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1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) 
 

Moder-FKB: 

2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 

 

Arbejdsfunktioner 
Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere, der arbejder i specialområdet voksenhandicap. Medarbej-

derne kan således være omsorgs- og pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og social- og sund-

hedsassistenter, der arbejder på bo- og beskæftigelsestilbud, herunder også bostøtte, med voksne med 

kognitive funktionsnedsættelser, der får aldersbetingede sygdomme, lidelser og behov.  

 

Deltagerforudsætninger 
Målgruppen for denne uddannelse er medarbejdere i ovennævnte tilbud. Da det ikke kan forventes, at del-

tagerne er vante med undervisningsmiljøer, skal der gennem undervisningen tages højde herfor. Undervise-

ren skal være opmærksom på, at der i AMU‐målgruppen er deltagere, hvor stave‐ og læseproblemer kan 

være udtalte. 

Relevante uddannelser at kombinere med 
42922 Akut nødhjælp til ældre og handicappede 

42678 Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre 

42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 

47261 Angst og depression hos ældre 

40599 Arbejde med sindslidende med misbrug 

48390 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 

48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande 

40597 Arbejdet med recovery i psykiatrien 

47257 Arbejdet med totalkommunikation 

42679 Arbejde med ældre i eget hjem 

48116 Arbejdet som omsorgsmedhjælper 

45668 Assistenten i det tværgående samarbejde 

44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis 

40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde 

42677 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre 

45061 Forebyggelse og sundhedsfremme 

40934 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 

48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 

40596 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet 

47968 Injektion af medicin 

42931 Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje 

42932 Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning 

40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 

http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=42922
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=42678
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=42834
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=47261
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40599
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=48390
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=48215
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40597
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=47257
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=42679
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=48116
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=45668
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44298
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40142
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=42677
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=45061
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40934
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=48096
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40596
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=47968
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=42931
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=42932
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40144
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45366 Kommunikation i teams 

44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 

41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 

44329 Kontaktperson i omsorg og sygepleje 

46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 

44627 Magt og omsorg 

48101 Medicinadministration 

47258 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 

48216 Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidelse 

44863 Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug 

44781 Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede 

48217 Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning 

44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 

44342 Opsporing og forebyggelse af diabetes 

47683 Opsporing og omsorg ved dysfagi 

44327 Omsorg for personer med demens 

44782 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 

44784 Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer 

44342 Opsporing og forebyggelse af diabetes 

40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 

47876 Pleje af den svært overvægtige borger 

40125 Rehabilitering som arbejdsform 

40627 Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 

47749 Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet 

45602 Samarbejde med pårørende 

42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 

40937 Seksualitet og handicappede 

40598 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 

40600 Socialpædagogik og aktiverende metoder 

44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 

46835 Støtte ved kognitiv behandling 

42901 Støtte ved selvskadende adfærd 

47266 Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet 

42663 Tegn til tale 

44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 

40128 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering 

47969 Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient 

40935 Vejledning i forflytning 

47260 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 

48295 Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik 

44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 

42935 Værtskab og sociale rammer for ældres måltider 

http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=45366
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44274
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=41687
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44329
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=46977
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44627
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=48101
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=47258
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=48216
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44863
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44781
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=48217
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44859
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44342
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=47683
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44327
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44782
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44784
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44342
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40823
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=47876
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40125
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40627
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=47749
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=45602
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=42665
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40937
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40598
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40600
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44312
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=46835
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=42901
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=47266
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=42663
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44783
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40128
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=47969
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40935
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=47260
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=48295
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=44886
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=42935
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2. Ideer til tilrettelæggelse 
 

Uddannelsen tilrettelægges som splituddannelse, hvor splittet placeres mellem dag 3 og 4. Nedenfor angi-

ves  

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Split Dag 4 Dag 5 

Tema 1 

Emne 1 + 2  

Tema 2 

Emne 1 + 2 

Tema 3 

Emne 1 + 2 

Hjemmeop-

gave ud fra 

Kitwoods 

blomst  

Fremlæggelse 

af hjemmeop-

gave 

 

Tema 4  

Emne 3 

Tema 1 

Emne 3´+ 4  

Tema 2 

Emne 3 + 4 

 

Tema 3 

Emne 3 + 4 

Introduktion 

til splitøvelse 

 Tema 4 

Emne 1+2 

Tema 5 

Emne 1 + 2  

 

 

Den procentvise fordeling mellem temaerne er dermed som følger: 

 

Tema 1: ca. 20 % 

Tema 2: ca. 20 % 

Tema 3: ca. 15 % 

Split – herunder introduktion og fremlæggelse ca. 10 % 

Tema 4: ca. 20 % 

Tema 5: ca. 15 % 
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3. Temaer 
 

Temaoversigt 
 Tema 1: Borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser – voksenhandicap 

o Emne 1: Identifikation af målgruppen  

o Emne 2: Lovgivning og omsorg 

o Emne 3: Introduktion til det helhedsorienterede perspektiv  

o Emne 4: Bo- og aktivitetstilbud for den aldrende målgruppe 

 Tema 2: Aldersbetingede behov og demenssygdomme  

o Emne 1: Identifikation af aldersbetingede behov  

o Emne 2: Demenssygdomme og tegn herpå hos borgere med kognitive funktionsnedsættel-

ser  

o Emne 3: Sanseforskydninger 

o Emne 4: Livet med kognitive funktionsnedsættelser og demens  

 Tema 3: Borgerens livshistorie, ressourcer og muligheder for meningsfuld livsudfoldelse 

o Emne 1: Rehabilitering for den aldrende borger  

o Emne 2: Livshistorie som tema i alderdommen 

o Emne 3: Ressourcer og muligheder for meningsfuld livsudfoldelse 

o Intro til split – brug Kitwood/observation  

 Tema 4: Værdighed og respekt i mødet med borgeren  

o Emne 1: Værdighed i pædagogisk arbejde 

o Emne 2: Respektfuld kommunikation  

o Emne 3: Problemskabende adfærd - hvordan forstå og arbejde med det på en værdig måde 

  Tema 5: Iagttagelse og dokumentation  

o Emne 1: Forandringer  

o Emne 2: Blomsten  

 

Indledning 
 

Den demografiske udvikling afspejler sig også indenfor voksenhandicapområdet. Med stigende alder følger 

flere aldersbetingede sygdomme og begrænsninger i funktionsevne. Der peges på et voksende antal ældre 

med psykiatrisk overbygning, samt flere med senhjerneskade og demenssygdom i denne målgruppe.  

Det stiller krav til medarbejderne om en anden grad af kompleksitet og større behov for flerfaglig indsats 

for at kunne håndtere de mere komplekse tværgående behov. For med stigende alder opstår også her de 

samme aldersrelaterede sygdomme og fysiske begrænsninger i funktionsevne som resten af befolkningen.  

Der findes ikke meget viden om den aldrende målgruppe, der her er tale om, ligesom der ikke findes meget 

forskningsbaseret viden om demens hos denne gruppe. For mange betyder det en alderdom på et botilbud, 

der kan være dårligt rustet til at varetage gruppens øgede behov og ændrede kognitive behov. Det stiller 

store krav til det personale, der omgiver borgeren i dagligdagen.  
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I dette inspirationsmateriale er forsøgt samlet et grundlag af viden og forslag til handlinger i relation til 

netop disse problemstillinger, hvor der både trækkes på almen viden om aldring og geriatriske problemstil-

linger, samtidig med at det føres sammen med de specielle behov, der er hos målgruppen, inden for vok-

senhandicapområdet.  

 

Tema 1: Borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser – voksen-

handicap 
Dette tema indeholder den grundlæggende viden om borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsned-

sættelser. Her gennemgås de kognitive funktionsnedsættelser, som der vurderes at være en stor repræsen-

tation af i deltagernes målgrupper.  De kognitive funktionsnedsættelser skal derfor forstås som borgerens 

udgangspunkt – forud for det aldringsbetingede og heraf også demens. Temaet videreføres med den lovgiv-

ningsmæssige ramme i det professionelle arbejde. Derefter introduceres til Tom Kitwoods blomst, som et 

udtryk for det helhedsorienterede perspektiv. Kitwoods teorier danner normalt rammen om fællessproget i 

demensområdet og kan dermed være genkendeligt for deltagerne, såfremt de har været på andre kurser 

omhandlende demens. Denne refleksions/analysemodel bliver den gennemgående tråd i hele uddannelsen 

og bliver dermed også det arbejdsredskab, som deltagerne skal afprøve i splitperioden. Endeligt beskrives 

også bo- og aktivitetstilbud, som et område den professionelle må have fokus på i forbindelse med en ald-

rende målgruppe - med mulige aldersbetingede følger, som fx diabetes, nedsat syn og hørelse samt de-

mens. Temaet afsluttes med en øvelse, der med afsæt i Tom Kitwoods blomst skal træne refleksionsevnen i 

at vurdere trivsel og psykosociale behov, samt bagvedliggende årsager.  

Emne 1: Identifikation af målgruppen  

I dette indledende emne introduceres deltageren til bredden i voksenhandicap-gruppen. Dvs. deltageren 

får et blik for, hvilke typiske handicaps - såvel fysiske som psykiske – gruppen har.  

Da et emne, som Identifikation af målgruppen, kan blive diagnostisk præget, samt let kan blive fokuseret på 

IQ, anbefales det, at underviser betoner bredden i målgruppen. Dvs. udover den faktuelle viden om diagno-

ser og deres generelle udtryk også fokuserer på, at der er mange faktorer (jf. Det bio-psyko-sociale perspek-

tiv, som også Kitwoods blomst repræsenterer) som former og udvikler mennesket.  

De typiske handicapgrupper vil være borgere med udviklingshæmning, autismespekterforstyrrelser og sen-

hjerneskade i bo- og beskæftigelsestilbud med pleje- og omsorgsstøtte.  

Underviser kan under de enkelte handicaps gennemgå forskellige niveauer i mental retardering og autisme-

spektret ud fra de diagnostiske kriterier i ICD-10 (ICD-11 forventet i 2018 med ændringer indenfor autisme-

spektret), men mere vigtigt er det at øge deltagerens forståelse af, at funktionsnedsættelserne breder sig 

ud over disse kriterier og ind i generelle vanskeligheder i forhold til det motoriske, kognitive og sansemæs-

sige. Underviser kan derfor med fordel dykke ned i disse emner for med dem at ramme målgruppen på 

tværs af selve diagnoserne. Underviser kan her knytte an til Tema 2, emne 3 og 4, som handler om sanser 

og om dagliglivet med kognitive funktionsnedsættelser og demens. Underviser kan også nævne Tema 4, 

emne 3, som omhandler problemskabende adfærd, som et symptom på forandringer i borgerens liv eller 

reaktion på, at borgeren ikke er i trivsel.  
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Typiske kognitive funktionsnedsættelser 

Udviklingshæmning 

Som beskrevet kan underviser her gennemgå målgruppen ud fra de diagnostiske kriterier, men det anbefa-

les som minimum at udvide denne forståelse med en gennemgang af de typiske vanskeligheder, der præger 

gruppen: kognitive, sproglige, motoriske og sociale vanskeligheder. Underviser kan endeligt udfolde den 

kognitive funktionsnedsættelse og vanskeligheder i forhold til indlæring, opmærksomhed og hukommelse.  

 

Underviser kan i bogen Utviklingshemning - Årsaker og konsekvenser, af Mæhle et.al. (2011) finde en grun-

dig beskrivelse af de mange typer af udviklingshæmning fra det genetiske til det sociale (og mangelfuld ud-

vikling i forbindelse med massivt omsorgssvigt). Her kan underviser nuancere, at opvækstbetingelserne har 

en betydning for både udvikling, men også i forhold til forskellige udtryk livet igennem i relationer og soci-

ale sammenhænge - også i den senere del af livet.  

I forhold til hukommelse anbefales det, at underviser gør en del ud af dette element, da det blandt andet er 

her, at deltageren kan se tydelige tegn på forandringer hos borgeren - både generelt i forhold til aldring, 

men særligt også ved de mest klassiske demensformer. Gennemgående i inspirationskataloget her og i ud-

dannelsen som helhed fokuseres der på forandringer hos denne målgruppe, da der i forvejen er tale om 

kognitive funktionsnedsættelser. Derfor bliver det endnu mere væsentligt, at deltageren øves i at opspore 

forandringer i borgerens funktionsniveau. Et særligt element for demens er som bekendt tiltagende hukom-

melsesvanskeligheder, ligeså vel som det for mange med kognitive funktionsnedsættelser er et gennemgå-

ende træk. Endeligt kan der også spores mulige, begyndende hukommelsesvanskeligheder hos den ald-

rende borger uden demens. Det er derfor væsentligt at forstå, at demens er mere end hukommelsessvæk-

kelse, men en samling af symptomer, for at diagnosen kan stilles. Underviser kan bruge nedenstående mo-

del i undervisningen om hukommelse: 
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Modellen er fra Velfærdsteknologi til rehabilitering af voksne med kognitive funktionsnedsættelser (Center 

for rehabilitering og Specialrådgivning, Region Syddanmark, 2012), hvor der er en udmærket, simpel gen-

nemgang af hukommelsesfunktionerne. Men underviser kan også søge inspiration i Fredens, 2012, Menne-

sket i hjernen, (kap.10) Hans Reitzels Forlag og i Thybo, 2013, Neuropædagogik - Hjerne, liv og læring, Hans 

Reitzels Forlag 

Til inspiration til dette emne, kan underviser med fordel orientere sig i: 

Bakken og Olsen (2012), Psykisk lidelse hos voksne med utviklingshemning - forståelse og behandling, Uni-

versitetsforlaget Oslo – kapitel 16: Demens 

Bøttcher og Dammeyer (2010), Handicappsykologi – en grundbog om arbejdet med mennesker med funkti-

onsnedsættelser, kap. 1, Samfundslitteratur 

Bøttcher, Louise & Dammeyer, Jesper (2015), Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk per-

spektiv, Samfundslitteratur 

Elvén, Bo Hejlskov (2010), Problemskabende adfærd ved udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser, 

Dansk Psykologisk Forlag.  

Elvén, Veje og Beier (2012), Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed, Dansk Psykologisk Forlag 

Fleischer, Anne Vibeke og Merland, John (2007), Eksekutive vanskeligheder hos børn – vurdering og indsats 

i praksis, Dansk Psykologisk Forlag 

Fredens, Keld, 2012, Mennesket i hjernen, Hans Reitzels Forlag 

Mæhle, I., Eknes, J. og Houge, G. (red.) (2011), Utviklingshemning - Årsaker og konsekvenser, Universitets-

forlaget Oslo  

Solberg, Knut Ove (2009), Aldring hos personer med utviklingshemning, I: Utviklingshemning og habilitering 

– innspill til habiliteringsprocessen, Universitetsforlaget Oslo 

Thybo, Peter, 2013, Neuropædagogik - Hjerne, liv og læring, Hans Reitzels Forlag 

Underviser kan endvidere finde mange gode artikler omhandlende udviklingshæmning på www.oligo.nu, 

hvor der også findes et temanummer om demens.  

Autisme 

Under dette emne vil det være relevant at beskrive autismespektrets bredde i forhold til de forskellige ty-

per autisme, men også til funktionsnedsættelsernes omfang indenfor de forskellige typer. Der er for bor-

gerne stor forskel i dagliglivet afhængigt af, om der er tale om aspergers syndrom eller infantil autisme i 

kombination med mental retardering.  

Underviser kan bruge Lorna Wings triade som afsæt for undervisningen og som løbende referenceramme 

igennem dette forløb, men det kan også være relevant at beskrive mentaliseringsvanskeligheder, vanske-

ligheder ved eksekutive funktioner og svag central kohærens. Disse symptomer er gældende på tværs af 

mange typer kognitive funktionsnedsættelser og det vil også være på disse områder, at deltagerne vil 

kunne se forandringer for borgerne i forbindelse med aldring.   

Inspiration til emnet kan underviser finde i blandt andet følgende litteratur (i nedenstående liste er også 

angivet litteratur omhandlende ADHD, tiltænkt en udvidelse af undervisningen mod dette felt afhængigt af 

deltagernes målgrupper):  

http://www.oligo.nu/
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Bakken, Trine Lise (2015), Utviklingshemning og hverdagsvansker – faktorer som påvirker psykisk helse, Gyl-

dendal akademisk  

Bakken, Trine Lise og Olsen, Mette Egelund (2012), Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshem-
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Senhjerneskade 

Underviser må her vurdere om emnet senhjerneskade skal indgå i undervisningen - afhængigt af deltager-

nes målgrupper. Arbejder deltagerne ikke med borgere med konkrete senhjerneskader, som apopleksi eller 

traumatiske hjerneskader, kan det dog alligevel være relevant at inddrage emnet og fokusere på de skader, 

der kan opstå ved mange, langvarige epilepsianfald, som nogle borgere med udviklingshæmning oplever; 

ved misbrug; og ved risiko for livsstilssygdomme som hjerte/karproblemer og blodpropper, der kan for-

værre borgerens kognitive udgangspunkt eller trigge demens (særligt vaskulære demens).  

For en mere generel undervisning om senhjerneskade kan underviser hente inspiration på Hjerneskadefor-

eningens hjemmeside: https://hjerneskadet.dk/ 

På foreningens hjemmeside beskrives, at hjerneskader rammer meget forskelligt. Nogle borgere rammes 

bredt i hjernens funktioner – andre rammes på enkelte centre i hjernen. Dog er der oftest generelle vanske-

ligheder, som viser sig ved en senhjerneskade: 

”Typiske følger: 

•intellektuelle forstyrrelser 

•personlighedsændringer 

•kommunikationsvanskeligheder 

•adfærdsforstyrrelser 

•bevægelsesindskrænkninger” 

 

(https://hjerneskadet.dk/om-hjerneskader/konsekvenser-af-en-hjerneskade/) 

 

https://hjerneskadet.dk/
https://hjerneskadet.dk/om-hjerneskader/konsekvenser-af-en-hjerneskade/
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Sjældne handicap 

Deltagerne arbejder måske med borgere med sjældne handicap, såsom forskellige kromosombetingede for-

mer for udviklingshæmning, eller syndromer. Underviser kan her søge inspiration på hjemmesiden: 

http://socialstyrelsen.dk/handicap/sjaeldne-handicap hvor de forskellige handicap kan slås op. Her findes 

oftest specifik viden om risikoen for fysiske og psykiske følger af handicappet – herunder også risikoen for 

udvikling af demens. På trods af dette meget specifikke felt, kan underviser læne sig op af nedenstående 

forklaring: 

"De funktionsnedsættelser, aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger, som mennesker med sjældne handicap 

har, kan i større eller mindre grad sammenlignes  med dem, som andre og mere kendte handicapgrupper 

har. Der er eksempelvis en del sjældne handicap, hvor udviklingshæmning, autisme og epilepsi er en del af 

handicappet. Flere typer af sjældne handicap har ligeledes hjerneskade, demens og syns- og høreproblemer 

som en del af handicappet. I tilrettelæggelsen af indsatser over for disse grupper er det derfor muligt at 

trække på viden fra autismeområdet, hjerneskadeområdet, demensområdet, syns- og høreområdet osv.  

