigtsmæssige i deres gøren - måske 
endda til at få et hvil så aktivitetsniveauet holdes adækvat. Andre beboere er stillesiddende i mange 
timer om dagen og skal støttes i at blive mere aktive eller få hjælp til at komme ud af passivitet.

Ovenstående viser, at der er mangfoldige muligheder for aktivitetsindsatser. Derfor bliver en rehabi-
literingsindsats mest vellykket, når der samarbejdes målrettet med en varieret gruppe af fagprofessi-
onelle for at få flere sundheds- og pædagogiske perspektiver på interventionsmulighederne. Dertil er 
borgerens perspektiv vigtigt for at sikre relevans, mening og motivation ved at personens egne værdier, 
kompetencer og interesser sættes i spil. 

Til beboere med demens er samarbejdet med pårørende/netværk yderst vigtigt for at finde en fælles 
målsætning, dvs et langsigtet mål og flere kortsigtede mål, som der kan arbejdes med i hverdagen – og 
som alle involverede arbejder efter.  Der kan fx være brug for baggrundsviden fra livshistorie, interes-
seafdækning, døgnrytmeskema, kostplan, screening for at sammensætte og forhandle om de relevante 
mål for den demensramte beboer – og dermed forsøge at tilgå rehabiliteringsprocessen i overens-
stemmelse med beboerens perspektiv. Dertil har Ergoterapeutforeningen identificeret seks såkaldte 
TRIV-faktorer, der er med til at afgøre, om mennesker oplever tilværelsen som værdifuld og menings-
fuld og kan motivere til aktivitet og deltagelse.1

I dette præprojekt har jeg arbejdet uden særlig megen forhåndsviden om hver enkelt beboer og har i 
stedet opbygget viden om personen ved at indgå i en her-og-nu relation, hvor vi har samarbejdet om en 
konkret aktivitet. Personalet har været til stor hjælp ved at fortælle om beboerens baggrund. Men den 
vigtigste viden har jeg fået ved at observere beboernes færdigheder og reaktioner og graduere på ak-
tiviteterne, imens jeg udførte den ergoterapeutiske screening under udførelsen af aktiviteten – ud fra 
alle de teorier som er nævnt her i præprojektet. For at screene et andet menneskes færdigheder – som 
hos demensramte ikke altid er tydelige - er det vigtigt at kombinere min egen faglige fundering med 
andre faggruppers kompetencer og viden. På den måde kommer vi til at løfte i flok. 
Præprojektets resultater lægger sig op af Occupational Science, dvs. den videnskabelige forskning, der 
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viser, at mennesker har behov for at være aktive – at vi er aktive væsener. At vi holder os i gang for at 
skaffe mad og et hjem, udvikle færdigheder, opnå sikkerhed og overlegenhed overfor omgivelserne 
samt for at holde vores krop, hjerne og sind i gang (Bendixen et al 2005). Et forskningsprojekt med 
ergoterapi-intervention ift. raske ældre mennesker understøtter resultaterne i Occupational Science. 
Interventionen resulterede i et signifikant helbredsmæssigt udbytte, udvikling af de ældres evner og 
større livsglæde. 

Forskningen delte via aktiviteter deltagerne i tre grupper. Den ene gruppe blev ledet af en ergotera-
peut, som havde viden fra aktivitetsvidenskab og udførte traditionel ergoterapi - med bevidst fokus på 
sundhed gennem aktivitet. Her blev de ældre fx opfordret til at tackle sikkerhedsproblemer, træne de-
res fysiske og mentale kapacitet, vove sig ud i nye territorier og i situationer, hvor de tog en risiko. Det 
gav overraskende gode resultater. 

En gruppe, der havde fokus på sociale tiltag, og en gruppe helt uden tiltag, viste begge nedgang. Der-
med viste det sig, at ”det at holde sig i gang” i hverdagen ikke vedligeholdt undersøgelsespersonernes 
fysiske og mentale sundhed (ibid.) Deraf kan man udlede, at beboere med behov for pleje og støtte 
for at få hverdagen til at fungere, i høj grad har behov for fagpersonale og netværket til at stimulere til 
aktivitet. 