(Mennesker med sjældne handicap – indsatser der virker, Socialstyrelsen, 2014) 

Emne 2: Lovgivning og omsorg  

Underviser kan under dette emne gennemgå lovgivning af særlig relevans for det pædagogiske og sund-

hedsfaglige område. Særligt relevant er et dybdegående blik på selvbestemmelsesretten, magtanvendelse, 

krav til værgemål og på informeret samtykke og videregivelse af information. Underviser kan her betone 

spændingsfeltet mellem omsorgspligt og selvbestemmelse, samt understrege vigtigheden af, at enhver pæ-

dagogisk indsats skal foregå i overensstemmelse med borgerens behov, ønsker og mål samt under informe-

ret samtykke. Ved borgere, der ikke kan give informeret samtykke må dette relateres til samarbejdet med 

såvel pårørende, leder og sagsbehandler.  

Underviser kan under dette emne bede deltagerne komme med eksempler fra deres praksis, som udtrykker 

spændingsfeltet mellem selvbestemmelse og omsorgspligt.  

Der kan tages udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention, der tydeliggør borgerens rettigheder og livsudfol‐

delsesmuligheder:  

”Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle per-

soner med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på 

lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Personer med handicap om-

fatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i 

samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod 

med andre. ”  

(Konvention om rettigheder for personer med handicap, Det Centrale Handicapråd, 2009). 

  

Socialministeriet har udarbejdet en letlæselig version af konventionen. Denne kan bruges til deltagernes 

forberedelse til første undervisningsdag, ligesom underviser kan vise film om konventionen også udarbej-

det af Socialministeriet. Links til materialerne er placeret under pkt. 4 Opgaver og undervisningsmaterialer: 

Tema 1 emne 2: Lovgivning og omsorg – film.  

http://socialstyrelsen.dk/handicap/sjaeldne-handicap
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Underviser kan gennemgå relevant lovgivning (bemærk at straffelovens paragraffer vedrørende nødværge 

gennemgås under Tema 4, Emne 3 Problemskabende adfærd: 

Selvbestemmelse og indgreb heri  

 Menneskerettighederne, artikel 5 angående retten til personlig frihed og sikkerhed, samt artikel 3 

angående retten til privatliv.  

 Grundloven § 71 stk.1, hvor det angives at den personlige frihed er ukrænkelig. Her kan underviser 

uddybe med, at den grundlovssikrede ret altid står over anden eventuel modstridende lovgivning. 

Den grundlovssikrede selvbestemmelse er dermed ”højere” end anden lovgivning.  

 Lov om Social Service § 16 om brugerinddragelse. 

 Lov om Social Service § 124, hvor det angives at indgreb i selvbestemmelsesretten, ved magtanven-

delse, skal begrænses til det absolut nødvendige.   

Omsorgspligt 

 Omsorgspligten beskrives i Lov om Social Service § 81-87, hvor det angives, at voksne med funktionsned-

sættelser eller særlige sociale problemer har ret til en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset 

efter den enkeltes særlige behov i egen bolig (§ 81). Særligt § 83 har relevans for denne uddannelse. Heri 

beskrives: 

”Kommunen har pligt til at undgå omsorgssvigt, men borgeren har samtidig retten til at sige nej tak til hjæl-

pen.  Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til personer, der ikke kan tage vare på egne interesser, uanset 

om der foreligger samtykke fra den enkelte. Det vil sige, at der skal tilbydes hjælp uanset om borgeren be-

der om eller vil modtage hjælpen. Omsorgspligten vil i praksis sige, at den professionelle skal blive ved med 

at tilbyde hjælpen til borgeren, uden tvang”.  

Omsorgssvigt bliver i denne sammenhæng, når borgeren ikke får tilbudt den nødvendige hjælp.  

Tavshedspligt: 

Tavshedspligten angives i Straffelovens § 152, hvor det beskrives, at den som er, eller har været, i offentligt 

tjeneste, straffes såfremt vedkommende videregiver fortrolige oplysninger. Under dette emne kan det 

være relevant, at underviser diskuterer deltagernes opfattelse af, hvad der er fortrolige oplysninger og 

hvilke informationer, der deles med pårørende, kolleger og leder på bo- eller beskæftigelsestilbuddet. 

Dette for at øge deltagernes refleksionskompetence i forhold til, hvilke oplysninger, der er relevante og lov-

lige at dele internt og eksternt på borgerens vegne.  

 

Emne 3: Introduktion til det helhedsorienterede perspektiv  

I indledningen til emne 1 blev det bio-psyko-sociale paradigme nævnt, som et afsæt for at forstå det hele 

menneskes liv og levned. Grundtækningen i det bio-psyko-sociale perspektiv er, at fx det biologiske ikke kan 

betragtes uden, at det sættes i sammenhæng med borgerens psykologiske og sociale liv. For en uddybning 

af dette kan underviser orientere sig i fx Hertz (2008 – kilde i efterfølgende litteraturliste). Underviser kan 

her også koble til ICF-systemet (International Classification of Functioning), som beskrevet i fx Kallehauge, 

Andersen og Jensen (2012 – kilde i efterfølgende litteraturliste).  
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Væsentligst for uddannelsens sammenhæng er dog, at underviser introducerer til Kitwoods blomst og prio-

riterer en del tid til gennemgang af denne og giver konkrete eksempler på, hvorledes den kan bruges i  

praksis. Blomsten kan findes i Kitwood, 1999, En revurdering af demens.  

Kitwoods blomst sætter ramme om alle menneskers basale psykologiske behov (kronbladene), der skal 

være opfyldt for, at vi har det godt. Udgangspunktet for opfyldelse af behov er ens, uanset om man har 

kognitive eller fysiske funktionsnedsættelser eller ej og uanset, hvad der måtte støde til senere i livet. 

Grundlæggende er Kitwoods pointe om, at alle mennesker har brug for kærlighed; sammensmeltet af trøst, 

tilknytning, inklusion, beskæftigelse og identitet, for at kunne fungere og være i trivsel. Oftest er vi ikke be-

vidste om dette behov, men når vi kommer under pres eller udsættes for store forandringer i livet, kan be-

hovet åbenbares tydeligere end før. "Behovsmønsteret vil variere i forhold til personlighed og livshistorie, 

og ofte øges intensiteten i det manifeste behov med den kognitive svækkelses fremadskriden." (Kitwood, 

1999:90). 

 

De psykologiske behov, som angivet herover, kan visualiseres i "Blomsten": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitwood har udviklet demensligningen, som fokuserer på, at det er personen og ikke demenssygdommen, 

der er i fokus. Kitwoods model kan derfor finde sin anvendelse generelt uanset alder, handicap og mulige 

aldersbetingede forandringer.  

Ligningen illustrerer den adfærd, der ses ved blandt andet demens. Adfærden er summen af flere faktorer 

og kan ikke kun forklares ved neuropatologiske ændringer. Særligt kan ligningen øge forståelsen af, at om-

givelser i høj grad selv bidrager til den adfærd, som borgeren viser (se desuden tema 4, emne 3 om pro-

blemskabende adfærd).  
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Demens = P + B + H + N + SP (forkortelser angiver forbogstavet i ovenstående model og udgør billedligt talt 

rødderne i "Blomsten").  

 

I ”Rehabilitering ved demenssygdom” (Kallehauge et.al. 2012) beskrives: "Tom Kitwood pointerer, at indgå-

ende kendskab til personens personlighed og neuropsykologiske tilstand kan give basis for at støtte den per-

sonlige identitet og de mentale funktioner samt kompensere for nedsatte funktioner. Det vil sige, at grundig 

viden om personlighed (P) samt biografien (B), kan fremme mulighederne for at gavne helbredet (H) via for-

hold i vores hverdag (SP). " (Ibid. S. 76) 

Endeligt beskriver Kitwood, at ved mentale svækkelser (her kan det både være borgerens udgangspunkt i 

form af kognitiv funktionsnedsættelse, men også senere tilkomne svækkelser ved aldring og demens) bevir-

ker, at kronbladene på blomsten (Tilknytning, inklusion, beskæftigelse, identitet og trøst) er de væsentligste 

psykologiske behov, som omsorgsmedarbejderen må være opmærksom på.  

 

Et andet element, som det anbefales underviser at introducere tidligt i uddannelsen, er begrebet rehabilite-

ring, der for nogle deltagere måske vil være kendt, men for andre ukendt. Rehabiliteringsforståelsen favner 

en helhedsorienteret indsats, der foruden den individuelle udvikling også fokuserer på borgerens omgivel-

ser. Her kan også inddrages det dialektiske handicapsyn som beskrevet i Bøttcher og Dammeyer (2010). Un-

derviser kan ift. det omgivende søge inspiration i Kallehauge et.al.(2012) kapitel 6.  

 

Underviser kan tage afsæt i Hvidbog om rehabiliteringsarbejdet (Marselisborgcentret, 2004, s. 4-5) 

 

Rehabilitering defineres på følgende måde: 

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. 

Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske 

og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borge-

rens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret ind-

sats. 

 

Rehabiliteringsprocessen er karakteriseret ved: 

• Fokus på borgerens hverdagsliv, d.v.s. på personlige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet 

• Indsatser, der inddrager borgeren (fx behandling, træning, kompensation), men rettes også mod borge-

rens omgivelser (fx fysisk tilgængelighed, sociale miljøer, generelle holdninger) 

• Borgerorientering (der arbejdes på grundlag af borgerens forståelse af situationen, vedkommendes betin-

gelser og forudsætninger, og alle beslutninger tages af borgeren i samråd med de involverede fagpersoner) 

• Individorienteret (der arbejdes på basis af den enkelte borgers situation. Borgerens pårørende indrages 

når situationen taler for det) 

• Helhedsorientering (hele borgerens fysiske, psykiske og sociale situation indgår ved udarbejdelsen af løs-

ningsmodeller, og alle relevante indsatser fra forskellige sektorer inddrages) 

• Koordinering af den indholds- og tidsmæssige indsats, dels mellem enkelte specialistydelser og dels mel-

lem de involverede sektorer (rette indsats på rette tidspunkt) 

• Ofte tværfaglig og tværsektoriel indsats i teams, hvor borgeren og eventuelle pårørende som centrum i 

teamfunktionen giver de grundlæggende vigtigste bidrag 
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• Planlægning med fastlagte mål, tidsrammer og med aftalt koordinatorfunktion, der sikrer sammenhæng 

og borgersamarbejde i rehabiliteringsprocessen 

• Et dynamisk, fleksibelt og udviklingsorienteret forløb med kvalitetsstyring, evaluering og justering 

• Høj kvalitet og vidensbasering (fx videnskabeligt grundlag) af de anvendte indsatser 

 

Et fokus her på rehabiliteringsforståelsen vil være et godt afsæt for næste emne og for afslutningen af dette 

tema med en øvelse i at anvende Kitwoods blomst analytisk ift. praksis.  

 

Emne 4: Bo- og aktivitetstilbud for den aldrende målgruppe  

Underviser kan indlede emnet med at tage udgangspunkt i Rehabilitering ved demenssygdom (Kallehauge 

et al.2012:33-35), hvor der beskrives en række overordnede forhold, der skal være opfyldt for, at borgeren 

får det bedst mulige rehabiliteringsforløb (her omskrevet pga. originalteksten): 

 Afhængighed af andre personers overblik – borgeren med kognitive funktionsnedsættelser og ald-

ringsbehov har særligt behov for, at andre har overblik over indsatsen. 

 Kontaktperson – at borgeren har en gennemgående kontaktperson er afgørende for tryghed og til-

lid til omgivelserne. Denne kontaktperson skal fungere som ankeret for vedkommende og de pårø-

rende, og dermed er det også vigtigt, at personen har kommunikationen på tværs af bo- og beskæf-

tigelsestilbud, for disse borgere, så længe de er tilknyttet beskæftigelses- eller aktivitetstilbud.  

 Samarbejde – borgeren skal opleve, at omgivelserne samarbejder ud fra borgerens behov. Dvs. Alle 

beslutninger afstemmes med vedkommendes ønsker.  

 Indretning af omgivende faktorer – rehabilitering indenfor demensområdet og for så vidt også in-

denfor voksenhandicap, handler om at tilpasse omgivelserne til borgerens behov og funktionsevne 

fremfor, at borgeren skal tilpasses rammerne. Borgerens inklusion og dermed også livskvalitet er 

afhængig af, at borgeren oplever, at omverdenen passer til vedkommende og at han/hun er accep-

teret, som han/hun er.  

 Sammenhæng med udgangspunkt i borgerens erfaringer – Indsatser og løsninger skal harmonere 

med vedkommendes viden, erfaringer, vaner, livsstil og daglige aktiviteter (jf. Kitwoods blomst) 

 Proaktiv og tidlig indsats i de aktuelle omgivelser – Her er et tidligt fokus på forandringerne og ind-

satser pba. disse observationer afgørende. Kallehauge et. Al. (ibid) beskriver at jo før tiltagene sæt-

tes i gang jo bedre, idet borgeren har de bedste forudsætninger for at forstå hjælpeforanstaltninger 

tidligt i forløbet.  

 Rehabiliteringsindsats, der følger de behov, som borgeren/familien opfatter som de vigtige – Til 

trods for forudgående ønske om proaktiv og tidlig indsats skærpes her opmærksomheden på, at 

alle indsatser skal afstemmes med borgeren og vedkommendes pårørende, så tiltagene foregår i et 

tempo, der giver mening for de involverede.  

 Individuelt tilpasset information og instruktion – Her må den professionelle medarbejder tage 

højde for borgerens kommunikationsevne samt lovgivningen ift. informeret samtykke. Det kan 

være nødvendigt at justere informationen, så den bliver forenklet, gentaget eller understøttet af de 

kommunikationssystemer, som borgeren kender (tegn til tale, pictogrammer, stavetavler el. lig-

nende).  

 Alle hjælpere m.m. skal kende mål og metoder for rehabiliteringen – jo mere ensartethed der er i 

omgivelserne, jo bedre forudsætninger får borgeren for at kunne samarbejde om indsatsen.  
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 Rådgivning og omsorgspauser til pårørende - gruppen af ældre med udviklingshæmning har des-

værre sjældent mange pårørende tilknyttet, da de ofte har levet et langt institutionsliv, men for fx 

borgere med senhjerneskade el nogle typer af autisme, kan der være et større pårørendenetværk. 

Her er en vigtig opgave i at formidle (dog med tanke på tavshedspligten) de forandringer, man kan 

se hos borgeren og hvad de betyder/hvordan de mødes bedst af også de pårørende.  

 

Ovenstående kan danne afsæt for at diskutere de bedst mulige rammer for borgeren i vedkommendes bo- 

og aktivitetstilbud. Vigtigt her er det dog, at underviser fremhæver, at en god rehabiliteringsindsats handler 

om både de fysiske rammer og muligheder og om de menneskelige aspekter ift. indsatsen – Det vil sige om 

medarbejdere og pårørende har forståelse for, og kan handle på de forandringer de ser hos den aldrende 

borger, samt kan bevare respekten for det aldrende menneskes selvbestemmelse og livshistorie. Bemærk i 

øvrigt at rehabilitering indgår som selvstændigt emne i tema 3.  

 

 

 

Botilbud 

For borgere med udviklingshæmning, autisme, senhjerneskade eller andre kognitive funktionsnedsættelser 

kan det samme som for alle andre være gældende: At få lov til at blive længst muligt i eget hjem under 

trygge og velkendte rammer. Særligt, hvis der foruden forvirring og steds- og orienteringsvanskeligheder 

tilstøder syns- og hørenedsættelse, kan en flytning til ukendte, fremmede rammer være særdeles trauma-

tisk for borgeren.  

I forvejen kan denne målgruppe have brug for faste rammer og genkendelighed i form af strukturer og per-

sonale. Dette behov kan vise sig i forstærket form i takt med, at borgeren aldres. Det er derfor et emne, der 

kraftigt skal overvejes, førend der tilskyndes til flytning til et andet sted.  

Botilbuddet kan måske tilpasses/bygges om, så det kan rumme en aldrende gruppe - særligt, hvis flere på 

botilbuddet ligger inden for samme aldersgruppe, kan det være en fordel at tænke fremad på at ændre bo-

tilbuddet til også at have en specialisering i den aldrende gruppe.  

 

En overvejelse er også, hvem der skal udføre plejebehovene, der opstår på grund af aldringen. Det kan 

være, at borgeren bliver mere bevægehæmmet end tidligere, at der tilstøder behov for sårbehandling, son-

demad eller lignende, der kræver specialiseret personale. Her må botilbuddets medarbejdere vurdere, om 

de skal fortsætte og udvide plejen, eller om det skal videregives til hjemmepleje. I tilfælde af det sidste er 

det dog også en opmærksomhed, at hjemmeplejen klædes på til denne målgruppe. Eksempelvis kan borge-

ren have udtalt behov for faste rutiner i det, der skal ske eller brug for lang forberedelsestid, fordi latensti-

den som udgangspunkt er langsommere end "normalt" og måske yderligere nedsat i takt med aldring og/el-

ler demens. Der skal altså tages højde for de kognitive funktionsnedsættelser - både tidligere og nyere – 

ved videregivelsen af denne type særlige plejeopgaver. Deltageren kan her blive gjort opmærksom på, at 

han/hun muligvis skal være med på sidelinjen i stedet for at overlade plejen helt til hjemmeplejen.  

 

Underviser kan diskutere ovenstående overvejelser med deltagerne med afsæt i de behov, deltagernes 

målgrupper måtte have. Hvilke overvejelser har fagpersonerne gjort sig i forhold til den aldrende borger? 
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Aktivitet/beskæftigelse 

Underviser kan her præsentere to forståelser af beskæftigelsesbegrebet - ét som det reelle tilbud borgeren 

er tilknyttet fx et aktivitetscenter med forskellige muligheder for beskæftigelse - og ét som det at være be-

skæftiget i sin egen livsproces (jf. Kitwoods beskrivelse af beskæftigelse (Kitwood, 1999:91)). Her er det det 

modsatte af kedsomhed, apati og nyttesløshed. Aktivitet og beskæftigelse kan dermed knyttes an til både 

et liv på et aktivitetstilbud, men også på botilbuddet, som den primære ramme.  

 

For denne målgruppe, borgere med kognitive funktionsnedsættelser såsom udviklingshæmning, senhjerne-

skade, autisme el. lignende, er ofte gældende, at deres aktivitetstilbud fortsætter, selvom borgeren når 

over den "almindelige" pensionsalder. Her kan underviser pointere, at dette for nogle er det rigtige, men 

for andre kan det være mere givtigt at have flere eller alle hverdage hjemme på botilbuddet, hvor dagen 

kan have sin stille gang, fremfor at borgeren skal være hele dagen på et aktivitetstilbud med mange stimuli. 

Dette er en individuel vurdering med afsæt i borgerens kognitive kapacitet og funktionsevne. Vigtigst er, at 

deltageren får øje for den individuelle vurdering, så aktiviteterne kan tilpasses og ændres i takt med, at bor-

geren bliver ældre og måske får nogle tilstødende aldersbetingede behov.  

 

Underviser kan inddrage en liste over hjælpemidler, der kan støtte de mentale funktioner i dagligdagen i 

denne del af undervisningen. Listen er gengivet i Pkt. 4 Opgaver og undervisningsmaterialer.  

 

Tema 1 kan afsluttes med, at deltagerne afprøver Kitwoods blomst på et eksempel fra deres praksis. Se Pkt. 

4 Opgaver og undervisningsmaterialer for øvelsen.  

 

Litteratur til tema 1: 

Bakken, Trine Lise (2015), Utviklingshemning og hverdagsvansker – faktorer som påvirker psykisk helse, Gyl-

dendal akademisk  

Bakken, Trine Lise og Olsen, Mette Egelund (2012), Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshem-

ning- forståelse og behandling, Universitetsforlaget Oslo  

Bøttcher og Dammeyer (2010), Handicappsykologi – en grundbog om arbejdet med mennesker med funkti-

onsnedsættelser, kap. 1, Samfundslitteratur 

Bøttcher, Louise & Dammeyer, Jesper (2015), Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk per-

spektiv, Samfundslitteratur 

Elvén, Bo Hejlskov (2010), Problemskabende adfærd ved udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser, 

Dansk Psykologisk Forlag.  

Elvén, Veje og Beier (2012), Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed, Dansk Psykologisk Forlag 

Fleischer, Anne Vibeke og Merland, John (2007), Eksekutive vanskeligheder hos børn – vurdering og indsats 

i praksis, Dansk Psykologisk Forlag 

Fredens, Keld, 2012, Mennesket i hjernen, Hans Reitzels Forlag 

Frith, Uta (2005), Autisme – en gådes afklaring, Hans Reitzels Forlag  

Hertz, Søren (2008), Børne- og ungdomspsykiatri - nye perspektiver og uanede muligheder, Kapitel 11, Aka-

demisk Forlag 

Kallehauge, Andersen og Jensen (2012), Rehabilitering ved demenssygdom, Ergofys/Munksgaard  

Kitwood, Tom (1999) En revurdering af demens, Dafolo Forlag 

Marselisborgcentret (2004), Hvidbog om rehabiliteringsarbejdet 
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Mæhle, I., Eknes, J. og Houge, G. (red.) (2011), Utviklingshemning - Årsaker og konsekvenser, Universitets-

forlaget Oslo  

Ryhl, Charlotte (2012), Autismespektrumforstyrrelser – et psykologisk overblik, Hans Reitzels Forlag 

Sigurgeirsdottir og Jensen (2012), ADHD i psykologisk/neurovidenskabelig belysning, I: Cho Guul et al (red)., 

(2012), Hjerne og Psykiatri, VIA Systime 

Sigurgeirsdottir, Gudrun, (2012), Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, I: Cho Guul et al (red)., 2012, 

Hjerne og Psykiatri, VIA Systime 

Solden, Sari, (2010), Kvinder med ADHD – lær at favne dine forskelligheder og få et bedre liv, Forlaget Pres-

sto 

Solberg, Knut Ove (2009), Aldring hos personer med utviklingshemning, I: Utviklingshemning og habilitering 

– innspill til habiliteringsprocessen, Universitetsforlaget Oslo 

Thomsen, Per Hove og Damm, Dorte (2007), Et liv i kaos – om voksne med ADHD, Hans Reitzels Forlag 

Thybo, Peter, 2013, Neuropædagogik - Hjerne, liv og læring, Hans Reitzels Forlag 

 

 

Websider:  

 Handicapkonventionen: http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/handicapkonven-

tionen 

 Lov om Social Service og Straffeloven findes på: www.retsinformation.dk  

 Vejledning om magtanvendelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=148501 

pkt. 43 og 44.  

 www.oligo.nu   

 https://hjerneskadet.dk/ 

 https://hjerneskadet.dk/om-hjerneskader/konsekvenser-af-en-hjerneskade/ 

 Socialstyrelsen, 2014, Mennesker med sjældne handicap – indsatser, der virker, http://videnspor-

tal.dk/filer/handicap/Mennesker-med-sjaeldne-handicap/mennesker-med-sjaeldne-handicap.pdf  

 

  

http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/handicapkonventionen
http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/handicapkonventionen
http://www.retsinformation.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=148501
http://www.oligo.nu/
https://hjerneskadet.dk/
https://hjerneskadet.dk/om-hjerneskader/konsekvenser-af-en-hjerneskade/
http://vidensportal.dk/filer/handicap/Mennesker-med-sjaeldne-handicap/mennesker-med-sjaeldne-handicap.pdf
http://vidensportal.dk/filer/handicap/Mennesker-med-sjaeldne-handicap/mennesker-med-sjaeldne-handicap.pdf
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Tema 2: Aldersbetingede behov og demenssygdomme 
I dette tema fokuseres på aldersbetingede behov og demenssygdomme. I inspirationsmaterialet er vægtet 

demenssygdommene, da der er meget lidt viden om dette i voksenhandicapområdet. Det anbefales dog 

underviser også at give det almene aldersbetingede en del opmærksomhed i undervisningen, da det er et 

mål i uddannelsen, at deltageren skal kende til aldringens processer på det biologiske og psykologiske plan. 

 

Emne 1: Identifikation af aldersbetingede behov 

Indledningsvis kan underviseren med fordel klarlægge aldringsprocessen med fokus på både den biologiske 

aldring og den psykologiske samt orientere omkring områdets berettigelse, da befolkningen af ældre vokser 

over de næste mange år. 

 

Biologisk aldring skildres i bogen Geriatrisk sygepleje, som værende et biologisk fænomen, som er fælles for 

alle organismer, og som værende et indbygget egenskab i kroppens celler. 

 

I forhold til den psykologiske aldring synes det at være mere komplekst, fordi det her er tale om både ev-

nen til at lære og til at løse problemer, ændringer i hukommelsen og i intelligensen (Romøren, 2014).  

Rent demografisk snakkes der om en ældrebølge, som er karakteriseret af, at antallet af ældre over 65 år 

stiger frem til 2042 (Danmarks Statistik, 2010). 

 

 
Figur: (Danmarks Statistik, 2010) 

 

I megen sundhedsfaglig litteratur sættes alderdommen i lighed med det at blive gammel lig med begrebet 

Geriatri. Geriatri (geras = aldring, iatros = læge) er kort defineret sygdomslæren i forhold til gamle menne-

sker (Skogen, 2007). Mange gange sættes der lighedstegn mellem alderdom og geriatri fordi, at både syg-

dom og aldring har det til fælles, at de fører til funktionstab, og øger risikoen for at dø. Udover dette er det 

dog vigtigt at påpege, at de to begreber principielt er meget forskellige. Underviseren kan med fordel be-

skrive dette emne med først en generel introduktion i forhold til alderdomsbegrebet og dernæst konkreti-

sere det specifikke i arbejdet inden for voksen handicapområdet. I inspirationsmaterialet vil der tages ud-

gangspunkt i aldring hos personer med udviklingshæmning, da denne gruppe vokser og i forvejen er kom-

pleks både i forhold til pædagogiske indsatser, men også sundhedsfaglige. 
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I forhold til det mere geriatriske perspektiv kan underviseren med fordel introducere den generelle ald-

ringsproces kort og meget specifikt afvejet i forhold til deltagergruppen og dennes erfaringer med arbejdet 

med ældre. I den forbindelse ville det være relevant at bruge bøgerne: Geriatri – en tværfaglig udfordring 

(Amstrup & Poulsen, 2004) og Geriatrisk sykepleie – god omsorg til den gamle pasienten (Kirkevold, Brodt-

korb, & Ranhoff. A.H., 2014).   

 

I forhold til det at arbejde med ældre medborgere både med og uden et fysisk eller psykisk handicap giver 

det mening at tage udgangspunkt i olympiadesyndromet. Olympiadesyndromet illustrerer de store dele af 

sygdomspræsentationen hos ældre mennesker, og markerer derved nogle af de behov, som personalet kan 

afhjælpe og være opmærksomme på.  

 

 
Figur: Olympiadesyndromet  

 

Som det ses i ovenstående figur, så dækker olympiadesyndromet over fem overbegreber, der i mere eller 

mindre grad både har en fysiologisk og psykologisk dimension. Begreber er: Instabilitet (fald), Immobilitet, 

inkontinens, intellektuel svigt/delirium (akut konfusion) samt iatrogen tilstand (fx medicinbivirking). I for-

hold til arbejdet med borgeren med et voksenhandicap, synes det at være yderst vigtigt, at underviseren 

fokuserer på dette område. Specielt relateret til psykiske handicap synes kompleksiteten at være yderst 

høj, da en del i dette område er medicineret med psykofarmaka. 

 

Psykofarmaka er lægemidler der primært virker på psykiske lidelser. Gruppen indenfor psykofarmaka er 

omfangsrig, men indeholder bl.a. antipsykotika, antidepressiva samt angstdæmpende midler. Psykofar-

maka er en kompleks lægemiddelgruppe, da bivirkningerne kan være mange og til tider svære af definere i 

henhold til borgerens almentilstand. Bivirkningerne fra medicinen kan derfor ligne symptombilledet fra en 

demenstilstand. 

 

Da undervisning i psykofarmaka er omfattende og tidskrævende, kan underviseren med fordel tage ud-

gangspunkt i lommebogen: Håndbog i lægemidler af Inge Olsen. Bogen er yderst omsættelig i forhold til 

bivirkninger og konkrete observationer relateret til dette. 

 

Instabilitet / fald

Immobilitet

Intellektuel 
svigt/delirium (akut 

konfusion)

Iatrogen tilstand (fx 
medicinbivirkning)

Inkontinens
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Underviseren kan kort redegøre for væsentligheden af kendskabet til disse fem områder i forhold til ald-

ringsprocessen samt deres påvirkning på borgeren med et fysisk eller psykisk kendskab. Olympiadesyndro-

met beskrives i mange bøger relateret til det geriatriske område. I materialet henvises til bogen Tværfaglig 

geriatri – en indføring (Skogen, 2007). 

 

I forhold til den meget konkrete undervisning vedrørende borgere med udviklingshæmning, kan der tages 

udgangspunkt i bogen Utviklingshemning og habilitering – inspil til habiliteringsprocessen, hvor Solberg 

(2009) har skrevet et kapitel med navnet Aldring hos personer med utviklingshemning. 

 

Kapitlet trækker paralleller fra aldringsprocessen over i perspektivet på aldringsprocessen for den udvik-

lingshæmmede. Her er der specifikt fokus på den lavere levealder for mange udviklingshæmmede sammen-

lignet med normalbefolkningen. 

 

Emne 2: Demenssygdomme og tegn herpå hos borgere, der i forvejen har kognitive funktions-

nedsættelser 

Underviseren kan med fordel give en kort introduktion til demens rent sygdomsspecifikt samt i forhold til 

forekomsten for at tydeliggøre problemstillingen i relation til borgeren med kognitiv svækkelse.  

 

Demens er en samlet betegnelse for en række organiske hjernesygdomme, der svækker hjernens funktion 

og medfører en nedgang i den intellektuelle kapacitet. Demens er således et syndrom, da betegnelsen dæk-

ker over kombinationen af symptomer på sygdomme i hjernen. Sygdommene har en fremadskridende eller 

kronisk karakter. Risikoen for demens stiger eksponentielt med alderen (Christiansen, 2015). Demensfor-

merne kan udtrykkes på mange måder, som fx ud fra nedenstående model (Søndergaard, 2004:195): 

 

 
Som det ses i ovenstående diagram, så kan der være mange årsager til demens. En demenstilstand er der-

for ikke færdigudredt, før den specifikke hjernelidelse bagved er identificeret. Den hyppigste demensform 

er Alzheimers sygdom, som også mennesker med Downs syndrom er særligt disponeret for at udvikle.  
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I forhold til diagnose-systemet ICD-10 opstilles følgende diagnostiske kriterier: 

 

I 1. Svækkelse af hukommelse, især for nyere data. 
2. Svækkelse af andre kognitive funktioner (fx abstraktionsevne, dømmekraft, tænkning 

og planlægning). 
 

II Bevaret bevidsthedsklarhed i et omfang til at bedømme ovenstående (Ved I og II skal der være 
tale om symptomer i en grad, at de interfererer med dagligdagsaktiviteter) 
 

III Svækkelse af emotionel kontrol, motivation eller social adfærd med mindst et af følgende: 
1. Emotionel labilitet 
2. Irritabilitet 
3. Apati 
4. Forgrovet social adfærd 

 
IV Varighed i 6 måneder eller længere. 

Ernæringsmæssige mangler, stofskifteproblemer m.m. 
Figur: (Christiansen, 2015) 

 

Der nævnes tre typer eller områder i forhold til beskadigelse, der relateres til demensformerne, lokaliseret i 

henholdsvis isselappen (parietallapsdemens), frontallapperne (frontotemporal demens eller blot frontal-

lapsdemens) samt subkortikalt med skader dybt i hjernen (subkortikal demens). 

Underviseren kan med fordel bruge denne illustration fra (Amstrup & Poulsen, 2004) som inddeler hjerne-

skadens placering i forhold til symptomerne: 

 

Parietallaps-demens Frontallaps-demens Subkortikal-demens 

Udtalte hukommelsesforstyrrel-
ser, afasi (nedsat evne til at an-
vende sproget), apraksi (mang-
lende evne til kunne beherske 
muskelbevægelser),  
Agnosi (manglende evne til gen-
kendelse, rumlig desorientering). 
Bevaret personlighed 

Moderate hukommelsesforstyr-
relser. 
Emotionel affladigelse. Planløs-
hed.  
Impulsivitet 
Steriotypi 

Moderate hukommelsesforstyr-
relser 
Intellektuel langsommelighed 
Apati 
Neurologiske symptomer 

Alzheimer demens Morbus Pick Parkinson demens 
Huntington chorea 

Multiinfarkt demens  Subkortikalvaskulær demens 

Figur 2. Specifikke symptomer på demens (Amstrup & Poulsen, 2004) 

 

Underviseren kan med fordel redegøre for nogle af de hyppigste former for demens, eftersom at sympto-

merne er forholdsvis forskellige.  

 

Demens ved Alzheimers sygdom  

Omkring to tredjedele af alle demenstilfælde udgøres af Alzheimer demens. Som sygdom optræder Alzhei-

mer demensen i begyndelsen snigende og forløber efterfølgende over 5 til 15 år fra de første stilfærdige 

symptomer til komplet hjælpeløshed og død (Amstrup & Poulsen, 2004).  
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Vaskulær demens 

Vaskulær demens optræder ligeledes som en hyppig demensform i alderdommen. Sygdommen skyldes 

blodpropper i hjernens arterier (apopleksi), forskellige karlidelser og cirkulatoriske (kredsløbs) forstyrrelser. 

Vaskulær demens kan symptomatisk optræde forskelligt afhængigt af den underliggende sygdom. Små 

blodpropper i hjernebarken fører til det, der kaldes multiinfarkt demens, som kan vise sig både som fron-

tale samt parietale symptomer (henvis tilbage til figur. 2) Forhøjet blodtryk kan derimod føre til skader i 

hjernens dybereliggende dele og klassificeres derfor som subkortikal demens. Igen kan underviseren lede 

tilbage til figur 2 i forbindelse med opremsningen af symptomerne (Amstrup & Poulsen, 2004). 

 

Frontotemporal demens 

Frontotemporal demens anslås til at udgøre ca. 10 % af demenssygdommene. Der kan være forskellige år-

sager til frontotemporal demens såsom sygdommen Picks demens eller hjerneskader pådraget ved ulykker, 

alkoholmisbrug eller hjerneblødning. Fælles er det dog, at skaden er placeret i samme område af hjernen, 

som navnet indikerer.  

 

Demens og Parkinsons 

Ifølge Parkinsonforeningen lider 7300 mennesker af Parkinson i Danmark. Hos nogle borgere med Parkin-

son udvikles der med tiden subkortikal demens med apati og moderate hukommelsesproblemer (Amstrup 

& Poulsen, 2004). 

 

Andre demensformer 

Det skal nævnes, at enhver alvorlig hjerneskade kan føre til demens, hvilket fx ses i forbindelse med kranie-

traumer. Når det italesættes, at udredningen af demens er så vigtig, skyldes det at fx sygdomme som hypo-

tyreose (lavt stofskifte) eller traumefølger subduralt hæmatom (blodansamling i hjernehinden) kan føre til 

potentielt reversibel demens. Dette vil altså siges, at der findes demensformer, som kan helbredes ved rele-

vante interventioner som medicinsk behandling eller neurokirurgisk indgreb. Alkoholbetinget demens kan, 

specielt hos ældre, føre til en egentlig hjerneskade, men også til hukommelsesproblemer, som viser sig 

gradvist at svinde, hvis misbruget ophører. Alkoholbetinget demens indtager derfor en mellemstilling i for-

hold til de tidligere nævnte former  (Amstrup & Poulsen, 2004).  

Særligt borgere med udviklingshæmning eller senhjerneskade har en forøget risiko for psykisk sygdom og 

dermed også for en del forøget risiko for misbrug. Det er for denne gruppe et reelt opmærksomhedspunkt 

for den professionelle.  

Underviseren bør i forhold til omfanget af emnet samt med fokus på målgruppen, fokusere på observatio-

ner og tegn på forekomsten af demens hos borgere med kognitiv funktionsnedsættelse. Derved er den pri-

mære målsætning, at give kursisten kompetencer og færdigheder i at kunne observere ændringer og tegn 

på aldersbetingede forandringer og demensudvikling hos borgeren med kognitiv funktionsnedsættelse gen-

nem systematisk observation og dokumentation. 
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Forekomsten af demens er både globalt og i Danmark kraftigt stigende. I 2015 blev estimeret at mellem 

85.000 og 90.000 menes at have demens og det forventes, at antallet i 2040 er steget til 151.368. Antallet 

er kun vejledende eftersom adskillige fejlmarkører skal tages i betragtning. En specifik fejlmarkør som er 

relevant i forhold til denne uddannelse er, at man anslår i studier fra andre europæiske lande, at ca. 60 % af 

demenstilfældene er udiagnosticerede (Nationalt videnscenter for demens, 2016). Dette tal vil muligvis 

være højere for gruppen af borgere med anden kognitiv funktionsnedsættelse (udviklingshæmning, au-

tisme el. andet), som kommunikativt vil have svært ved at forklare deres egen livsopfattelse. For en del bor-

gere uden sprog vil omgivelserne måske have svært ved at observere tydelige forandringer over tid. Det 

kræver her en særlig opmærksomhed, fra de professionelles side, at spore sig ind på forandringer, når bor-

gerne når en vis alder. Dette er afgørende for den trivselsfremmende indsats – at omgivelser og indsatser 

ændres i takt med, at borgerens funktionsniveau ændrer sig.  