Det beskrevne forskningsprojekt og nærværende præprojekt viser altså det samme, nemlig at ældre 
mennesker generelt skal holdes i gang, stimuleres og udfordres for at undgå at dale i funktionsniveau 
– både fysisk, kognitivt og socialt. Det gælder raske ældre såvel som ældre, der er svækket af alder og/
eller sygdom. Derfor står vi og videnskaben på tærsklen til at udvikle en forståelse af de typer af daglige 
aktivitetsmønstre, der kan bevare og fremme sundhed for ældre mennesker. I dette lys ser jeg ældre 
med demenssygdom, der bor på plejehjem, som en klar målgruppe. 

I det følgende giver jeg mine overvejelser videre til arbejdsgruppen og til alle andre med interesse for at 
fremme fysisk og mental sundhed via rehabilitering.

Rehabilitering må udformes i forhold til Plejehjemmets kontekst og omgivel-
ser

Præprojektet baseres på dybdegående og kontekstafhængig viden, hvilket betyder, at man ikke uden 
yderligere overvejelser kan overføre analyse og fund til andre plejehjem. 

Konkret betyder det, at fx kulturen, mentaliteten, personalegrupperne og de fysiske rammer på Lions 
Parken har påvirket den viden, som dette præprojekt fremlægger. 

Yderligere er Plejehjemmet Lions Parken understøttet af en filosofi, som lægger sig tæt op ad præpro-
jektets teoretiske fundament, hvilket kan være essentielt for en succesfuld implementering af under-
søgelsens rehabiliterende og sundhedsfremmende initiativer. Hvis Lions Parken vil fastholde og udvikle 
projektets initiativer, vil der være behov for, at personalet arbejder videre med at definere ord til et 
fælles sprog og med at ændre kutymer, arbejdsvaner og ræsonnementer. 
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På ethvert plejehjem er det nødvendigt at overveje, hvilken rehabiliteringstilgang, der er mest hensigts-
mæssig ift. den givne kontekst. Rehabilitering kan manøvreres inden for varierede tilgange og temaer. 
Det vil derfor være oplagt at tage afsæt i musik, kunst, mad eller motion eller en blanding, hvis dette 
afsæt lægger sig mere naturligt op ad plejehjemmets omgivelser. 

Der er stor forskel på kommunernes rehabiliteringstiltag rundt om i landet, herunder valg af faggrup-
per i rehabiliteringsindsatsen, det konkrete indhold, måden at inddrage borgerne på, tidsforløbet mm 
(Socialstyrelsen 2014). Det er lige præcis derfor, at rehabiliteringstiltag er et diffust område at arbejde 
med. Der er ikke en standard opskrift, og der er ikke en entydig forståelse af de forskellige rehabilite-
ringsbegreber.

Arbejdspladsernes største udfordring er implementering af rehabilitering. Derfor er det så vigtigt at 
skabe en strategi for en metode til implementeringen, med rammer, tid, faggrupper, indsatser osv. Der-
udover er der behov for fælles forståelsesrammer, og for at fremskaffe svar på spørgsmål, der måtte 
dukke op: 

•	 Hvem skal vurdere, hvem der har behov for en rehabiliteringsindsats?
•	 Har vi en fælles forståelse for at sætte mål sammen med beboeren, netværk og  

personale? 
•	 Opererer vi med en tovholder/koordinator som danner sammenhæng i forløbet? Hvis 

ja, vil det i så fald være beboerens kontaktperson på plejehjemmet, terapeut eller?
•	 Er der brug for et fælles rehabiliteringskorps, som kan dække de 43 mangfoldige  

plejehjem i Aalborg? 
•	 Hvordan ansættes og organiseres dette rehabiliteringskorps, så der kommer  

ensartethed og struktur på tiltaget til Bedre Ældrepleje?
•	 Kommer der økonomi til aktivitets-rekvisitter til mangfoldige interventioner?
•	 Begynder vi overordnet med at screene hvert plejehjem for behov?
•	 Hvordan tildeles Bedre Ældrepleje, når beboeren har individuelle mål, interesser og  

hensyn?
•	 Skal der udarbejdes en rehabiliteringsplan til den enkelte borger med beskrivelse
      af funktionsevne, rehabiliteringsbehov, målsætning, indsatser og evaluering?
•	 Tilbyder Bedre Ældrepleje både fælles tiltag og en-til-en intervention – med prin-

cippet om at samle flere og dermed have flere ressourcer til enkelte beboere?
•	 Hvilken beboer skal i gang først?
•	 Kan en beboer sige nej tak? 
•	 Hvordan undervises beboeren, personale, netværk m.fl i tankegangen bag  