 

I forhold til udviklingshæmning kan der hentes stor inspiration i et tidsskrift udgivet af Center for oligofre-

nipsykiatri under navnet Demens og udviklingshæmning (www.oligo.nu). Tidsskriftet sætter fokus på indivi-

det med udviklingshæmning i forhold til udvikling af sygdommen og efterfølgende tidsperiode. Tidsskriftet 

har fokus på specielt samarbejdsrelationerne, og formår at skabe et helhedsorienteret perspektiv på borge-

ren og sygdommen i forhold til den konkrete målgruppe  

 

Introduktion til demens og udviklingsforstyrrelser 

Ca. 5-8 % af normalbefolkningen over 65 år har demens i en middelsvær til svær grad. Tallet er noget usik-

kert, når det kommer til forekomsten blandt udviklingshæmmede. Det menes dog ud fra klinisk erfaring, at 

antallet er oppe på ca. 10-15 %. Personer med Downs syndrom synes at have en særstilling i denne gruppe, 

da netop borgere med Downs syndrom rammes hyppigere og i en tidligere alder (Christiansen, 2015). 

 

Observation af borgeren med udviklingsforstyrrelser i forhold til symptomer på demens 

Underviseren kan med fordel tage udgangspunkt i den systematiske neurologiske inddeling, som er illustre-

ret i bogen Demens og aktiviteter – i et livshistorisk perspektiv. Bogen formår logisk at illustrere demensfor-

merne samt observationerne relateret til disse. 

Indledningsvis kan underviseren tage udgangspunkt i bogen Demens og aktiviteter – i et livshistorisk per-

spektiv for kort at redegøre for hjernens opbygning med fokus på borgere med kognitive forstyrrelser og 

demens. Bogen illustrerer meget konkret hjernens opbygning ud fra hjernens funktioner: 

 

Figur: (Søndergaard, 2004) 

http://www.oligo.nu/
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Blok 1 beskrives som hjernens energiblok. Dette beskrives som dybereliggende områder i hjernen, som re-

gulerer tonus og vågenhedsgrad. Området påvirker også motivationen og evne til initiativ. Instinkter og fø-

lelser er også knyttet til dette område (Søndergaard, 2004). Bogen beskriver det ikke som det subkortikale 

område, men navngiver det som sagt efter funktion. Underviseren definerer, om målgruppen synes at have 

en fordel af en mere fagbogsorienteret undervisning – underviser kan eventuelt søge inspiration i inspirati-

onskataloget til uddannelse 48217: Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning.  

 

 

 

Figur: (Søndergaard, 2004) 

I blok 2 modtages, bearbejdes og opbevares information fra omverdenen. Her tolkes og forstås indtryk fra 

sanserne. Sanserne er vores syns-, høre-, lugte samt øvrige sanseindtryk. Disse tolkes og bliver til menings-

fulde informationer. I dette område findes ligeledes evnen til at tale, læse, regne og bevæge sig (Sønder-

gaard, 2004).  

Figur: (Søndergaard, 2004) 

I blok 3 findes vores evne til programmering samt vores regulering af adfærd. Søndergaard (2004) beskriver 

det som vores placering af "Emma Gads takt og tone". Her reguleres en persons dømmekraft samt person-

lighedstræk. 

I relation til borgere med kognitive forstyrrelser kan der allerede være betydelig påvirkning af de førnævnte 

områder, hvilket er vigtigt at italesætte overfor kursister. Det handler derfor som underviser om at kunne 

specificere de konkrete aldersændringer eller symptomer på udvikling af demens for, at kursisterne kan 

overføre disse observationer til arbejdet med borgeren, der i forvejen kan være påvirket af neurologisk de-

generation eller hjerneskade. Systematiske observationer samt fyldestgørende dokumentation er derfor 

vigtig viden for underviseren at formidle videre. 
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Nedenunder er vist de karakteristiske symptomer for demensudvikling for hver af de følgende blokke. For-

fatterne til inspirationsmaterialet har valgt at sætte det ind i en tabel, for at underviseren med fordel kan 

videreformidle materialet til de studerende i form af fx lommekort.  

Blok Karakteristiske symptomer Demensformer 

Blok 1 Apati (initiativløshed), træthedsfølelse, træg tanke-
gang og træge bevægelser, depressionsperioder, mo-
derat hukommelsesforstyrrelse 

Parkinsonisme, Lewi Body De-
mens og Chorea Huntington 

Blok 2 Amnesi (nedsat hukommelsesevne), afasi (evne til at 
tale og/eller forstå hvad andre siger er skadet), Agnosi 
(evne til at opfatte sanseindtryk korrekt er skadet fx 
visuel agnosi, hvor en person ikke genkender egen 
datter. Alexi (har mistet evnen til at læse), rumlige for-
styrrelser (mistet eller besværet evne til at orientere 
sig i rum og på steder)  

Alzheimers 

Blok 3 Impulshandlinger, taktløshed, forringet dømmekraft, 
manglende evne til planlægning og overblik, genta-
gelse af ord og/eller bevægelse samt relativt sene hu-
kommelsesproblemer 

Typer af frontotemporal demens 

Figur: (Søndergaard, 2004) 

 

Helt konkret kan der også findes skemaer vedrørende symptomer på tegn hos Nationalt Videncenter for 

Demens. Her findes (på deres hjemmeside) yderst fyldestgørende undervisningsmateriale, som vil kunne 

modificeres til næsten alle niveauer inden for målgruppen.  

 

Det er vigtigt at underviseren ligeledes påpeger, at der altid skal tages udgangspunkt i, at demensdiagnosen 

ikke må tage udgangspunkt i en bevidsthedssvækkelse såsom fx delirium. Generelt skal deltagerne undervi-

ses i, at hvis den udviklingshæmmede midaldrende eller ældre borger mister lysten til tidligere dagligdags 

aktiviteter eller bliver mere sjusket i sin påklædning, så behøver det ikke være en demens diagnose. Symp-

tomer kan også tyde på andre tilstande, som er reversible og/eller kan kureres. Begreber som underviser 

med fordel kan introducere kaldes pseudodemens. Pseudodemens dækker over tilstande, som har eller kan 

have symptomer, der minder os demens, men som skyldes helt andre faktorer. Disse tilstande er illustreret 

i nedenstående tabel: 

 

Tilstande der kan give demenslignende symptomer 

Delir 
Depression 
Sansetab – fx svækket syn eller hørelse 
Overbehandling med psykofarmaka  
Misbrug 
Psykosocial deprivation 
Enhver psykiatrisk lidelse 
Fysiske tilstande fx anæmi, ernæringsmæssige mangler, 
stofskifteproblemer m.m. 

 



26 
 

Forfatterne af inspirationsmaterialet finder det derfor relevant at introducere begreberne. I inspirationsma-

terialet er delirium fremstillet, da dette i helhedsbilledet kan sløre helhedsbilledet især i forhold til observa-

tioner af en kognitivt svækket og potentielt demensramt borger.  

 

I forhold til delirium er dette teoretisk fremlagt i mange publiceringer. I inspirationsmaterialet tages der ud-

gangspunkt i kilder, der i forvejen benyttes samt kilder, der formår at ramme målgruppen i forhold til 

mængden af fagbegreber og termer. 

 

Delir er hjernens reaktion på organisk betinget overbelastning. Tilstanden må mistænkes, hvis ældre plud-

selig og uventet udvikler forvirring, tendens til natteuro og skræmmende hallucinationer. Årsagen kan være 

både banal og alvorlig legemlig sygdom, bivirkninger af talrige forskellige salgs medicin og eventuelle absti-

nenser i forbindelse med medicin- eller alkoholmisbrug (Amstrup & Poulsen, 2004). I forhold til at arbejde 

indenfor voksenhandicapområdet, synes det derfor yderst relevant at indtænke delirium, da der indenfor 

voksenhandicapområdet ses både et medicin- og alkoholmisbrug samt borgere med kompleks medicinering 

herunder psykofarmaka. I forhold til arbejdet med ældre er der i studier fundet opgørelser på delirium sva-

rende til en frekvens på mellem 10 og 30 % af alle ældre, som er indlagt på medicinske og somatiske hospi-

talsafdelinger (Amstrup & Poulsen, 2004). 

Borgere med en demenssygdom er specielt udsatte for delirium sammenlignet med borgere uden sygdom-

men. Sættes dette i forbindelse med borgere, som desuden er kognitivt svækket er situationen yderst kom-

pleks. American Psychiatric Association har i 1994 defineret DSM-IV kriterierne for delirium som værende: 

 

 Forstyrret bevidsthed med reduceret evne til at fokusere, opretholde og ændre opmærksom-
hed. 

 Forstyrret kognition (fx hukommelse, orientering, sprog) eller personlighedsforstyrrelse 

 Akut debuterede og fluktuerende forløb 

 Identificerbar(e) etiologisk(e) faktorer 

Figur: (Kirkevold, Brodtkorb, & Ranhoff. A.H., 2014) 

 

Som det ses er dele af kriterierne ligeledes at finde under symptomerne for demens, hvilket gør det kom-

plekst, men nødvendigt at identificere delirium, da dødeligheden øges med tilstanden, og det er en tilstand, 

der er reversibel.  

 

I forhold til at kunne identificere delirium kan der tages udgangspunkt i CAM (Confusion Assesment Me-

thod), som er et systematisk hjælpemiddel for ikke-psykiatere til at påvise delirium hos højrisikopatienter. 

Redskabet er enkelt, og underviseren kan med fordel lave øvelser i forhold til at påvise dette. 

 

Påvisning af delirium ved hjælp af CAM-algoritmen 
(Trin 1 og 2 må være opfyldt og i tillæg må mindst et af trin 3 eller trin 4 være tilstede) 

1. Trin: Akut debut og fluktuerende forløb 
Er der en akut ændring i patientens mentale funktion, sammenlignet med hvordan patienten er til dag-
lig? 
Er der ændringer i patientens funktion og adfærd gennem døgnet - kommer og går problemerne, og 
varierer de i intensitet? 

2. Uopmærksomhed 
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Har patienten problemer med at samle opmærksomheden - er patienten fx let at distrahere eller har 
problemer med at holde tråden i en samtale? 

3. Desorganiseret tænkning 
Har patienten tegn på desorganiseret og usammenhængende tænkning, såsom mumlen eller irrele-
vant samtale, uklare eller ulogiske udsagn, eller uforudsigelig skift mellem forskellige temaer? 

4. Ændret bevidsthedsniveau 
Hvis patienten afviger fra vågen tilstand, som er den normale: Generel vurdering af patientens be-
vidsthedsnviveau: vågen, opstemt, somnolent, stupor, koma. 

                                                                                                     Figur: (Kirkevold, Brodtkorb, & Ranhoff. A.H., 2014) 

 

Nogle af årsagerne kunne logisk identificeres hos den udviklingshæmmede borger som psykomotoriske for-

styrrelser i form af fx øget talehastighed og natlig uro med en forværring af tilstanden. De mere udtalte 

symptomer på delirium kan også være grådlabilitet og/eller psykotiske træk med hallucinationer. Sympto-

merne kan optræde i vekselvirkninger, så det er vigtigt at dokumentere og videreformidle observationerne 

og mistanken systematisk (Christiansen, 2015). 

 

Det er også vigtigt, at deltageren kan identificere årsager til delirium især da dette kan være den logiske 

udredning i forhold til en borger, som i forvejen er kognitivt svækket og dement. Et vigtigt element i identi-

ficeringen og observationerne af en delirøs borger er, at tilstanden forekommer i forskellige former rent 

bevidsthedsmæssigt. Den nemmest identificerbare type er den hyperaktive delirium, som er kendetegnet 

af en psykomotorisk urolig, sengeflygtig borger, som kan have paranoide hallucinationer (Kirkevold, Brodt-

korb, & Ranhoff. A.H., 2014). Hos en borger med kognitiv svækkelse og eventuelt demens vil denne være 

endnu mere agiteret end vanligt. Det er derfor vigtigt, at den vanlige adfærd er beskrevet og dokumente-

ret, så der kan reageres adekvat. En anden type af delirium er den hypoaktive. Denne type eller form over-

ses ofte, da borgeren reagerer med svækket opmærksom og bevidsthed. Kliniske studier har påvist, at bor-

geren oftest vil have en særpræget stivhed i kroppen. Hypoaktivt delirium har ligesom hyperaktivt delirium 

en ligeså dødelig prognose og alvorligt outcome. Dette skyldes ofte, at tilstanden opdages senere. Igen er 

det vigtigt, at personalet har observeret og dokumenteret vanlig adfærd og udfører kognitive tests for at 

teste for delirium. Specielt hos borgere med kognitiv svækkelse og demens, da dette er yderst komplekst. 

Underviser kan med fordel opstille cases, hvor de studerende skal identificere symptomer på delirium. 

 

Årsagerne til delirium er fremstillet i nedenstående tabel: 

Legemlig sygdom Medicin 

Feber  
Væskemangel 
Anæmi (mangel på røde blodlegemer) 
For lavt blodtryk 
Urinvejssygdomme 
Lungebetændelse 
Hjertelidelser 
Apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen) 
Tyreotoksikose (sygdom med forhøjet stofskifte)  

Stereoider 
Antiparkinsonmidler 
Visse antidepressiva (antidepressiv  medicin) 
Visse neuroleptika (antipsykotisk medicin) 
Gigtmidler 
Astmamidler 
Blæreafslappende medicin 
Digoxin  
Morfika 
Visse mavesårsmidler 
Beta-blokkere 
Benzodiazepiner 

Figur: (Kirkevold, Brodtkorb, & Ranhoff. A.H., 2014) 
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Det er vigtigt at understrege overfor deltageren, at prognosen for deliriumtilstanden er god. Det vigtigste 

er, at tilstanden identificeres og behandles. Behandlingen er kompleks, og det anbefales i inspirationsmate-

rialet, at fokus ikke rettes mod dette, da målgruppen synes at have mere brug for kompetencer til identifi-

cering og observation af tilstanden. Dog kan underviser henvise til det tværfaglige samarbejde (som beskre-

vet i tema 3, emne 1), hvor deltageren får en opmærksomhed på, hvilke samarbejdspartnere, der skal kon-

taktes fx i forbindelse med delirium.  

 

Emne 3: Sanseforskydninger 

Underviser kan indlede dette emne med en generel beskrivelse af sansernes funktion - dog med et særligt 

fokus på, at udviklingsprocessen ofte løber anderledes, ligesom omsætningen af sanseindtrykkene kan 

være anderledes hos borgere med medfødte eller tidlige udviklingsforstyrrelser, som udviklingshæmning 

eller autisme.  

"Vi er skabt til at lære via vores sanser og sådan er det for de fleste. For nogle mennesker kan sanseindtryk-

kene dog blive for mange, for overvældende, for få eller de kan opfattes anderledes. Sådan er det for majo-

riteten af mennesker med udviklingsforstyrrelser. Hos disse personer forløber udviklingsprocessen ofte ikke 

helt så stringent og sanseopfattelsen er ofte anderledes." (Bundgaard, 2015:22 i Autismebladet nr. 2, 2015). 

Her kan suppleres med Fredens (2012:184) beskrivelse af barnets sansning af grydeskeen. Det lille barn 

sanser med berøring, smag, lugt, billede og lyd og omsætter ikke dette til det redskab, som grydeskeen er – 

det kommer først senere. For mange med medfødte eller tidlige kognitive funktionsnedsættelser, vil denne 

læringsproces blive bremset eller forstyrret, hvorfor den voksne borger kan have nogle andre repræsentati-

oner/billeder på ting, lyde og lugte, som muligt kan forstærkes ved indtræden af demenssygdomme.  

Keld Fredens (2012:184) beskriver desuden:  

"I deres praksis er sanserne teoretikere. Tingene taler til os på tre måder: 

 Som indhold i en sansning 

 Som tegn på en erkendelse 

 Som redskab for et udtryk eller en handling" 

Sansningen hænger sammen med motorik, perception og højere kognitive funktioner som fx sproget. Der-

for kan registreringen af et glas med vand føre til, at vi griber om glasset med en hånd, der allerede er for-

met til at kunne det, løfter glasset og drikker. Disse funktioner, her simpelt gengivet, vil ved aldringssvæk-

kelse og demenssygdomme muligvis forandres. Særligt ved Alzheimers ses agnosi (evnen til at opfatte san-

seindtryk korrekt) eller apraksi (hjernen giver ikke muskelgrupperne besked) (Søndergaard, 2004; Fredens, 

2012). Almindelige forstyrrelser kan "blot" være, at borgeren lettere bliver overstimuleret af udefrakom-

mende stimuli, fordi sanseintegrationen svækkes.  
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Underviser kan gennemgå: 

 

Til gennemgang af sansernes funktion og tegn på, at de enkelte sanser udfordres, kan underviser søge in-

spiration i den ovenover angivne litteratur samt: 

http://www.sosunord.dk/futurelab/snoezel/sanserum/om-de-7-sanser/  

Gammeltoft, B. (2009), Sansestimulering for voksne, Forlag fa. Gammeltoft 

I forhold til at arbejde mere systematisk med identificering af sanser og den tilhørende pleje kan der med 

fordel tages udgangspunkt i forskeren og ergoterapeuten Winnie Dunn. Dunn har udviklet et konkret værk-

tøj, som er nemt omsætteligt og virker logisk i en klinisk og pædagogisk tænkning. Bogen, som kan bruges 

som inspiration til undervisningen, hedder Lev sanseligt – kend dit sansemønster. Bogen er skrevet i et læg-

mandssprog er derfor nemt omsætteligt i forhold til forskellige målgrupper, som underviseren kan tone i 

forskellige niveauer. Den klinisk fagfaglige bog af samme forfatter og fokus på samme emne hedder: Brin-

ging Evidence into Everyday Pratice – practical strategies for healthcare professionals.  

Forfatterne har valgt at introducere Winnie Dunn, da hendes afsæt i sanserne og deres påvirkning af hjer-

nen synes at kunne bidrage til det at arbejde med kognitivt svækkede og demente borgere. Dunn og hen-

des forskning har sit afsæt i ergoterapien og pædagogisk rådgivning. Forskningen og de efterfølgende ud-

viklede værktøjer er blevet brugt og testet i forhold til arbejdet med børn. I Danmark tænkes samme forsk-

ning og tilhørende værktøjer at kunne bidrage til plejen af ældre borgere med et psykisk handicap/kognitiv 

svækkelse og demens.  Grundlæggende tager Dunn udgangspunkt i fire sansebearbejdningsstile, som be-

nævnes tilskuer, søger, sensor og fravælger (Dunn, 2012). 