rehabiliteringstiltag og i rehabiliteringsbegreber? 
•	 Hvilke kliniske erfaringer kan vi trække på?
•	 Hvordan skaber vi et miljø med videndeling?
•	 Hvilke økonomiske rammer findes, interessekonflikter, tidsmæssigt  

ressourcekrævende?
•	 Etiske dilemmaer - selvbestemmelse reduceres ved sygdom, krise el handicap. 
•	 En udfordring ved implementeringsprocessen er spørgsmål om tiltagene er  

tilstrækkeligt effektive, målrettede og dokumenterede. Det er kom-
plekst at evaluere rehabilitering (Hjortbak et al. 2011: 33-36).
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Tilgang til beboerne

Beboerne skal være hovedpersonen i egne processer. Perspektivet er beboerens. Det sikres i praksis 
ved at sætte fokus på beboerens motivationskilde og identitet, og ved at forholde sig åbent til beboe-
rens formåen, ressourcer, kompetencer og potentiale – og at bane vejen med forslag til støtte. 

Rehabilitering lægger op til beboerens medbestemmelse, autonomi og inddragelse. Vi skal møde be-
boeren med respekt, anerkendelse og forståelse. Det kræver forståelse for den situation personen er 
kommet i, som kan frembringe en følelse af tab over manglende indflydelse på eget liv. Det kan give op-
levelse af uligeværdighed i relationerne med de fagprofessionelle. Baggrunden for indsatsen skal være 
forståelig for beboeren, så de kan træffe beslutninger i forhold til eget liv. Et tillidsbånd bliver vigtigt, når 
de skal lægge deres liv i de fagprofessionelles hænder. Især når, informationen om deres livssituation 
ikke kan begribes til det fulde. 

Identificering af behov - udefra og indefra perspektivet

Her er vigtigt at overveje hvilke behov der tales om, fx fysiske, sikkerhedsmæssige, sociale. Behov hand-
ler i høj grad om beboeren ønsker og motivation på trods af sygdom og funktionsnedsættelse. Der skal 
tænkes helhedsorienteret med bevidsthed om udefra - perspektivet, som varetages af de professionel-
les faglige viden og skøn om sygdom og funktionsnedsættelse og indefra - perspektivet, der er beboe-
rens opfattelse behov og ønsker, dennes sygdomshåndtering og præferencer. 

Identificering af behov sker igennem samtaler, observation, fagligt skøn, faglig viden og praksisbaseret 
viden. Her trækkes på faglig- og videnskabelige begrundelser for beslutningstagen. Det er essentielt at 
opnå indsigt i beboerens interesser, rutiner, trivsel, funktion og observere, hvad beboeren er i stand til 
samt hvordan vedkommende kompenserer for nedsat funktion.

Screening

En screening er midlet til at få en lille indsigt i det enkelte menneskes liv – på det givne tidspunkt og 
med de givne livsvilkår. I screeninger er det fordelagtigt at have tid til at lære det individuelle unikke 
menneske at kende, og tiden ses som en investering til at finde motivationskilden og dermed menings-
fulde interventioner. 

Nogle plejehjem anvender og har udarbejdet dokumentation i form af beboernes livshistorie, interesse-
afdækning, døgnrytmeskema, kostplan m.v, hvilket kan bruges som supplerende redskab til screening. 
Til enhver intervention er det vigtigt at sætte fokus på en positiv balance mellem formåen og udfor-
dring. Når ovenstående er fundet, er det vigtigt at beboeren ikke sættes i bås, og at vi ikke ser os blinde 
ved at have testet, observeret og screenet ud fra bestemte perspektiver, der ikke tillader en friere til-
gang til at følge beboerens individuelle vej i livet. 

Vi skal værne om borgerens livsmod og vise håb for fremtiden  
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Mål