  

http://www.sosunord.dk/futurelab/snoezel/sanserum/om-de-7-sanser/
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Dunn klarlægger i nedenstående model over sansebearbejdning, hvordan begreberne hænger sammen: 

Neurologisk tærskelværdi Selvregulering  

 Passiv Aktiv 

Høj tærskelværdi Tilskuer Søger 

Lav tærskelværdi Sensor Fravælger 

  

Det fascinerede ved klassifikation ved brugen af Dunns sansebearbejdningsstile integreret i arbejdet med 

personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse er, at deres personlighed afspejler den måde plejen 

planlægges, udføres og evalueres. (Kallehauge et.al. 2012) beskriver følgende: "Tom Kitwood pointerer, at 

indgående kendskab til personens personlighed og neuropsykologiske tilstand kan give basis for at støtte 

den personlige identitet og de mentale funktioner samt kompensere for nedsatte funktioner. Det vil sige, at 

grundig viden om personlighed (P) samt biografien (B), kan fremme mulighederne for at gavne helbredet (H) 

via forhold i vores hverdag (SP). Ved at trække paralleller tilbage til Kitwoods helhedstænkning i forhold til 

individet er det lige præcis den betragtning, der skal integreres specifikt i forhold til demente og/eller per-

soner der pådrager sig en kognitiv skade eller sygdom. Underviseren trækker derfor en rød tråd gennem 

indholdet på kurset med Kitwood som teoretisk referenceramme. 

Dunn påpeger ligeledes, at det er vigtigt at kende til personens sansebearbejdningsstil også selvom denne 

var mere synlig før fx udvikling af demens eller en hjerneskade. Omvendt kan sansebearbejdningsstilen 

også integreres hos psykisk eller fysisk handicappede borgerne, som ikke kognitivt degenereres eller æn-

drer adfærd. Her handler det principielt om, at personalet omkring en borger indtænker sanserne, som en 

integreret del af plejen og behandling af borgeren. 

Underviseren kan med fordel præsentere karakteristika for de enkelte bearbejdsningsstile, som Dunn over-

ordnet fremstiller de fire typer: 

Tilskuer Søger Sensor Fravælger 
 Er afslappede og 

lette at omgås 

 Ikke lader sig ge-
nere af forstyrrelser 

 Må råbes an adskil-
lige gange, før man 
får deres opmærk-
somhed 

 Beder dig om at 
gentage tingene 

 Farer vild eller 
overser skilte, når 
de prøver at 
komme et sted hen 

 Lader ansigt og 
hænder være snav-
sede 

 Har hudafskrabnin-
ger og blå mærker, 
men ved ikke hvor 
de kommer fra 

 Virker klodsede 

 Laver lyde med 
munden som at 
nynne, fløjte, sutte 
på bolcher eller tyg-
ger på tyggegummi. 

 Nyder at gå til lys-
shows og fyrværke-
rishows 

 Rører ved andre, 
når de taler til dem. 

 Vælger intense eller 
ekstreme sport-
grene 

 Bruger stærk par-
fume eller cologne 

 Bestiller eller laver 
krydret mad 

 Går omkring på 
bare fødder 

 Bliver distraheret af 
lyde 

 Har vanskeligt ved 
at arbejde i stø-
jende omgivelser 

 Nemmere bliver 
forskrækket end 
andre 

 Bliver generet af 
hurtigt skiftende 
billeder i fjernsynet 

 Har præcise forstil-
linger om, hvordan 
tøj skal føles 

 Altid vælger den 
samme mad i re-
stauranter 

 Detaljeret kan be-
skrive konsistens el-
ler smage i munden 

 Bliver køresyge 

 Forlader lokalet, 

når der begynder at 

være mange men-

nesker 

 Holder rullegardi-
nerne trukket ned 
både dag og nat 

 Køber ind på inter-
nettet eller i små 
lokale butikker 

 Holder deres ar-
bejdsplads ren og 
ryddelig 

 Bruger redskaber 
og hyppigt vasker 
hænder, når de la-
ver mad 

 Afslår invitationer 
til store forsamlin-
ger 



31 
 

 Ikke kommentere 
dufte fra madlav-
ning 

 Har tøjet skævt el-
ler snoet på 

 Glemmer ting i de 
daglige rutiner (fx 
nøgler) 

 Ændrer de daglige 
rutiner for at be-
vare interessen for 
dem 

 Flytter rundt på 
møblerne 

 Kun vælger nogle få 
ture i forlystelses-
parken 

 Foretrækker enkle 
ting i hjemmet 

 Ofte spiser 
takeaway eller ud-
bragt mad 

 Er kræsne med ma-
den 

 Undgår rulletrapper 
eller elevatorer  

 Fjerner sig fra men-
nesker, der brug 
parfume 

 Vælger fritidsaktivi-
teter, hvor de er 
alene 

Figur: (Dunn, 2012) 

 

Bogen Lev sanseligt – kend dit sansemønster formår at indtænke sansebearbejdningsstilene ind i forhold til 

omgivelserne, beklædningen, hjemmet i form af boligindretning samt relationer. Med tænkning på 

Kitwoods helhedstænkning bidrager bogen med en nytænkning i forhold til plejen af borgeren med fysisk 

eller psykisk handicap og/eller med demens. Bogen er logisk opbygget og udfordrer den i forvejen etable-

rede pleje af borgere hvormed de studerendes erfaringer og cases kan inddrages i plejen. 

 

Emne 4: Livet med kognitive funktionsnedsættelser og demens  

Det er vigtigt at påpege som underviser, at de samme kriterier for udredning af demens for personer uden 

handicap gør sig gældende for personer med handicap.  

Det er dog vigtigt at påpege, at der er nogle elementer som er karakteristiske for gruppen af udviklings-

hæmmede i udvikling af demens. Her viser klinisk erfaring, at der ved borgere med udviklingshæmning ses 

en social isolation, som et tidlig tegn på begyndende demensudvikling. Dette afviger en smule fra de diag-

nostiske kriterier, hvor sociale ændringer ikke er inkluderet.  

Identificeringen af demens hos udviklingshæmmede er desuden yderst kompleks, da skitserede intellektu-

elle vanskeligheder som optræder ved demens såsom fx sproglige vanskeligheder kan ses hos den udvik-

lingshæmmede allerede inden demensudvikling. 

 

Det er derfor vigtigt, at underviser ekspliciterer vigtigheden i, at det nærmeste personale står for observa-

tion, registrering og dokumentation af ændringer af funktionsniveau og adfærdsmønster. Dette kunne fx 

være manglende lyst til at udføre tidligere velkendte opgaver eller social isolation (Christiansen, 2015). 

Dette fører igen tilbage til Kitwoods helhedstænkning, som den gennemgående systematik i uddannelsen. 

 

I forhold til demens og udviklingshæmmede borgere henvises der til brugen af demensskemaer. Disse ske-

maer kan ikke stå alene i udredningen af demens hos en udviklingshæmmet borger, men skemaet formår 

systematisk at give personalet omkring borgeren redskaber til identificering af symptomer på demens, som 

kan understøtte helhedsbilledet af vurderingen samt den eventuelle efterfølgende dialog med praktise-

rende læge og demenskoordinatoren. (se punkt 4 opgaver og undervisningsmaterialer).  

 

Demensskemaer kan lokaliseres på hjemmesiden for Center for Oligofrenipsykiatri, men vil ligeledes være 

at finde i inspirationsmaterialet.  
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Det er vigtigt, at underviseren ikke udelukkende fokuserer på demensproblematikken ud fra en neuroviden-

skabelig tilgang. Derimod tænkes Kitwoods teoretiske indgangsvinkel igen ind for at sikre, at perspektivet 

ikke kun er neuropatologisk. Blomsten kunne igen med fordel fremvises for deltagerne, da Kitwood danner 

rammen for opgaven i splitperioden. Igen fokuseres der på, at Kitwood danner rammen for helhedstænk-

ningen i forhold til borgeren med demens med følgende ligning: Demens = P+B+H+N+S. Som igen fremstil-

ler begreberne personlighed, biografi, helbred, neuropatologi samt socialpsykologien. 

 

 

I tillæg til Kitwoods teoretiske referenceramme som opstilles som inspiration, kunne det have betydning, at 

underviseren inddrager den velfærdsteknologiske tænkning. 

I Velfærdsteknologi til rehabilitering af voksne med kognitive funktionsnedsættelser (Center for rehabilite-

ring og Specialrådgivning, Region Syddanmark, 2012) kan underviser og deltagere orientere sig om det væld 

af teknologier, som kan kompensere for den medfødte/udviklede kognitive funktionsnedsættelse, samt for 

den forstærkede funktionsnedsættelse ved alderdom og demens. Listen over hjælpemidler er indsat i Pkt. 4 

Opgaver og undervisningsmaterialer, men der henvises også til ovenstående rapport, som er en undersø-

gelse af anvendelse af og muligheder for kompenserende hjælpemidler.  
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Tema 3: Borgerens livshistorie, ressourcer og muligheder for meningsfuld livs-

udfoldelse  
Tema 3 sætter fokus på rehabiliteringsbegrebet i en ældreomsorgsramme. Derudover fokuseres på livshi-

storie som tema i alderdommen – og dermed for mange i voksenhandicapområdet en fortsættelse af det 

tidligere pædagogiske arbejde med livshistorie, da det i årtier har været et emne, man indgående har arbej-

det med her. 

Endeligt fokuseres på den meningsfulde livsudfoldelse og hvordan deltageren kan bidrage til denne i et triv-

selsfremmende perspektiv.  

 

Emne 1: Rehabilitering for den aldrende borger  

Her kan underviser indlede med de to forskellige definitioner af rehabilitering (se fx Marselisborgcentrets 

hjemmeside) 

Definitionen fra Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, som også er beskrevet tidligere i dette inspirationska-

talog, har samarbejdsprocessen som det centrale: 

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. 

Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske 

og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borge-

rens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret ind-

sats”.   

(Kilde: "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark" (2004)) 

I WHOs definition er det centrale element den række af indsatser, der skal hjælpe borgeren til bedst mulig 

funktionsevne: 

"Rehabilitering kan defineres som en række indsatser, der støtter det enkelte menneske, som har eller er i 

risiko for at få nedsat funktionsevne, i at opnå og vedligeholde bedst mulig funktionsevne, herunder at fun-

gere i samspil med det omgivende samfund"  

(Kilde: World Report on Disability, 2011 – World Health Organization & The World Bank, ©WHO, 2011.  

 Denne definition anvendes af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen) 

Hvidbogen fokuserer på borgerens hele livssituation, hvilket her kan kobles til det helhedsorienterede per-

spektiv, som deltagerne er blevet præsenteret for, og WHO fokuserer på borgerens samspil eller deltagelse 

i det omgivende samfund. Dette kan være et højt mål for den aldrende borger med kognitive funktionsned-

sættelser, hvor målet i praksis oftest er, at der skal tages højde for borgerens livssituation og forandringer 

og ud fra dette skabes et liv, der giver livskvalitet og mening for den enkelte.  

Rehabiliterende indsatser 

I Kallehauge et al (2012:57) beskrives: "Personer med demens kan have et mangeårigt sygdomsforløb med 

mange og komplekse problemstillinger og behov, som forudsætter både forebyggende, sundhedsfaglige, 

rehabiliterende og sociale indsatser, der kræver tværfaglig ekspertise og flere lægelige specialer". Dette er 

gældende uanset om borgeren bor i eget hjem med familie omkring sig eller bor på et specialiseret botilbud 

med fagpersoner omkring sig. Den rehabiliterende indsats stiller store krav til omgivelsernes koordinering, 

kommunikation og handlen på det observerede, så borgeren sikres det bedst mulige liv. Det stiller dermed 

http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/Publikationer/PDF_er/Hvidbog.pdf
http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/Publikationer/PDF_er/Hvidbog.pdf
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krav til deltagerens evne til tværfagligt samarbejde. Her kan indlægges en øvelse, som beskrevet i Pkt. 4 Op-

gaver og undervisningsmaterialer. Forud for øvelsen kan underviser gennemgå en liste af tværfaglige sam-

arbejdspartnere, som gengivet i Kallehauge et.al. (2012:62) - her gengivet i forkortet og revideret form. Det 

anbefales, at underviser gennemgår, hvilke kompetencer de forskellige faggrupper har.  

Tværfaglige samarbejdspartnere Funktioner 

Arkitekter o. lign. Planlægger større ændringer i boliger, så de tilpas-
ses borgerens forandrede funktionsniveau 

Beskæftigelseskonsulenter Vurderer mulighederne for at få fleksjob eller skå-
nejob (dette kan særligt være relevant for borgere 
med senhjerneskade eller fx aspergers syndrom, 
der har været i beskæftigelse) 

Demenskoordinatorer Medvirker til tidlig opsporing af demens, fungerer 
som ressourceperson og koordinator, vejleder og 
rådgiver.  
Demenskoordinatorer kan være både regionalt og 
kommunalt forankret – deltagerne kan på 
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sund-
hedstilbud/om-sundhedstilbud/ finde demensko-
ordinator for det pågældende område.  

Ergoterapeuter Vurderer, kompenserer for ændringer i hverdagens 
aktiviteter 

Fysioterapeuter Vurderer stå og siddestillinger, muskelstyrke, be-
vægelse, balance, koordination osv. 

Konsulenter i patient- og pårørendeforeninger Fx Alzheimerforeningen kan give rådgivning og vej-
ledning. Ældresagen kan give juridisk vejledning 

Læger Speciallæger og almen praktiserende læger 

Neuropsykologer Vurderer og analyserer problemer ved mentale 
funktionsnedsættelser 

Pårørende, venner eller fagpersoner Yder støtte til at bevare netværk/fungerer som 
tryghed for borgeren 

Socialrådgivere Sagsbehandler pensionsansøgninger, ydelser, ind-
stiller til værgemål mv. 

Sygeplejersker Vurderer håndtering af medicin, ernæring, inkonti-
nensproblemer og sår, samt behov for pleje og per-
sonlig hjælp 

Talepædagoger og audiologopædagoger Analyserer kommunikationsbehov – vurderer 
hvilke teknikker, der kan hjælpe 

  

Synskonsulent Mange kommuner har en synskonsulent og nogle 
er specialiseret i borgere med kognitive funktions-
nedsættelser, der kommunikativt har svært ved at 
beskrive sine synsnedsættelser. Da der kan være 
mange typer af synsnedsættelser er det vigtigt at 
afklare, så indsatsen passer til funktionsnedsættel-
sen. For viden om synsnedsættelse hos borgere 
med udviklingshæmning, kan underviser downlo-
ade hæftet: 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sundhedstilbud/om-sundhedstilbud/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sundhedstilbud/om-sundhedstilbud/
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Synsnedsættelse hos udviklingshæmmede af Mette 
Warburg og Tina Pensdorf på socialstyrelsens 
hjemmeside. (http://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/synsnedsaettelse-hos-udviklingshaemmede)  
Der findes på Socialstyrelsens side (http://social-
styrelsen.dk/handicap/synshandicap) mere viden 
om synshandicap, som vurderes temmelig omfat-
tende hos borgere med udviklingshæmning. Dette 
kan forværres med alderen, hvorfor det anbefales 
underviser at udfolde dette emne. Der kan opstå 
stor frustration, utryghed og udadreagerende ad-
færd hos borgeren, som kan bunde i et udiagnosti-
ceret synshandicap.  
 

Underviser kan afslutte dette emne med eksempler på forskellige rehabiliterende indsatser, såsom fx: 

At borgeren fortsat kan varetage indkøbsture i supermarkedet 

At borgeren fortsat kan cykle, gå eller andre former for aktivitet 

At vedligeholde eller afslutte beskæftigelsesfunktioner afhængigt af, hvad borgeren selv ønsker og kan 

At udvide netværk i form af deltagelse i aktiviteter på ældrecenter 

At borgeren fortsat kan gøre små dagligdags ting, som lave kaffe, bage en kage eller hvad vedkommende 

finder glæde ved.  

Underviser kan her spørge ind til, hvad der kunne være rehabiliterende indsatser hos deltagernes mål-

gruppe og betone vigtigheden af teamsamarbejdet om, at indsatsen lykkes ud fra fælles mål og viden.   

 

Emne 2: Livshistorie som tema i alderdommen  

For både voksenhandicapområdet og for demensområdet er der stor tradition for at arbejde med livshisto-

rie som et tema i borgerens liv. For mange borgere i deltagernes målgrupper vil det derfor være et genken-

deligt element, som borgeren har stor fornøjelse og glæde af. Derfor vælges der her at introducere til den 

teoretiske baggrund bag arbejdet med livshistorie, så deltageren får en udvidet forståelse af, hvorfor dette 

er et vigtigt pædagogisk arbejde i det hele taget, men særligt også med den aldrende gruppe og endnu 

mere specifikt ift. borgere, der udvikler demens.  

For mange ældre borgere i voksenhandicapområdet har det meste af livet foregået i de store centralinstitu-

tioner. Ved nedlæggelsen af disse kom en øget opmærksomhed på at bevare borgerens historie – både fra 

livet før, under og efter centralinstitutionslivet og over til mindre boformer – og på at øge borgerens net-

værk i form af slægtninge. I forbindelse med dette fik nedskrivningen/visualiseringen af livshistorien en stor 

betydning i det pædagogiske arbejde. Livshistorien er fortællingen om et menneskes liv – på godt og ondt.  

Livshistorien giver et billede af, hvad der har formet borgeren til at blive lige netop det menneske han/hun 

er (Søndergaard, 2007). Livshistorien beskrives som menneskets vigtigste referenceramme (ibid.) og er for 

borgeren et fast forankringspunkt i livet. For borgere med kognitive funktionsnedsættelser, hvad enten det 

er tidlige eller sent tilkomne funktionsnedsættelser, kan det give trivsel, tryghed og fastholde erindringer 

længere at arbejde pædagogisk med livshistorien.  

http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/synsnedsaettelse-hos-udviklingshaemmede
http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/synsnedsaettelse-hos-udviklingshaemmede
http://socialstyrelsen.dk/handicap/synshandicap
http://socialstyrelsen.dk/handicap/synshandicap
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Indhold 

Der findes mange beskrivelser af det at arbejde med livshistorie – nedenstående er blot én af dem, men 

kan være et udmærket sted at starte ift. at få indsamlet basale oplysninger. Dog må deltagerne være op-

mærksomme på at tilpasse skemaet til netop deres borgere. Nogle har fx gået i skole, andre ikke osv. 

Oftest indeholder livshistoriebeskrivelser både konkrete fakta og erindringer, som er følelsesmæssige/far-

vet af personen selv.  