Målsætning skal ses og udføres som en vedvarende proces, der justeres i takt med beboerens udvikling. 
Der sættes fokus på at fjerne hindringer og skabe den stimulans og kontekst som passer til beboeren 
– i forhold til det individuelle behov. For at eksemplificere rehabiliterende målsætninger henvises til 
præprojektets tematisering i analysedel 2 og 3. Her er fx temaer om mestring af eget liv, handlekraft, 
følelsesmæssig bearbejdning, større forståelse for egen kropslig formåen, sansestimuli, gode hverdags-
oplevelser samt fysiske målsætninger. Målene kan være mangfoldige og udgangspunktet for målgrup-
pen på plejehjem er, at fremme muligheder for at skabe det liv beboeren ønsker at leve på plejehjem-
met. Det kan være vanskeligt at konkretisere målene, eksempelvis hvis et mål er, at borgeren skal være 
mindre angstpræget. Det kræver at man oversætter abstrakte mål til konkrete delmål, som kan føre 
til en ønsket effekt. Det gælder om at tage udgangspunkt i relevans, mening og motivation. Borgeren 
skal inddrages ved at tage afsæt i dennes livssammenhæng, historie, personlighed og hjemlige hand-
lemuligheder. Målsætningerne skal ikke være fragmenterede med ses i sammenhæng med borgerens 
hverdagsliv. Borgeren og i dette tilfælde beboeren på plejehjem skal opnå ejerskab af målene.

Bevidst intervention

I præprojektet har jeg påvist, hvordan aktivitetsudførslen blev gennemført med en bevidsthed om min 
struktur og en evidensbaseret tilgang, jf. hvorvidt beboerne er optaget af aktivitetens oplevelse, pro-
ces eller produkt. Metodisk intervenerede jeg også med en bevidst aktivitetsstruktur for at sikre an-
erkendelse til beboeren og skabe overskuelighed og tryghed ift. beboerens formåen. Jeg har udviklet 
aktivitetsredskaber og en fast struktur, der har haft en velforberedt opstart og afslutning. Således fast-
holder jeg fagligheden under interventionen. Individuelle ugeskemaer kan gradueres med baggrund i 
begribelighed og overskuelighed, som danner baggrund for meningsfuldhed. Aktiviteterne udfolder sig 
i spændingsfeltet: natur, haverum, følelsesmæssige oplevelser, sanseoplevelser og motion med det mål 
at give beboerne en større forståelse for sig selv og en forbedret fornemmelse af egen krop, en større 
handlekraft og en forbedret livskvalitet. Aktiviteterne udfordrer den enkelte i at blive fortrolig med at 
færdes i omgivelserne og bruge krop og sanser, evt. i samværet med andre mennesker.

Rehabilitering skal tænkes bredt – pårørende, frivillige og nærmiljø

Ifølge Hvidbogens rehabiliteringsbegreb skal rehabilitering ses som en samarbejdsproces med ud-gangs-
punkt i beboerens perspektiv. Præprojektet har forsøgt at illustrere, at der med fordel bør tages flest 
mulige aktører i brug. Herunder er det nærliggende at overveje hvordan frivillige, pårørende og nær-
miljøet skal bruges i samspil med hinanden. I den forstand må de pårørende få indblik og forståelse for 
den nye situation for at kunne handle meningsfuldt i forhold hertil. De pårørende skal orienteres om 
livsbetingelser og mulighederne i rehabiliteringsforløbet og evt. få hjælp til at redefinere opfattelsen af 
det gode liv. Pårørende kan være en væsentlig kilde til støtte for beboeren og skal have rum til at udvikle 
en mestringsevne af situation med deres familiemedlem på plejehjemmet. 

Derudover tages stilling til, hvorvidt der er brug for andre aktører som fx. en koordinator, der samler et 
helhedsbillede af plejehjemmets behov. Endvidere kan der være brug for en tovholder og evt. en fun-
draiser i processen med at ændre de fysiske rammer og i realiseringen af et helhedsdesign.



65

Omgivelserne vil altid spille en stor rolle – både de sociale og de fysiske rammer. Dette gælder uanset 
om man fokuserer på udeliv og naturen eller ej. Tilgængelige omgivelser har indflydelse på, hvordan 
personalet kan arbejde rehabiliterende, og hvorvidt beboerne kan blive selvhjulpne eller vedligeholde 
deres funktionsniveau. 

I præprojektet blev der sat fokus på at ændre udearealerne i samarbejde med alle naboer og ejere og 
brugere af Lions Parken. Der er brug for alle i ressourcecirklen, fx har frivillige kræfter og deres ildhu en 
stor betydning for hverdagsoplevelser for beboerne. 

Medarbejderes tilgang har stor betydning i hverdagen, herunder aktivitetsmedarbejderes indsats for at 
få de såkaldte ressourcestærke beboere til at hjælpe, guide og støtte beboere, som har behov for det. 
Denne indsats kan udvides til at inddrage alle plejehjemmets medarbejdere, således at de mere res-
sourcestærke og fysisk og mentalt friske beboere får opgaver med at støtte de beboere, der har behov. 