 

Fødested og tidspunkt 
Forældre: Navne. Hvad lavede de? Hvordan var de? 
Søskende: Antal, placering i søskendeflok, navne. Evt. nutidig forbindelse, død? 
Familieliv: Fester, højtider, traditioner 
Særlige legekammerater: Navne 
Skoletid: Hvilken skole, forhold til skolen  
Fritid som barn/ung: Interesser, pligter, arbejde 
Uddannelse: Hvilken? Hvor? Hvornår? 
Børn: Antal, fødselsdatoer, navne 
Ægtefælle/partner: Hvem? Gift? Hvornår? Nuværende forhold? 
Arbejdsliv: Hvor? Hvornår? (Her kan for voksenhandicapgruppen særligt fokuseres på aktivitetscentre 
eller arbejdsopgaver vedkommende måtte have haft på tidligere botilbud eller lignende.) 
Hjemmeliv: Ansvarsområde 
Fritid/interesser: Områder, som har optaget personen 
Personer med særlig betydning: 
Politisk/religiøst vigtige oplysninger: 
Betydningsfulde vaner: F.eks. mad, egen hygiejne, søvn, andet 
  
Kilde: Søndergaard (2007:81)  

  

Livshistorien kan være med til at afdække, hvorfor borgeren gør som han/hun gør. Her kan underviser ind-

drage en øvelse som beskrevet i Pkt. 4 Opgaver og undervisningsmaterialer.  

I Gústafsson (2014:13) beskrives tre gode grunde til at arbejde med livshistorie: 

 Brugeren får en chance for at erstatte en begrænsende identitets- og sygdomsfortælling med en 

fortælling, der tager udgangspunkt i det levede liv og de værdier, drømme og håb, som knytter sig 

hertil.  

 Medarbejdere får mulighed for på en mere systematisk måde at styrke fordybelse, indsigt og kvali-

tet i relationsarbejdet som led i kontakten med den enkelte bruger. 

 Organisatorisk og kollegialt kan fremmes øget parathed til refleksion over kultur og roller.  

Følgende litteratur er god til undervisers inspiration: 

Blaakilde, A.L. (2006), Lad livets fortællinger blomstre – om livshistorie som genre og som nødvendighed, I: 

Gústafsson, J. (red) (2014), Livshistoriefortællinger - nøglen til livet, Frydenlund 

Havelund og Jensen (2006), Reminiscens og livshistorie – lad livets fortællinger blomstre, Munksgaard Dan-

mark 

Hoff, M. (2006), Livshistorier – teori og tolkning, I: Havelund og Jensen (red.) (2006), Reminiscens og livshi-

storie – lad livets fortællinger blomstre, Munksgaard Danmark  
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Emne 3: Ressourcer og muligheder for meningsfuld livsudfoldelse  

Borgere med kognitive funktionsnedsættelser (udviklingshæmning, autisme eller senhjerneskade) i kombi-

nation med demens eller blot aldersbetingede forandringer kan være hårdt ramt. Medicinsk behandling 

kan bremse demensprocessen eller lindre på de psykiske lidelser, der kan komme i form af depression og 

angst, men målet for denne gruppe borgere er ikke nødvendigvis helbredelse - nærmere stabilisering og 

øgning af det gode i livet for borgeren (Wigaard, 2012). Wigaard beskriver en række faktorer, som nødven-

dige for, at borgeren opnår livskvalitet – og dermed også faktorer, der er nødvendige i den trivselsfrem-

mende indsats, som deltageren skal bidrage til: 

 Øget bistand som overordnet princip: Fra at der fokuseres på oplæring og vedligehold af færdighe-

der, må plejepersonalet nu til at fokusere på hjælpemidler og på borgerens muligheder for me-

string, kontrol og overblik over hverdagen. 

 Indsatser ved reduceret hukommelse: Borgeren kan miste sammenhængen i livet og dermed også 

erindringerne om egen livshistorie. På baggrund af dette anbefales deltagerne at arbejde med livs-

historien, så den fastholdes og derved skaber tryghed for borgeren.  

 Indsatser i forhold til visuospatialt svigt: Borgeren kan miste færdigheder ift. at orientere sig selv i 

kendte omgivelser, hvorfor det kan være nyttigt at indføre fysiske markører, der hjælper borgeren 

på vej. Derudover kan der laves farvekontraster mellem væg, gulv og dør. Spejle kan fjernes, så det 

mindsker forvirring.  

 Indsatser ved reduceret eksekutiv funktion: Omgivelser kan arbejde med rogivende pædagogik, 

hvor der er et massivt fokus på affektsmitte (se tema 4, emne 3), men også fokusere på at øge 

arousal i situationer, hvor dette giver mening. I det hele taget stiller det krav til omgivelserne om at 

aflæse og afstemme affekterne, som borgeren oplever. Desuden kan der arbejdes med sansestimu-

lering, som mange botilbud gør i form af Snoezel.  

 Generelle indsatser: god tid, få fokuspunkter af gangen, forudsigelighed og genkendelighed og re-

spekt for en øget latenstid er indsatser, der generelt hjælper den ældre borger til meningsfuldhed i 

dagligdagen.  

 

Samfundsmæssigt vilkår 

Til trods for, at Handicapkonventionen fastslår, at borgere med funktionsnedsættelse skal have samme vil-

kår som alle andre borgere, kan denne målsætning have trange kår i det danske samfund. Der findes ikke 

meget viden om den aldrende målgruppe, der her er tale om, ligesom der ikke findes meget forskningsba-

seret viden om demens hos denne gruppe. Endeligt er der meget få specialiserede behandlingstilbud, der 

favner denne gruppe. For mange betyder det en alderdom på et botilbud, der kan være dårligt rustet til at 

varetage gruppens øgede behov og ændrede kognitive behov. Samfundsmæssigt set har denne målgruppe 

ikke samme vilkår for udredning og specialiseret behandling, som den øvrige befolkning. Det stiller store 

krav til det personale, der omgiver borgeren i dagligdagen. Krav til at personalet får viden om fx demens, og 

supervision og vejledning fra fx demenskoordinatorer, som må specialisere sig i dette felt.  

Solberg (2009) beskæftiger sig i kapitlet: Aldring hos personer med utviklingshemning, med denne proble-

matik.  
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Meningsfuld livsudfoldelse: 

Underviser kan her dykke ned i mange emner, som kan give borgeren meningsfuld livsudfoldelse. Emnet 

kan være en inspiration til deltagerne, men deltagerne kan også inspirere hinanden ved, at underviser ind-

lægger et element, hvor deltagerne i grupper fortæller hinanden, hvad der gøres på deres bo- og beskæfti-

gelsestilbud for, at borgeren får livskvalitet.  

 

Emner underviser kan inddrage: 

 Musikterapi: Underviser kan søge inspiration i kapitlet Musikalsk reminiscens i arbejdet med ældre 

med demenssygdom (Munk-Madsen, 2006) 

 Erindringsværksted: Underviser kan søge inspiration i kapitlet Erindringsværksted (Vestesen, 2006) 

 Netværk: Underviser kan blandt andet søge inspiration i: Avlund, K. (2009), Betydningen af god 

funktionsevne og godt netværk.  

 Hverdagslivets aktiviteter: Underviser kan orientere sig i bogen: Demens og aktiviteter i et livshisto-

risk perspektiv (2004). Særligt kapitlerne 2, 3, 4 og 5.  

 

 

Introduktion til split – Kitwood og observation 

Splitperioden tager udgangspunkt i Kitwoods blomst med et specifikt fokus på Personligheden, Neuropato-

logien samt Helbredet. 

Formålet med perioden er, at deltageren udvælger en specifik borger med et fysisk eller psykisk handicap. 

Borgeren behøver ikke at have symptomer på demens, men som udgangspunkt ville det være logisk i hen-

hold til uddannelsens fokus, at udvælge en, der potentielt har risiko for udvikling af demens og/eller deli-

rium. 

Split-opgave med udgangspunkt i Kitwoods helhedstænkning 

Formål At deltageren bliver skarp på identifikation og obser-
vationer af aldersbetingede forandringer herunder 
demens i forhold til borgeren med et fysisk eller psy-
kisk handicap. 

 

Metode Underviseren kan vælge at deltagerne specifikt skal 
fokusere på et af de fire udvalgte områder, som hæn-
ger sammen med gennemgået materiale over de sid-
ste to undervisningsdage i forhold til inspirationsma-
terialet. De udvalgte temaer er: Personligheden, Neu-
ropatologien og Helbredet. 
 
Det er vigtigt, at underviser afgrænser de tre områ-
der ved fx at dele deltagerne op i grupper, som foku-
serer på hvert deres område (tema). Vigtigt at priori-
tere dybden, da fokus ligeledes i denne opgave er, at 
der trænes identificering, observation samt dokumen-
tation. 
 

 

Arbejdsfelter Personligheden For at begrænse kompleksiteten 
samt for at holde fokus er der i 
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I forhold til personligheden lægger inspirationsmate-
rialet op til, at der kan arbejdes med sansebearbejd-
ningsstile. Her kunne deltageren med fordel arbejde 
systematisk med livshistorien både i form af inddra-
gelse af borgeren, dokumentationen samt ved even-
tuelt inddragelse af pårørende. Det vigtige er her, at 
fokusere på, at personligheden relateret til Kitwood 
og demenssygdomme, handler om personligheden 
før sygdommen indtraf. Fokus er derfor, at udvælge 
en borger, og skabe et billede af borgerens person-
lighed før sygdommen indtræder. Dette kan relateres 
til sansebearbejdningsstile. 
 
 
Neuropatologien: 
 
I forhold til dette punkt kunne deltageren systematisk 
udfylde vedlagte skema (trindvold-skemaet) i forhold 
til demensudredning. (Se skemaet under punkt 4). 
 
Underviser kan også selv med udgangspunkt i under-
visningsmaterialet udarbejde egne demensskemaer 
med fokus på tre gennemgående områder neurolo-
gisk eller med specifikt fokus på de hyppigst forekom-
mende demensformer 
 
 
 
Helbredet 
 
I forhold til dette punkt kan der tages udgangspunkt i 
olympiadesyndromet, som er præsenteret tidligere i 
undervisningen. Her kan deltageren med fordel klar-
lægge, om der er potentiel risiko for, at en borger 
skulle have udfordringer med nogle af disse områder 
i relation til alderdommen. De underliggende temaer 
i olympiadesyndromet er: Immobilitet, instabilitet, in-
tellektuel reduktion, inkontinens og iatrogenese. 
 

inspirationsmaterialet taget ud-
gangspunkt i sansebearbejd-
ningsstile identificeret af Winnie 
Dunn. I bogen ”Lev sanseligt” ar-
bejdes der systematisk med 
identificering af sansebearbejd-
ningsstile. 
I bogen findes skemaer (nogle er 
nævnt i inspirationsmaterialet), 
som ligeledes kan omsættes i 
splitopgaven. 
 
 
 
 
 
Det pædagogiske omdrejnings-
punkt i denne øvelse er, at delta-
gerne får mulighed for systema-
tisk at arbejde med specifikke 
observationer i forhold til en al-
lerede kendt beboer/borger. Ob-
servationerne dokumenteres ef-
terfølgende systematisk i form af 
skema eller prosa. Her nævnes fx 
Trinvold-skemaet i forhold til de-
mensudredning. 
 
 
 
I forhold til dette område kan 
der i splitopgave arbejdes med, 
at deltageren udvælger en bor-
ger for derefter at identificere 
symptomer på dele af olympia-
desyndromet.  
Helt konkret kunne opgaven fx 
have fokus på borgerens medicin 
med fokus på bivirkninger samt 
deres indflydelse på borgerens 
sindstilstand med risiko for de-
mens- og/eller deliriumlignende 
tilstande. 

 

 

 

Litteratur til tema 3: 

Avlund, K. (2009), Betydningen af god funktionsevne og godt netværk., I: Riis og Gerlach (red) (2009), Ældre 

og psykisk sygdom, Psykiatrifonden 
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Blaakilde, A.L. (2006), Lad livets fortællinger blomstre – om livshistorie som genre og som nødvendighed, I: 

Gústafsson, J. (red) (2014), Livshistoriefortællinger - nøglen til livet, Frydenlund 

Havelund og Jensen (2006), Reminiscens og livshistorie – lad livets fortællinger blomstre, Munksgaard Dan-

mark 

Hoff, M. (2006), Livshistorier – teori og tolkning, I: Havelund og Jensen (red.) (2006), Reminiscens og livshi-

storie – lad livets fortællinger blomstre, Munksgaard Danmark  

Munk-Madsen, N.M. (2006) Musikalsk reminiscens i arbejdet med ældre med demenssygdom, I: Havelund 

og Jensen (2006), Reminiscens og livshistorie – lad livets fortællinger blomstre, Munksgaard Danmark 

Solberg, K.U. (2009), Aldring hos personer med utviklingshemning, I: Eknes og Løkke (red.) (2009), Utvik-

lingshemning og habilitering, innspill til habiliteringsprocessen, Universitetsforlaget Oslo 

Søndergaard M. (2007) Livshistorie, I: Olsen et.al. (2007), Demens efteruddannelse til social- og sundheds-

personale, Munksgaard Danmark 

Søndergaard, M. (2004), Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv, Systemic Academic 

Vestesen, J. (2006), Erindringsværksted, I: Havelund og Jensen (2006), Reminiscens og livshistorie – lad li-

vets fortællinger blomstre, Munksgaard Danmark 

Wigaard, E. (2012), Demens, I: Bakken og Olsen (2012), Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklings-

hemning - forståelse og behandling, Universitetsforlaget Oslo 

 

Tema 4: Værdighed og respekt i mødet med borgeren  
 

I de foregående temaer er der blevet fokuseret på konkrete identificerbare og målrettede handlinger. I 

dette afsnit lægges der i inspirationsmaterialet op til, at der fokuseres på tilgangen til den ældre borger 

med et psykisk eller fysisk handicap. Arbejdet med denne målgruppe er i forvejen yderst komplekst i hen-

hold til pædagogiske samt sundhedsfaglige indsatsområder. Det er derfor vigtigt, at borgerens autonomi 

bevares og understøttes i henhold til borgerens værdier, ønsker og behov. Underviseren skal derfor forsøge 

at trække paralleller fra de andre temaer ned til dette tema, fx hvordan kan rehabiliteringsbegrebet tænkes 

ind, så borgerens værdighed medtænkes, eller hvordan kan sansebearbejdningsstile tænkes sammen med 

problemskabende adfærd.  

 

Emne 1: Værdighed i pædagogisk arbejde  

 

For at underviseren kan omsætte begrebet værdighed ned i noget mere håndgribeligt i forhold til både del-

tagerne samt uddannelsens komplekse omdrejningspunkt, er begrebet integritet valgt som omdrejnings-

punkt for inspirationsmaterialet. 

I bogen af Kirkevold et al tages der udgangspunkt i begrebet integritet, da ældre mennesker er specielt ud-

sat for krænkelser af deres integritet, da: 

 

 De er afhængige af personalets hjælp, tid, kompetencer og personlige holdninger. 

 Alderdomstegn, sygdom og funktionssvigt kan stå i vejen for at personalet ser personen, som den 

han/hun er eller har været. 

 Personalet har adgang til den ældre borgers rum eller hjem uden at borgeren kan kontrollere, hvornår 

og hvor de kommer. 
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 De ikke længere nødvendigvis har den styrke og kræfter, som gør dem i stand til at yde modstand i for-

hold til andres magtmisbrug. 

(Kirkevold, 2014) 

I forhold til disse udgangspunkter for plejen og støtten, som primært retter sig mod ældre beboere 

med/uden fysisk eller psykisk handicap, synes disse punkter bestemt også at have betydning for borgeren 

med handicap.  

Underviseren kan med fordel tage uddrag eller eksemplificere ud fra udgivelsen Demens og Udviklings-

hæmning. I denne udgivelse sættes der fokus på en kvinde på 61 år med Downs syndrom og Alzheimers 

sygdom. Fortællingen har Tove som omdrejningspunkt, men også mennesker i Toves liv herunder en pæda-

gog, en værge samt demenskoordinatoren (M. E. Olsen, 2015). 

Underviseren kan herefter fokusere på tre udgangspunkter for begrebet integritet: 
 

- Personlig integritet 

- Kropslig integritet  

- Social integritet. 

 

Personlig integritet har anerkendelse og respekt som centrale kerneværdier.  Respekt vedrører respekten  

for menneskets selvbestemmelsesret. Kobles dette på den viden, som deltagerne tidligere har modtaget  

undervisning i på uddannelsen omkring progressionen i demenstilstanden, kan dette være en svær dimen- 

sion at tænke ind, og skal hele tiden tilpasses afhængigt af sygdommens progression og indflydelse på  

den enkelte borgers kognition. 

Den kropslige integritet handler om kroppens bevarelse samt understøttelse af kroppens funktioner. Igen  

kan underviseren med fordel inddrage case-beskrivelsen af Tove, som ligeledes er kompleks med Downs  

Syndron samt en Alzheimer-diagnose. Underviseren kan tage udgangspunkt i, hvornår skal der udføres 

sundhedsfremmende pædagogik, terapi og pleje. Herunder er det igen vigtigt, at den enkelte borger tæn-

kes ind i helheden (Kirkevold, 2014). Principielt er den vigtigste faktor, at kunne identificere områder hvor-

med kroppen kan styrkes og bevares, gennem den udførte pædagogiske tilgang samt eventuel pleje og be-

handling af borgeren. Underviseren kan med fordel fokusere på dette punkt ud fra den betragtning, at 

forskning har vist, at fysisk træning kan medføre forbedring i såvel fysisk som kognitiv funktion (Nationalt 

Videnscenter for Demens, 2016). 

Den sociale integritet omhandler borgerens sociale, kulturelle og etniske baggrund. Her handler det om, at  

personalet formår at se personen som en del af et netværk, og forstår personens funktion ind i dette. Her  

tænkes der også ind i borgerens historie i forhold til sociale tilhørsforhold, hvor borgeren kommer fra og  

hvordan dette påvirker borgerens værdier (Kirkevold, 2014). I forhold til den ældre borger med fysisk eller  

psykisk sygdom er det vigtigt, at underviseren inddrager livshistorie-begrebet som tidligere er blevet gen-

nemgået samt perspektiverer dette til Kitwoods helhedstænkning. 

 

Det er essentielt, at deltagerne kommer til at arbejde med deres ”egne” case-eksempler, så der skabes en  

sammenhængskraft på tværs af uddannelsen. 

Som overgang til det efterfølgende kommunikationsemne kan underviser forklare: 
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"For at mindske stress, fremme inklusion og bevare værdighed er det nødvendigt at skaffe sig viden og kom-

petencer i hensigtsmæssige metoder til støtte af kommunikation hos mennesker med demens" (Kallehauge, 

2012:88)  

 

Emne 2: Respektfuld kommunikation  

I dette emne kan underviser indlede med en øvelse, der sætter rammen for kommunikationstemaet. Øvel-

sen er beskrevet i Pkt. 4 Opgaver og undervisningsmaterialer.  