Når beboere med flere kræfter er med til at aktivere de svage beboere, giver det gensidigt en følelse 
at være til nytte og en positiv følelse af formål og funktion i fællesskabet. Samtidig aflaster det perso-
nalet. Præprojektet skal gerne vise et tiltag, der kan aflaste personalet ved at flere beboere hjælper til 
og dermed frigive mere tid til beboere med større behov. Dette samspil skal gerne medføre positive 
oplevelser sammen med beboerne.

Lokalsamfundet kan tænkes ind i strukturen med brobygning til fx. aktivitetscenter, kirke, skole, idræts-
klubber, kunstforening. Kan man tænke mere samskabelse, bruge flere frivillige kræfter og stifte part-
nerskaber med nærmiljøet? Hvordan kan der samskabes med andre, så det gavner alle parter?  Sigtet 
er, at alle får lige ret og mulighed til at deltage i samfundet og undgå den isolation og ensomhed, som 
frygtes at blive den ældre generations værste fjende.

Rammernes og omgivelsernes betydning

I takt med at rehabilitering skal tænkes bredt og dermed i samspil med omgivelserne, er det nærliggen-
de at fjerne forhindringer i omgivelserne, og indtænke nye muligheder når mål planlægges og opgaver 
sættes i gang med beboeren i samspil med deres familie og netværk. 

De omgivende rammer skal understøtte det rehabiliterende arbejde. Igennem præprojektet har jeg 
eksempelvis foreslået ledelinjer for at fremme muligheden for at beboere bliver selvhjulpne og trygge 
og kan fastholdes i aktivitet. 

Jeg har foreslået procedure om brug af GPS mhp opladning, markering med dymo med beboerens 
navn, adresse og plejehjemmets telefonnummer, så andre borgere i lokalsamfundet kan hjælpe på vej. 
Ugeskemaer er anbefalet til alle beboere for at fastholde en struktur, for at holde beboerne aktive, så 
de undgår utålmodighed og frustration, og for at beboerne selv begriber og overskuer og danner me-
ning i dagens program. 

Herudover anbefaler jeg, at døren til aktivitetscentret åbnes op på dage, hvor der spilles musik, så ple-
jehjemmets faste beboere føler sig velkomne og drages og lokkes af lyden af musik og af mennesker 
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og aktivitet. Dette kan overføres til flere hverdagsaktiviteter i Boenheden, fx når der laves mad og duft 
lokker beboere til at spise og deltage i madlavning. Det samme hvis beboere fx. spiller klaver på gangen 
og andre beboere lokkes nærmere og tager en dans. 

Sundhedseffekten fremmes ved kombinationen af flere faktorer: personen selv, de fysiske rammer som 
fremmer beboerens selvstændighed i hverdagslivet og ved valget af graduerede aktiviteter, som giver 
en meningsfuld oplevelse. Omgivelserne har ofte skyld i at borgerne bliver inaktive – og med præpro-
jektet vises at omgivelserne kan ændres til det bedre. Først og fremmest ses på muligheder og dermed 
at fjerne hindringer og omstrukturere fx de fysiske rammer og de personalemæssige tilgange som kan 
ændres med stor betydning.

Personalets betydning

Med mere beboerindflydelse må personalets rolle blive mere vejledende og faciliterende til at beboeren 
får den støtte, der er nødvendig for at kunne udføre valgte livsførelse.De valgte mål og intervention skal 
understøttes af personalets indsats, derfor skal der altid overvejes hvilke personale kompetencer der er 
behov for. Under præprojektet blev plejehjemmet fx. bevidst om at der er brug for en ansat med sans 
for havearbejde, fx. en gartner med sans for pædagogik eller en pædagog med sans for havearbejde. 

Der skal være bevidsthed om sammensætning af fagpersonale i borgerens individuelle rehabilitering-
steam. Begrundelsen er , at der formentlig er forskel på hvordan en ergoterapeut eller fysioterapeut 
eller anden sundhedsfaglige og pædagogiskfaglig personale arbejder rehabiliterende. Sammensætnin-
gen afhænger af beboerens behov. Nærmer kan ses på analysedel 2, med case om Britta. Her sættes 
fokus på mål som bedre positionering i kørestol for at få en mere hensigtsmæssig siddestilling, når hun 
skal spise. Det er et komplekst mål, da der skal flere fagpersoner til for at give et helhedsbillede af den 
situation. Her vil fx. være brug for kontaktpersonen til at fortælle om boenhedens rytme med Britta, 
pårørende til at fortælle om hvad Britta plejer at nyde at spise, en ergoterapeut til den observerende 
og igangsættende træning af en spisesituation, en fysioterapeut eller myndighedsperson eller firma til 
at vurdere kørestolen. 