 

Derefter kan underviser indlede emnet med: 

"En demenssygdom får sociale konsekvenser, fordi de mentale funktionsnedsættelser har indflydelse på og 

viser sig i samspillet med andre mennesker. Målrettet kommunikation i den rehabiliterende indsats kan bi-

drage til forebyggelse af unødig forværring af demenssygdommen, og den kan medvirke til at bevare tryg-

hed og selvværd." (Kallehauge, 2012:87).  

Dette kan videreføres med, at personer med kognitive funktionsnedsættelser som udviklingshæmning, au-

tisme eller senhjerneskade i forvejen kan have kommunikative vanskeligheder, som derved forværres ved 

en demenssygdom, så de på mange måder bliver dobbelt ramt i sammenligning med "normal"befolknin-

gen. Dog er det for mange af disse borgere sådan, at de har boet samme sted i flere år og har etableret vel-

fungerende kommunikationssystemer med deres omgivelser. Dette kan dog komme under udfordring, hvis 

borgeren skifter bopæl eller ved fx at få en demenssygdom, der rammer deres kommunikationsevne. Det 

kræver derfor en særlig opmærksomhed fra deltagerens side at være forberedt på, at det pludseligt og hur-

tigt kan gå ned af bakke for borgerens kommunikative beredskab. Deltageren må derfor konstant reflektere 

over sin egen kommunikation, så den er afstemt med borgerens – og så borgeren får færrest mulige ople-

velser lig deltagerens egen oplevelse med ikke at kunne regne reglerne for situationen ud ligegyldig, hvor 

meget man prøver (jf. Den indledende øvelse med tuscherne).  

 

Kallehauge (ibid) anbefaler, at en analyse af kommunikationsevne tager udgangspunkt i, hvordan følgende 

mentale funktioner fungerer: 

 Hukommelse 

 Eksekutive funktioner 

 Koncentration og opmærksomhed 

 Sproget 

 Stedsans og orientering 

 Visuelle og spatiale funktioner 

 Tænkning og problemløsning 

 Sygdomsindsigt  

Analysen kan foretages i en mere grundig udgave i samarbejde med deltagerens kolleger, men kan også 

være den daglige rettesnor for deltageren i hans/hendes møde med borgeren – at huske på, hvilke forud-

sætninger borgeren med aldersbetingede forandringer har, for at forstå og kommunikere med de professi-

onelle medarbejdere. Dvs. deltageren i en "på-stedet-analyse" tilpasser sin egen kommunikation, så den er 

afstemt med borgerens forudsætninger.  

 

Underviser kan på denne baggrund igangsætte små træningssesioner, som angivet i Pkt. 4 Opgaver og un-

dervisningsmaterialer. 
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Underviser kan i Kallehauge (2012) desuden finde god inspiration til flere emner under dette, såsom  

 Anerkendende kommunikation 

 Fokus på mestringsevne 

 Jeg-støttende kommunikation 

Endeligt er der på side 105 en god oversigt over vigtige metoder ift. kommunikation, som med fordel kan 

introduceres for deltagerne. Underviser kan også gennemgå forskellige kommunikationsmuligheder af-

hængigt af, hvor fremskreden demenssygdommen er – men denne gennemgang kan med fordel tilpasses 

målgruppens udgangspunkt med kognitive funktionsnedsættelser (Kallehauge, 2012).   

 

Underviser kan desuden søge inspiration i: 

Eide & Eide (2007), Kommunikasjon i relasjoner – samhandling, konfliktløsning, etikk, Gyldendal akademisk 

Elvén et.al. (2015), Adfærdsproblemer i ældreplejen, Dansk Psykologisk Forlag 

Sejerøe-Szatkowski, K. (2002), Demens – kommunikation og samarbejde, KLIM 

Gullestrup og Avnbøg (2016), Pårørende på tværs, Pårørende som deltagere i det tværprofessionelle sam-

arbejde, Munksgaard, (særligt kapitel 7 og 9) 

 

 

En overgang til næste emne kan være en gennemgang af, hvordan vi kommunikerer verbalt og nonverbalt. 

Her kan underviser gennemgå den simple kommunikationsmodel herunder og uddybe, hvad der sendes og 

hvordan det modtages hos henholdsvis borger og medarbejder: 

 

 

 

Her kan underviser inddrage emner, som: 
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 Intimsfære, også ved syns- og hørenedsættelse - tages der højde for, om borgerne føler sig "gået 

for nært"? 

 Berøring - Har borgeren lyst til at blive rørt, nusset, krammet? Eller forstyrrer det, det budskab per-

sonalet vil sende? 

 Øjenkontakt - som kontakt, men som konfliktoptrapper pga. affektsmitte (jf. Elvén, 2015) 

 Sansernes betydning – forstyrrer sanseintegrationsvanskeligheder budskabet? Kan man med fordel 

arbejde med sansepåvirkninger for at skabe bedre rum for kommunikationen? 

 

 

Emne 3: Problemskabende adfærd - hvordan forstå og arbejde med det på en værdig måde  

I dette emne vælges en mere generel tilgang til at forstå og arbejde med problemskabende adfærd. Inden-

for det almene demensområde ville det give mening at dykke ned i de forskellige demenstypers typiske ad-

færdsbillede, men da dette voksenhandicapområde i forvejen har funktionsnedsættelser både frontalt og 

dybereliggende, vil det her blive for komplekst og uoverkommeligt for den enkelte deltager at skulle se og 

forstå nuanceringen mellem normalområdet og voksenhandicapområdet. Til det ville kræves et neuropæ-

dagogisk uddannelsesforløb som beskrevet i uddannelse 48217 Neuropædagogik og borgere med udvik-

lingshæmning. Dog henvises alligevel til Adfærdsproblemer i ældreplejen (Elvén et.al. 2015 s. 190), hvor der 

er en gennemgang af adfærdsændringer ved de forskellige typer demens, såfremt underviser finder det 

meningsfuldt at inddrage med en betoning af, at mange af borgerne som udgangspunkt vil have nogle af de 

nævnte adfærdsbeskrivelser.  

 

I demensområdet anvendes ofte forkortelsen BPSD (Belastende adfærd og psykiatriske symptomer ved de-

mens), men dette vil den pædagogiske medarbejder nok nærmere genkende som problemskabende eller 

udadreagerende adfærd. Underviser kan dog med fordel introducere til BPSD begrebet, og tydeliggøre de 

psykosociale følger af demensen, såsom depression, angst, delir og psykotisk adfærd. Underviser kan orien-

tere sig i Olsen et.al.(2007).  

Det anbefales, at underviser betoner vigtigheden af, at borgerens adfærd er personalets ansvar. En borger, 

der er udadreagerende eller selvskadende er det pga. magtesløshed eller frustration over sin livssituation 

eller enkeltsituationer. Ansvarsprincippet er beskrevet i: Elvén et.al. (2015), Adfærdsproblemer i ældreple-

jen. Dette kan suppleres med den mere teoretiske beskrivelse i nedenstående litteratur:  

Elvén, Bo Hejlskov, 2010, Problemskabende adfærd ved udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser, 

Dansk Psykologisk Forlag.  

Elvén , Bo Hejlskov, Hanne Veje, Henning Beier, 2012, Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed, Dansk 

Psykologisk Forlag 

I Adfærdsproblemer i ældreplejen beskrives også kontrolprincippet, som baserer sig på, at borgeren skal 

have selvkontrol for at kunne samarbejde, hvorfor det bliver den professionelles største opgave at sikre 

borgerens selvkontrol.  

 

Endeligt kan underviser betone personalets muligheder for, at borgeren aktivt kan følge med – ved at ar-

bejde med kravtilpasning i det pædagogiske arbejde. Dette kan underviser finde rigtig god inspiration til i 

samme bog s. 35 og frem.  
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Som beskrevet i tema 1, emne 2 angives straffelovens bestemmelser under dette emne, for at synliggøre at 

den udadreagerende adfærd kan blive voldsom eller opleves voldsom. Det er derfor vigtigt, at deltageren 

kender til nødværge og nødret i forbindelse med udadreagerende adfærd. Det kan under dette emne også 

være meningsfuldt at repetere magtanvendelsesbestemmelserne forud for den afsluttende øvelse.  

Straffeloven: 

§152 om tavshedspligt 

§13 om nødværge og § 14 om nødret i forbindelse med udadreagerende adfærd. Herunder den videre pligt 

end normalt til at forsøge flugt. Se vejledningen: https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=148501 pkt. 43 og 44.  

I Pkt. 4 Opgaver og undervisningsmaterialer er angivet træningssessioner, som omhandler problemska-

bende adfærd. Deltagerne kan her øve sig i de lærte principper og på baggrund af dette diskutere gode 

handlemuligheder for, at borgeren kan bevare roen.  

Litteratur til tema 4: 

Kallehauge, J.G. (2012), Kommunikation med personer med demens, I: Kallehauge, Andersen og Jensen 
(2012), Rehabilitering ved demenssygdom, ErgoFys/Munksgaard.  

Eide & Eide (2007), Kommunikasjon i relasjoner – samhandling, konfliktløsning, etikk, Gyldendal akademisk  

Elvén et.al. (2015), Adfærdsproblemer i ældreplejen, Dansk Psykologisk Forlag 

Elvén, Bo Hejlskov, 2010, Problemskabende adfærd ved udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser, 
Dansk Psykologisk Forlag.  

Elvén , Bo Hejlskov, Hanne Veje, Henning Beier, 2012, Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed, Dansk 
Psykologisk Forlag 

Gullestrup og Avnbøg (2016), Pårørende på tværs, Pårørende som deltagere i det tværprofessionelle sam-
arbejde, Munksgaard, (særligt kapitel 7 og 9) 

Kirkevold, M. (2014). Den gamles integritet. In M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A. H. Ranhoff (Eds.), Geriatrisk 
sykepleie - god omsrog til den gamle pasienten (2nd ed., pp. 94-105) Gyldendal Norsk Forlag AS. 

Olsen, M. E. (2015). Demens og udviklingshæmning - om et udviklingshæmmet menneskes liv fra udvikling 
til afvikling. (). Risskov: Region Midtjylland og forlaget Oligo. 

Olsen et.al. (2007), Demens efteruddannelse - til social- og sundhedspersonale, Munksgaard Danmark 
Sejerøe-Szatkowski, K. (2002), Demens – kommunikation og samarbejde, KLIM 
 

Tema 5: Iagttagelse og dokumentation 
Dette tema kan underviser anvende som en opsamling på det samlede forløb, hvor Kitwoods blomst har 

været den gennemgående røde tråd. Blomsten fungerer som et analyseredskab for deltageren, men også 

som et iagttagelsesredskab i og med, at det ansporer til, at deltageren har fokus på alle elementerne i 

blomsten og løbende iagttager på disse elementer i indsatsen omkring borgeren. Væsentligst i dette tema 

er det konstante fokus på de små forandringer hos borgeren. Det er derfor også vigtigt, at der arbejdes 

struktureret med dokumentation i den pædagogiske praksis, så forandringer reelt kan spores.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=148501
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=148501
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Emne 1: Forandringer  

Aldring er en biologisk, social og psykologisk proces. Det er en livshistorisk overgang og ikke en begivenhed, 

der indtræffer med pludselig virkning. Det kan derfor være vanskeligt at spore forandringerne, men ikke 

desto mindre kræver iagttagelsen af forandringer et stort fokus. Ift. mange somatiske lidelser, demens og 

psykiske lidelser som helhed, stilles borgeren bedst muligt ved en tidlig indsats. Det kræver derfor en stor 

opmærksomhed fra medarbejderside at fokusere på sundheds- og trivselsfremme.  

 

Underviser kan her nuancere mellem den længerevarende udredningsproces i praksis, hvor der indsamles 

informationer om borgerens tilstand, og de hverdagslige observationer, som deltagerne gør sig.  

Underviser kan her inddrage Fredens (2012) og Aagerups (2015) beskrivelser af deltagende observation, 

som et område alle pædagogiske medarbejdere løbende arbejder med, men som for mange kan kvalificeres 

ved at få denne opmærksomhed på det. For deltagerens fagidentitet, som aktiv medspiller i borgerens triv-

sel (gennem en rehabiliterende indsats) er det væsentligt at italesætte, at deltagerens iagttagelser og doku-

mentationer er afgørende for borgerens muligheder for et trygt og godt liv.  

 

Emne 2: Blomsten  

Inspirationsmaterialet har lagt op til en kombination mellem en pædagogisk og en sundhedsfaglig indgangs-

vinkel til plejen og pædagogikken i forhold til den ældre borger med et fysisk og/eller psykisk handicap. I 

flere dele af der brugt skemaer til fx identificering af demens, hverdagsobservationer eller screening for de-

lirium. Disse skal ses som fragmenterede indsatser, som tilsammen bidrager til en helhedsindsats i forhold 

til den pågældende borger.  

Underviseren kan med fordel opsummere redskaber, som er brugt under uddannelse for at sætte dem 

sammen til en helhed. Generelt bør underviseren fremhæve, at for at kunne følge en ændring over tid, så 

må en tilstand eller en situation dokumenteres. Dette er kontinuerligt en udfordring for sundhedsvæsenet, 

og udfordringen bliver kun større relateret til arbejdet med ældre borgere, der i forvejen har et fysisk eller 

psykisk handicap (Kirkevold, Brodtkorb, & Ranhoff. A.H., 2014). Dette også fordi, at denne målgruppe er i 

kontakt med store dele af sundhedsvæsenet samt mange forskellige faggrupper. 

I dette undervisningsmateriale er den gennemgående røde tråd beskrevet ud fra Tom Kitwoods blomst 

(Kitwood, 1999).  
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For at præcisere indholdet for uddannelsen indhold samt helhedstilgang kan der tages udgangspunkt i 

Kitwoods samlede opstilling i forhold til blomsten med fokus på ligningen for demens: D = P + B +H + N + SP 

D som indbefatter den demensramte persons adfærd, P som omhandler personligheden inden demenssyg-

dommen satte ind, B står for biografien i form af livshistorien, H indeholder viden i forhold til helbred (so-

matisk status, sygdomme samt virkning og bivirkninger af medicin), N betyder de neurologiske forandringer 

og afslutningsvis SP, som står for socialpsykologi (sampillet mellem den demensramte person og det omgi-

vende miljø. 

Underviseren skal her flytte fokus over på dokumentationen i forhold til at indfange elementer gennemgået 

i undervisningen. Underviser kan ligeledes træne dokumentationsdelen i form af en given case, som løses i 

grupper, og derefter samles op i plenum i forhold til overførbarhed til deltagernes egen praksis. 

Litteratur til tema 5: 
Aagerup, Lars Christian (2015), Pædagogens undersøgelsesmetoder, Hans Reitzels Forlag 
Fredens, Keld (2012), Mennesket i hjernen – en grundbog i neuropædagogik, Hans Reitzels Forlag 

Kirkevold, M., Brodtkorb, K., & Ranhoff. A.H. (Eds.). (2014). Geriatrisk sykepleie - god omsorg til den gamle-
pasienten (2nd ed.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag A/S. 

Kitwood, T. (1999). En revurdering af demens - personen kommer i første række (1st ed.). Frederikshavn: 
Dafolo forlag. 

Derudover inddrages relevant litteratur fra de gennemgåede temaer for at skabe en helhed på tværs af ud-

dannelsen. 
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4. Opgaver og undervisningsmaterialer 
 

Tema 1: Borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser – voksenhandicap 

Emne 2 – Lovgivning og omsorg  - film  

Socialministeriet har udarbejdet en letlæselig version af konventionen samt 5 korte film med titlerne: 

Retten til et selvstændigt liv 

Retten til at være med i kulturlivet 

Retten til at være med i politik 

Retten til arbejde 

Retten til en uddannelse 

Enkelte eller alle film kan vises og deltagerne kan diskutere mulighederne og begrænsningerne for målgrup-

pen generelt i samfundet og specifikt for borgerne fra deltagernes praksis.  

Materialerne findes på denne side: http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/handicapkon-

ventionen 

Emne 4 – Liste over hjælpemidler, der kan støtte de mentale funktioner i dagligdagen 

Fra Kallehauge et.al.2012:129.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/handicapkonventionen
http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/handicapkonventionen
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Tema 1 – afsluttende øvelse 

Caseøvelse med baggrund i deltagerens praksis (ca. 1,5 time) 

Nedenstående øvelse kan inddrages i undervisningen allerede efter emne 3 i tema 1, men det anbefales, at 

øvelsen afslutter første undervisningsdag, for at deltageren får anvendt den viden, der er blevet præsente-

ret i undervisningen her til. Alternativt kan øvelsen inddrages på tredje dag, som en introduktion til hjem-

meøvelsen, men det anbefales dog at inddrage den allerede her, for løbende at sikre praksisinvolveringen i 

uddannelsen.  

Øvelsen er deltagerens første mulighed for at prøve kræfter med Kitwoods blomst, som er den gennemgå-

ende tråd i uddannelsen. Blomsten anvendes også i hjemmeøvelsen, men det vurderes som en hjælp for 

deltagerne, at de forud for dette har afprøvet modellen med underviserens vejledning. Deltageren har på 

nuværende tidspunkt ikke den samlede viden og har ikke Kitwoods blomst under huden, så dette første, 

begyndende skridt er en vigtigt del af processen hen i mod at få det.  

Øvelsen er samtidig undervisers mulighed for at afdække deltagernes viden om handicap, aldersbetingede 

behov og demenssygdomme og på baggrund heraf kan den resterende undervisning tilpasses deltagernes 

vidensniveau.  

 

Øvelsesbeskrivelse til deltageren: 

Du skal tænke på en borger i din praksis. Borgeren kan være én, hvor du er i tvivl om, om vedkommende 

har nogle aldersbetingede behov eller muligvis en begyndende demens, men det behøver ikke være det.  

Du beskriver nu borgeren ud fra elementerne i blomsten og rødderne ud fra den viden, du har om borge-

ren. Derefter vurderer du, hvilken viden du har brug for, for at kunne lave en trivselsfremmende indsats.  

Herefter sætter du dig sammen med din sidemand og I taler i fællesskab om jeres modeller.  

 

Underviser samler efterfølgende op i plenum.  
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Tema 2: Aldersbetingede behov og demenssygdomme  

Emne 1: Identifikation af aldersbetingede behov 

 

Leif er en herre på 69 år. Leif har tidligere arbejdet som tømrer, men måtte stoppe, da han pådrog sig en 

hjerneskade syv år tilbage efter en arbejdsulykke som kostede en kollega livet. Leif måtte efter et langt re-

habiliteringsforløb flytte på et bosted ca. 34 km fra hjemmet, da han ikke kunne klare hverdagsrutiner samt 

udviklede en massiv depression. Bostedet er et døgndækket tilbud med 14 lejligheder.  