Det gensidige og fortløbende samarbejde imellem kontaktperson i Boenheden, i Dagcenter for de-
mens og Aktivitetscenter er essentielt i hverdagen, så der hele tiden er tjek på hvordan personen udvik-
ler sig og om der er hindringer som besværliggør det for beboeren. Det kan fx. være afklaring om der 
skal penge med til kaffe, eller om det betales på anden vis. Og hvilke aktiviteter der udføres, og fx. om 
der forventes at medbringes en varm jakke. Personalet er beboerens talerør og skal rydde hindringer af 
vejen for at opnå en succesfuld implementering af rehabiliteringsmålet.

Personale kan have brug for undervisning, sidemandsoplæring, learning by doing og at tale om fælles 
rehabiliteringsbegreber, teorier og samarbejdsformer.

I den interdisciplinære samarbejdsform fokuseres på et tæt koordineret samarbejde, hvor hvert team-
medlem anvender egen faglige ekspertise for at støtte beboeren i at nå sine mål. Det kræver et planlagt 
struktureret program og prioritering af indsatsområder, og hvor mål formuleres med beboeren. Indsat-
sen dokumenters og evalueres i fællesskab i teamet. I det transdisciplinære samarbejde er det stadig 
teamet, som varetager det direkte arbejde omkring beboeren. Men her er det alle de fagpersoner, som 
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er på arbejde, som skal kunne videreføre den træning og rehabiliteringsindsats, som er sat i gang i sam-
arbejde med beboeren. Fordelen ved denne arbejdsform er, at teamets samlede handlekompetence 
øges i rehabiliteringsindsatsen. Det kræver en tæt vejledning fra hver faggruppe med en fin balance i 
arbejdsindholdet, således at fagpersonerne ikke overskrider grænsen for egen autorisation og uddan-
nelse. 

Med medarbejdernes bevidsthed om de interne samarbejdsformer får vi bevidst fokus på den tværfag-
lige rehabilitering, hvor hver fagperson kan bidrage med mere faglig viden og private interesser. Dette 
giver kreativitet og arbejdsglæde til gavn for beboerne.

Implementeringsteorier og strategier

Det vil være forventeligt, at plejehjemmets vaner og rutiner sidder godt fast i strukturen hos ledelse og 
medarbejdere, i kulturen og i skreven og uskreven regler. Derfor forventes det at bliver en stor opgave, 
når et plejehjem overgår til fuldtids rehabilitering. Der kan startes i det mindre. Vigtigt er dog, at det 
rehabiliterende korps og plejehjemmet får afstemt fælles rehabiliteringsbegreb og forventninger til 
interventionen. Nogle plejehjem kan efter ønske få hele pakken, og andre begynde i det små. Der skal 
være motivation og overskud til et totalt nyt mind sæt. For andre plejehjem er tanken og praksis i gang, 
og der skal måske hjælp til at sprede den rehabiliterende praksis helt ud i krogene, fx. via enmandsop-
læring, fælles undervisning og tid til fælles forståelse af konsekvenser af praksis.

Succes, erfaringer, begejstring og engagement formidles videre ud i kommunen til kollegaer og net-
værk, og vil give stor spredningseffekt og en lyst til at være en del af rehabiliteringstankegangen.

Præprojektet har forsøgt at tage hensyn til implementeringsudfordringer. Eksempelvis har jeg fremlagt 
en 5-trins procedure(se Metode/Aktivitetstilgangen) med en strukturetet fremgangsmåde til aktivi-
tetsudførelse, således at andre kunne udføre aktiviteter med min strukturerede tilgang og teoretisk 
forståelse. Derudover har jeg udviklet havedesigns med forslag, der fungerer som en drejebog, hvori 
fx plejepersonalet kan hente inspiration og fx hjælp til indkøb af materiale til gårdhavens design. Jeg 
har etableret samarbejde i forhold til realiseringen af overordnede forbedringer ifølge helhedsplan. Og 
brugt nærliggende ressourcer fx den frivillige aktive ældre mands initiativ og herigennem søgt fonds-
midler. 

Præprojektet viser, at det er muligt at tænke og arbejde rehabiliterende med borgere med demens. En 
målgruppe, hvor det viser sig, at det er muligt at arbejde efter Hvidbogens rehabiliteringsbegreber med 
fælles tværfaglig målsætning, en indsats i en given periode af beboerens liv sammen med pårørende og 
inddragelse af omgivelserne i lokalsamfundet.

Aalborg kommune – vil som i resten af landet – være aktive for at finde nøglen til beboeren på pleje-
hjem, så det enkelte menneske får det liv de ønsker under givne livsvilkår. Vi er i samme båd med andre 
kommuner med henblik på at udvikle og implementere praksisformer på de forskellige niveauer – poli-
tisk, på ledelsesplan og i hverdagens praksis. Dette præprojekt kan forhåbentligt være en del af udvik-
lingen med at arbejde rehabiliterende i praksis og med fokus på flere målgrupper, som ikke er allermest 
nærliggende fx terminalpatienter/borgere i deres sidste livsfase.                          
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Noter

1)
TRIV står for Tilgængelighed, Relationer og Roller, Interesser, Vaner og Vilje. De seks faktorer ses som 
ressourcer til at fastholde og forstærke indsatsen for rehabilitering og velfærd. På den måde kan men-
nesker med sygdom, funktionsbegrænsninger og handicap få en aktiv hverdag med mulighed for at 
dyrke interesser og samvær med andre mennesker i egnede fysiske rum. Det skal give mulighed for 
at udfolde en hverdag, hvor de føler sig i overensstemmelse med egne livsvalg og føler sig nyttige og 
medansvarlig overfor sig selv og fællesskabet (Ergoterapeuten 08:14)
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http://sm.dk/arbejdsomrader/aeldre/rehabilitering, Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

(Socialstyrelsen Tema om demens og fysisk aktivitet)
http://www.socialstyrelsen.dk/aeldre/demens/tema-om-demens-og-fysisk-aktivitet

(Videnscenter for demens – fysisk træning)
http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/pleje-og-omsorg/fysisk-traening-og-motion/
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Bilag
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Der vedlægges følgende bilag med eksempler, for at sikre mest mulig anonymitet ved fotos: 

Takkebrev
Oplevelsesdokument
Fotokollager af 7 haverum (i alt 8 sider)
Fondsansøgning (beskrivelse af resultat)
Ugeskema

Bilag
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Takkebrev

Kære Camma

Mange tak for at du hjalp mig med at feje indgangspartiet ved Lions Parken. Det blev så flot og 
hvert et blad fik du bugt med.

Mange efterårshilsener fra Lise
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Oplevelsesdokument

Lions Parken, 26. september 2014 – dekorere vase med 3 kornsorter

I dag sidder Anna, Camma, Britta (og ægtefælle) omkring spisebordet. I laver den smukkeste 
buket af havre, byg og hvedestrå til den orange vase. 

                                                                                                 Smuk buket til jeres fællesstue  

Anna måler længde på kornstråene og afkorter med 10 cm. Dertil bruger du tommestok og klipper af med beskæ-
rersaks. 

Camma tager det på slump og dekorerer buketten efter kornets udseende. Britta sidder med havre i sin hånd og 
retter sig op i kørestolen og rækker frem efter mere, som ligger på bordet. Nogle beboere ii stuen kigger på.

Vi synger sangen ”jeg er havren, jeg har bjælder på”, Jeg laver en gætteleg, og i gætter hvilken ø jeg har været på 
da jeg plukkede kornsorterne. Øen starter med Mø: – ja rigtigt Møn. Der har Camma været. Og vi taler om cykel-
ferie og spejdertid.
 

I  rydder op i fællesskab. Anna flytter 
stolene og Camma fejer under bordet.

Tak for en dejlig eftermiddag.