Leif plejer, på trods af diagnosen, at være deltagende i døgntilbuddets tilbud. Den seneste tid har han væ-

ret plaget af gentagne lungebetændelser. 

Leif er tungt medicineret, da han i perioder udvikler angstanfald. For tiden vil han helst være for sig selv, og 

de faste kontaktpersoner kan ikke få ham ud af lejligheden. Leif sover også dårligt om natten, og er yderst 

urolig. Om dagen sover han meget, og talen kan i perioder være usammenhængende. 

 

 Med inspiration fra olympiadesyndromet, hvilke aldersbetingede tilstande kan være relevante at tænke 

ind? 

 Hvordan kan der foretages en systematisk identificering af, hvad årsagen er til den eventuelle forvær-

ring? 

 Hvilke tværfaglige samarbejdspartnere skal kontaktes på baggrund af fundene, og hvordan overleveres 

observationer, så det sikres, at der ikke opstår misforståelser? 

 

Underviseren kan også instruere de studerende i selv ud fra egen erfaring, at beskrive situationer fra egen  

praksis. Disse situationer bearbejdes derefter af en opponentgruppe. 

 

Emne 2: Demenssygdomme og tegn herpå hos borgere med kognitive funktionsnedsættelser 

 

Systematisk opsporing af demens og demenslignende tilstande 

 

Med udgangspunkt i nedenstående spørgeskema kan deltageren under uddannelsen udvælge en borger, og 

systematisk opspore, identificere og observere for tegn på demens. Deltageren kan med fordel udfylde det 

før start på uddannelsen eller over splitperioden. Dette for at der i plenum på uddannelsen kan snakkes 

usikkerhedspunkter samt fejlfortolkninger. 
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Viden om demens 

 

I forhold til at arbejde systematisk med demenssygdomme skal en specielt udviklet app til området også 

nævnes. Appen hedder ”Viden om demens” har specifikt fokus på viden samt observation for/af borgere 

med demens. Appen er en systematisk måde for underviseren at arbejde med konkrete observationer på. 

Appen tager ligeledes udgangspunkt i andre somatiske (kropslige) tilstande, som kan være til stede i arbej-

det med ældre borgere. Appen ”Viden om demens” er udviklet af det Nationale Videnscenter for Demens, 

så data anvendt er evidensunderstøttet.  
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Nationalt Videnscenter for demens. (2016) 

 

Appen tilbydes både til android samt IOS platformene. 

Underviser kan med fordel uddele cases omhandlende borgere med fysisk og/eller psykisk handicap, hvor-

efter deltagerne skal bruge appen til at identificere tegn og symptomer. 

 

Emne 3: Sanseforskydninger  

 

Bogen ”lev sanseligt” af Winnie Dunn indeholder store mængder af materiale, som kan bruges som redska‐

ber til opsporing af sansebearbejdningsstile. I inspirationsmaterialet opfordres der til at bruge disse, især da 

der flere steder i Danmark arbejdes systematisk med at trække disse redskaber med ind i plejen af de-

mente. 

 

Emne 4: Livet med kognitive funktionsnedsættelser og demens  

 

Undervisningsmateriale 

I rapporten Velfærdsteknologi til rehabilitering af voksne med kognitive funktionsnedsættelser (Center for 

rehabilitering og Specialrådgivning, Region Syddanmark, 2012), er nedenstående liste over hjælpemidler til 

kognitive vanskeligheder angivet. Her i en anden form end selve rapporten. Rapporten kan findes i digital 

udgave.  

Rapportens forfattere definerer kognitive hjælpemidler, som hjælpemidler, der understøtter og kompense-

rer for de færdigheder, der omhandler: 

 Logisk tænkning, 

 Opmærksomhed, 

 Koncentration, 

 Læring, 

 Sansning, 

 Perception, 

 Sprog  

 

Hjælpemidlerne skal understøtte til borgerens selvstændighed, aktivitet, sociale deltagelse samt bedre livs-

kvalitet.  

Nedenstående udklip fra rapporten:   

5.5.1 Hjælpemidler for hukommelse, planlægning, struktur og tidsorientering  
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Elektronisk ur, kalender, talende ur, talende armbåndsur, huskeur, husketaler, timetimer, timestokken, vi-

brende vækkeur, døgnkalender, memoplanner, memodayplanner, husketavler, tingfinder, nøglefinder, me-

dicinhusker, medicinautomat, doseringsæsker, doseringskarussel, huskebipper, talende visitkort, handifon, 

diktafon uden bånd, dørtaler, talende knap, tid-nedtæller, elektronisk timeglas, sengeføler som fortæller at 

det er nat, Shake-awake ur, visualiseringsudstyr, kasser til at organisere ting, elektroniske husketavler.  

5.5.2 Hjælpemidler for telefoni og sporing  

Fastnettelefoner med store taster og billedsymboler, trådløse telefoner, nummerhusker, porttelefon eller 

dørtelefon med video, armbåndssender som sender trådløst til en modtager, forskellige mobiltelefoner med 

enkle opsætninger og få store taster, sporingshjælpemidler, sporingsmobiltelefoner, chip indlagt i sko, for-

skellige GPS systemer, handifon, nummervisere.  

5.5.3 Hjælpemidler for aktivitet og velvære  

Talende fotoalbum, tv fjernbetjening, dab-radio, letbetjenelig radio, sælrobot, robotstøvsuger, robottoilet, 

robot som kan fjernstyres, tingsopsamler, kugledyne, kædedyne, lette kogebøger, teknologiske løsninger til 

at komme i gang, kommunikationssystemer som Skype og Messenger  

5.5.4 Hjælpemidler for sikkerhed og tryghed  

Natlampe, wake up light, automatisk lys tændogsluk, lampe med integreret bevægelsessensor, lyspanel, 

lysgivende stok, gasalarm, komfurvagt med varmesensor, røgalarm, tv-vagt, smart-houseinstallation, dør-

alarm, nødkaldsanlæg, mobilsprinkler, vandalarm, sengevagt, stolealarm, handifon, forskellige dørvagter 

med indbyggede sendere i fx dørmåtter, personbrik som bæres om armen, talegiraffen, trådløst tryghedssy-

stem. Velfærdsteknologi til rehabilitering af voksne med kognitive funktionsnedsættelser  

5.5.5 Hverdagsteknologier der kan fungere som hjælpemidler  

Denne gruppe er kommet til indenfor de senere år. Her er det både produktet og de software- programmer/ 

apps, som kan downloades til produkterne. Produkterne kan fx være: smartphones (Iphone, HTC, LG og 

Samsung Galaxy), tablet-enheder, computere, stationære såvel som bærbare.  

Underviser kan på denne baggrund undersøge deltagernes kendskab til og anvendelse af teknologiske hjæl-

pemidler og diskutere, hvorvidt anvendelsen kan udvides i en trivselsfremmende indsats.  

 

Tema 3: Borgerens livshistorie, ressourcer og muligheder for meningsfuld livsudfoldelse  

Emne 1: Rehabilitering for den aldrende borger - Øvelse i tværfagligt samarbejde 

Øvelsen kan udføres pba. nedenstående case, men der kan med fordel tages udgangspunkt i deltagerens 

egen case. Øvelsen er inspireret af begrebet relationel koordinering, som det er beskrevet af Jody Hoffer 

Gittel (se bogen: Effektivitet i sundhedsvæsenet - samarbejde, fleksibilitet og kvalitet, 2012, Munksgaard). 

Her sættes borgeren i midten af den koordinerede indsats, der har fokus på rettidig og relevant kommuni-

kation. Der tages udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats, hvor borgerens ønsker og behov er en stor 

del af den faglige koordinering og målsætning omkring borgeren.  
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Case: 

Ib er 64 år og har de sidste 19 år boet på et botilbud for borgere med senhjerneskade. Ib fik en højresidet 

lammelse efter en blodprop i hjernen. Han har dog fået en god genoptræning, så han går med en stok. Han 

har brug for lidt hjælp i det daglige med indkøb, støtte ved bad og påklædning, men klarer sig i det store 

hele selv. Han arbejder 25 timer om ugen på det lokale bibliotek, hvor han har en funktion helt på linje med 

de øvrige ansatte. Ib er skilt, men har to voksne børn, som ofte besøger ham med deres børn.   

På det seneste har personalet lagt mærke til, at Ib ofte vælter ting ned fra borde og kommoder. Det er som 

om hans balance er blevet dårligere. En medarbejder har desuden privat været forbi biblioteket, hvor hun 

overhørte Ib skælde en ung mand ud. Medarbejderen kunne ikke umiddelbart se, at den unge mand for-

tjente det "møgfald" han fik, og hun så også, at to af de øvrige bibliotekarer løftede øjenbrynene af episo-

den, som om det ikke var første gang de har oplevet det.  

En dag kommer Ibs søn op på kontoret og siger: Jeg ved, at I ikke må diskutere det her, men jeg har brug for 

at sige, at vi er bekymrede for far. Han har altså ændret sig på det sidste. Vi har prøvet at snakke med ham 

om det, men han bliver meget vred hver gang. Hvad kan vi gøre? 

 

Hvad vil du sige og gøre i denne situation? Og hvad skal der til fremadrettet? 

 

Skriv ind i nedenstående figur, hvem du vil kontakte og hvad du oplever, der er problemstillingen. Inddrag 

din viden fra Kitwoods blomst og forklar, hvad din vurdering af Ib er: 

 

 
 

 

  

Emne 2: Livshistorie som tema i alderdommen 

Deltagerne kan i grupper af tre arbejde med nedenstående øvelse. Øvelsen er tænkt som et led tilbage til 

deres praksis – en måde deltageren kan blive nysgerrig på borgerens historie og på, hvordan der kan arbej-

des med det fremadrettet. Deltageren anspores her til at agere detektiv på de handlinger, eller den adfærd, 

som kan synes uforståelig for personalet.  
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Du skal nu bruge fem minutter for dig selv, hvor du tænker på en af de borgere, du arbejder med. Har borge-

ren nogle handlinger eller en adfærd som undrer jer medarbejdere?  

Det kan fx være, at borgeren spørger efter noget, som I ikke kan forstå – eller at han/hun altid går en be-

stemt vej rundt om køkkenbordet, sætter sig på en bestemt måde eller lignende. Det kan være alt mellem 

himmel og jord, som I ikke umiddelbart har en forklaring på.  

Du deler nu din historie med din gruppe. Herefter taler I sammen om, hvordan du kan undersøge din un-

dren, når du kommer tilbage på arbejde.  

 Hvem kan du spørge (kontaktpersoner, familiemedlemmer, tidligere omsorgspersoner)?  

 Hvor kan du lede efter oplysninger (gamle journaler eller fotoalbum eller lignende)?  

 Hvad mon borgeren selv siger? Hvordan kan du spørge ind til det, du har set? 

  

Underviser opsamler efterfølgende i plenum og kan understøtte nysgerrigheden med den teoretiske viden 

om, hvorfor livshistorieoplysningerne er vigtige for borgerens trivsel – at vedkommende føler sig forstået 

og mødt adækvat på sine følelser, tanker, ønsker, erindringer osv.  

 

Tema 4: Værdighed og respekt i mødet med borgeren  
Emne 2: Respektfuld kommunikation 

Opvarmningsøvelse til kommunikationsemnet: 

Underviser kan her bede deltagerne om at sætte sig på stolene i en halvcirkel. Underviser giver nu to tu-

scher/pinde/kuglepenne til den første deltager. Tuscherne skal være krydset eller parallelt med hinanden 

afstemt med, om deltageren sidder med benene over kors eller parallelt. Underviseren fortæller ikke delta-

gerne reglen om krydset/ikke krydset, men siger blot, at de skal give dem videre på den måde, de tror, der 

er rigtig. Underviser siger rigtigt eller forkert afhængigt af, om tuscherne videregives på den korrekte måde 

i overensstemmelse med om modtagerens ben er over kors eller ej. Man kan lade dette køre et par runder 

og undervejs spørge, om der er nogle, der har regnet systemet ud.  

Endelig kan underviser afsløre den simple regel og afslutte øvelsen med at fortælle, at mennesker gør det 

rigtige, hvis de kan, og at de altid vil forsøge hårdt på at finde løsningen på den udfordring, de står i.  

 

Træningssessioner - kommunikation: 

Øvelserne kan udføres efter et rotationsprincip. Deltagerne kan inddeles i grupper af 4-5, som går rundt 

mellem opgaverne, der er fordelt rundt i lokalet. Deltagerne skiftes til at være borger og medarbejder – de 

observerende kigger og kommer med gode råd og forslag til, hvordan man ellers kunne gøre. Det væsent-

lige er, at deltagerne indtænker den forudgående undervisning om de kognitive forandringer, der kan have 

betydning for kommunikationen: 

 Hukommelse 

 Eksekutive funktioner 

 Koncentration og opmærksomhed 

 Sproget 

 Stedsans og orientering 
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 Visuelle og spatiale funktioner 

 Tænkning og problemløsning 

 Sygdomsindsigt 

 

Session 1: 

Du skal forklare Hans, at han skal i bad, når han har drukket sin kaffe. Hans har indenfor de sidste par år 

ændret sig. Han er blevet mere stille og indadvendt. Henvender sig sjældent til nogen – hverken medbebo-

ere eller personale. I ved, at I skal gå stille hen imod ham, men samtidig må han ikke blive overrasket over, 

at I kommer – I er i tvivl om, om han kan se og høre jer. Hans hukommelse er ikke, hvad den har været.  

Hvad vil du gøre? Nu og når han er færdig med kaffen? 

 

Session 2: 

Birthe bor i egen lejlighed. Hun har tidligere suppleret sin førtidspension med en lille løn for montagear-

bejde, men det kan hun ikke mere og er for nylig stoppet på sit arbejde. Du skal ind og fortælle hende, at 

hun ikke har flere penge resten af måneden. Det er i dag d. 26., så der er ikke mange dage til, der kommer 

flere, men det betyder, at hun ikke har penge til ugeblad, smøger og bolcher, som I ellers skulle have handlet 

sammen i dag. Birthes sygdomsindsigt er ikke god – hun har svært ved at forstå, at hendes hukommelses-

vanskeligheder er skyld i, at hun ikke kan passe sit arbejde mere.  

Hvad vil du sige til Birthe? 

 

Session 3: 

Du sidder ved spisebordet sammen med Per og Ulla, som begge bor på botilbuddet. Per er 45 og Ulla er 62 

år. I taler om sommerfesten, som er en af årets store begivenheder. Begge plejer at glæde sig rigtig meget 

til festen.  

Per fortæller glædestrålende, at hans mor og bror kommer på dagen og at de glæder sig lige så meget som 

han til alt det der skal ske med petanque, bålmad og fællessang. Ulla siger ikke så meget, indtil du spørger 

hende, om ikke hun glæder sig. Ulla råber pludseligt, at hun ikke vil med til den åndssvage fest. Hun har ikke 

tid!  

Per griner og siger: "Jo du har – det er en lørdag!".  

Ulla rejser sig vredt, skubber stolen til side og går ud af lokalet.  

Hvilke tanker gør du dig efter Ullas reaktion? Er det en normal reaktion for hende, eller er der her noget, der 

peger på, at der sker nogle forandringer med Ulla.  

Underviser kan her understøtte, at der kan være mange ting på spil for Ulla. Forstår hun konteksten for 

samtalen: at det er en sommerfest om nogle uger, og ikke i dag, hvor hun måske har andre ting hun skal. 

Eller er det hendes hukommelse, der svigter ift. at huske begivenheden. Eller er der andre ting på spil? 

 

Session 4:  

På arbejdsholdet går I og pjatter lidt imens I luger ukrudt. En af beboerne kommenterer på, at Bents bukser 

hænger lidt lavt, så man kan se en del, hver gang han bukker sig ned. De andre griner lidt og én af dem siger 

noget sjovt, han engang har hørt: "Det er lige til at putte en femmer i – synger du så?"  

Bent flyver op og hen imod ham, der har sagt det og råber: "Jeg putter fandme en femmer i dit ansigt, hvis 

ikke du stopper!" 



58 
 

Bent er normalt foregangsmand i pjattede situationer, og plejer at synes det er sjovt, hvis det er ham selv, 

det "går ud over", men på det seneste har det ændret sig for ham. Han kan ikke overskue de andres snak og 

grin og der har været flere situationer, hvor han er blevet meget vred på det seneste.  

Hvad vil du gøre og sige i situationen? Og hvad får det dig til at overveje?  

 

Emne 3: Problemskabende adfærd - hvordan forstå og arbejde med det på en værdig måde  

Træningssessioner - problemskabende adfærd: 

Øvelserne kan, som sidste træningssession, udføres efter et rotationsprincip. Deltagerne kan inddeles i 

grupper af 4-5, som går rundt mellem opgaverne, der er fordelt rundt i lokalet. Deltagerne skiftes til at 

være borger og medarbejder – de observerende kigger og kommer med gode råd og forslag til, hvordan 

man ellers kunne gøre. Det væsentlige er, at deltagerne indtænker den forudgående undervisning om prin-

cipperne: ansvarsprincippet og kontrolprincippet:  

 

Session 1: 

Bodil er sengeliggende pga. aldring og fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Personalet har brug for at 

vende Bodil tit, så hun ikke får liggesår og ved almindelige hygiejneopgaver. Det er dog svært for persona-

let, da Bodil griber fat i sengehesten. Hun er meget stærk og vil ikke slippe. Personalet har prøvet at vriste 

hende fri, men det gør bare ondt på hende. 

Hvordan kan dette imødekommes, så situationen er mindst muligt ubehagelig for Bodil? 

(Underviser kan understøtte med forslag om forberedelse af situationen; et håndklæde på sengehesten, så 

Bodil nemmere slipper, men stadig får støtten ved noget at holde fast i; eller Bodil kan tilbydes en hånd el-

ler et stykke træ at holde om i stedet.)  

 

Session 2:  

Hans har fået nedsat mobilitet i takt med, at han er blevet ældre. Han har derfor ofte forstoppelse og har 

brug for at sidde på toilettet længere tid af gangen. Problemet er dog, at han bliver bange derude og forsø-

ger at rejse sig og gå. 

Hvad kan personalet gøre i denne situation? Man har diskuteret, om man kan fixere ham, men som nogle af 

medarbejderne siger, så har han tidligere været udsat for dette i voldsom grad – og måske er det derfor han 

er bange for toilettet. Hvad gør de? 

 

Session 3:  

Else har Downs syndrom og begyndende Alzheimer. Hun er blevet meget rastløs på det seneste og persona-

let har en fornemmelse af, at hun markerer sig ved, at hun tager ting med ud fra lejligheden og lægger det 

rundt omkring i fællesområderne. Hvis nogle tager tingene eller flytter dem, bliver hun meget, meget vred 

og slår ud efter vedkommende. 

Hvordan kan dette håndteres? 
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