Venlig hilsen Lise
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Fotokollager af 7 haverum og sansehuset

Haven med strand og fiskemiljø
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Efterårshaven
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Den aktive have med højbede 
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Den lilla have
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Sansehuset
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Skovhaven
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Æble og frugthaven
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Haverum på anden side af hegnet – æblelund ved Dagcenter for demens
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Fondsansøgning

Som et led i den økonomiske helhedsplan har vi ansøgt midler på vegne af Aktivitetscentret, da der tilfældigvis 
kom en mulighed for at søge fondsmidler ved ”Aktiv af natur”, som er et partnerskab mellem Friluftsrådet og 
Veluxfonden. I denne pulje gives støtte og anerkendelse til aktive ældre frivilliges indsats for et aktivt friluftsliv og 
gode oplevelser i naturen. Ansøgningen har fokus på en 85-årige aktiv og frivillig ældre mands indsats, der giver 
naturglæder til borgerne med demens og ansøgningens titel er: ”Naturoplevelser for alle – også mennesker med 
svær demenssygdom”. 

I november 2014 fik vi positivt tilsagn om midler fra puljen, og skal inden for et år opbygge nye høj-bede og have-
rum ifølge helhedsplanen og i samarbejde med alle involverede. Vi afholder fælles indvielse, så den aktive ældre 
og frivillige på 85 år vil blive anerkendt for hans indsats, og vi andre tager de nye haverum i brug med maner. 
Nordjyske medier og internt i Aalborg kommune er tilknyttet med pressedækning allerede her fra starten – og har 
mulighed for at følge processen.
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Ugeskema

     
Faste aktiviteter for Camma – efter afslutning i Dagcenter for demens  efterår 2014/LNA 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Morgenmad
Står op kl. 6. 00, 
tager selv mad fra 
buffet. Rydde op

Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

Gå- eller cykeltur Følges kl 9.35 til 
aktivitetscenter
9.45 hygge/sang

Gå- eller cykeltur Gå en tur omkring 
vandbassin, pluk en 
buket 

Gå- eller cykeltur

Frokost
Hjælpe med at 
dække bord

Frokost
Hjælpe med at 
dække bord

Frokost
Hjælpe med at 
dække bord

Frokost
Hjælpe med at 
dække bord

Frokost
Hjælpe med at 
dække bord

Følges kl. 13.00 til 
aktivitstscenter
13.10 
Stolemotion

Følges kl. 13.20 til 
aktivitstscenter
13.30 sang eller 
14.00 gudstjeneste 
(hver 2. uge)

Følges kl. 13.00 til 
aktivitstscenter
13.10 
Stolemotion

Følges kl. 13.20 til 
aktivitstscenter
13.30 sang

Følges kl. 13.20 til 
aktivitstscenter
13.10 banko eller 
bal ( skifter hver 
uge)

Hvil i lænestol 
i dagligstuen med 
tæppe omkring 
– se TV

Hvil i lænestol 
i dagligstuen med 
tæppe omkring 
– se TV

Hvil i lænestol 
i dagligstuen med 
tæppe omkring 
– se TV

Hvil i lænestol 
i dagligstuen med 
tæppe omkring 
– se TV

Hvil i lænestol 
i dagligstuen med 
tæppe omkring 
– se TV

Aftensmad
Hjælpe med at vaske 
op, tørre borde af

Aftensmad
Hjælpe med at vaske 
op, tørre borde af

Aftensmad
Hjælpe med at vaske 
op, tørre borde af

Aftensmad
Hjælpe med at vaske 
op, tørre borde af

Aftensmad
Hjælpe med at vaske 
op, tørre borde af

Aftenskaffe 19.30 
spille spil

Aftenskaffe 19.30 
spille spil

Aftenskaffe 19.30 
spille spil

Aftenskaffe 19.30 
spille spil

Aftenskaffe 19.30 
spille spil

Camma deltager i alle eftermiddags aktiviteter i Aktivitetscentret. Aktiviteterne er velkendte. Her mødes hun 
med personale og tidligere venner fra Klubben /Solskinsforeningen. Det er vigtigt at Camma følges helt til 
salen. Camma vil blive fulgt hjem igen.   HUSK GPS.

Camma går gerne daglige lange ture – husk derfor GPS og opladning om aftenen, og relevant jakke og fodtøj. 
Hun ser gerne engelsk krimi i TV, fx Kriminalkommissær Barnaby,
Camma er gartnerdatter og elsker at arbejde i haven og ordne sine planter og samle ukrudt. Hun skal have 
hjælp til at samle ukrudt da hun er æstetiker. Gerne plukke dagens buket i haven. Camma vil gerne bage.
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Mange låse kan låses op 
 
– også personalets muligheder for  
ændringer i hverdagen  
og ændringer af omgivelserne.


