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16.-18. januar, Bella Center 

Opgave 2. Aktivitet i dagcenter. Materiale til skuespillere



Opgave 2. aktivitet i dagcenter

Aktivitet til tre borgere, der lider af demens
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Opgave 2. Aktivitet i dagcenter. Case

Aktivitet til tre borgere, der lider af demens

I er i praktik i dagcentret Lindely som social- og sundhedsassistentelever. Her kommer der 
borgere i dagtimerne, der alle lider af demens i mere eller mindre udtalt grad. Dagcentrets 
pleje og aktiviteter tager udgangspunkt i Tom Kitwoods principper for personcentreret 
omsorg.

Dagcentret råder over forskellige muligheder for aktiviteter for borgerne – heriblandt fy-
sisk træning/stolegymnastik, traditionel fysioterapi, teknologiske aktiviteter som f.eks. 
VR og kreative aktiviteter i form af musik, madlavning, tegning/maling. Borgerne kom-
mer typisk først på formiddagen, spiser frokost i aktivitetscentret og køres hjem igen om-
kring kl. 14.30-15.00.

I dag kommer blandt andet Maren Sørensen, Hugo Bæk og Dilara Unsal. I skal forberede 
og udføre en mindre fællesaktivitet til de 3 borgere af 17 minutters varighed. 

Maren Sørensen 
Maren Sørensen på 68 år lider af alkoholrelateret demens og er i øjeblikket på en aflast-
ningsplads på plejecentret, da hun har svært ved at klare sig selv i hjemmet, efter at hendes 
mand, Hans, døde for to mdr. siden. For nogle dage siden udviste Maren tegn på delir, 
men det er ikke aktuelt længere.

Hans var den, der sørgede for at indkøbe alkohol til Maren. Efter mandens død drikker 
Maren ikke længere alkohol, medmindre hun bliver budt noget ved sociale sammenkom-
ster. Hun viser ingen tegn på abstinenser længere.

Maren har store problemer med både korttids- og langtidshukommelsen. Hun spørger 
ofte om det samme igen og igen. Maren gør tit handlinger i forkert rækkefølge, har proble-
mer med planlægningen og virker forvirret. Hun viser symptomer på apraksi, f.eks. vender 
hun kammen forkert.

Det sidste års tid er Maren blevet tiltagende utålmodig samt fysisk og verbalt grov over for 
sundhedspersonalet, der kommer i hjemmet. 

Hugo Bæk  
Hugo Bæk er 74 år gammel, og han er paretisk i højre side af kroppen efter en apopleksi 
for fire år siden. Hugo sidder derfor i kørestol og har kateter à demeure. 

Hugo bor sammen med sin kone, Gerda, i et rækkehus. Gerda klarer alt det praktiske 
hjemme, mens hjemmeplejen hjælper med personlig hygiejne, liftning til kørestol m.v. 
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Gerda er ”slidt” af det langvarige forløb, da Hugo kræver megen opmærksomhed. Derfor 
kommer Hugo i dagcentret fire gange om ugen.

Hugo udviser tegn på demens efter blodproppen og klager ofte over smerter i den lam-
mede side.

Dilara Unsal  
Dilara er 79 år gammel, er muslim og af tyrkisk afstamning.  Dilara har boet i Danmark 
siden 1970. Dilara har typisk Alzheimers demens. Dilaras mand, Bahattin, døde for et år 
siden. Sammen har de fire børn, alle med god kontakt, men de er bosiddende længere væk.

Dilara bor på plejecentret og kommer de fleste dage i aktivitetscentret.

Hun kan indimellem være udadreagerende, urolig og udvise mistro over for personalet. 
Dilara har type 2-diabetes og er medicinsk velbehandlet for dette, dog er hun glad for søde 
sager. Dilara er let på benene, og fysikken fejler ingenting. Dilara går meget omkring og 
kan være dørsøgende.

Opgaven

Før DM

Forbered 17 minutters stolegymnastik eller let motion, som foregår i dagcentrets lokale 
og med udstyr, som fremgår af nedenstående rekvisitliste. Aktiviteten skal inkludere alle 
de tre borgere. Ved aktivitetens begyndelse sidder borgerne på stole/i kørestol. 

Formålet med aktiviteten er at:

 � styrke oplevelsen af inklusion og socialt tilhørsforhold

 � skabe meningsfuld aktivitet

 � stimulere til muskelaktivitet

 � stimulere åndedrættet

 � stimulere balancen

 � skabe glæde og gerne smil og latter.
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Rekvisitter, som er til stede i dagcentret

 � Stole (inkl. kørestol) til 5 personer

 � Et spisebord, der kan flyttes rundt på

 � Bolde i flere størrelser

 � Kegler 

 � Ærteposer

 � Træningselastikker

 � Balloner (som ikke er pustet op)

 � Højskolesangbøger

 � Faldskærm

 � PC med adgang til YouTube.

Ved DM

Det eneste, I må medbringe på scenen, er et stykke papir (maks. ét stykke A4) med noter.

I aktiviteten må I frit benytte de rekvisitter, der er til stede i dagcentret. 

Tidsramme:

Forberedelse: 3 min

Udførelsen af aktiviteten sammen med de tre borgere: 17 min.

Evaluering med dommerspørgsmål: 5 min.
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Opgave 2. Aktivitet i dagcenter. Vejledning til skuespillere

Aktivitet til tre borgere, der lider af demens

I spiller alle tre borgere med demens, som kommer i dagcentret Lindely. Eleverne skal 
arrangere og gennemføre en fælles aktivitet med stolegymnastik for jer. I skal hver især 
deltage ud fra nedenstående beskrivelse. Ved aktivitetens begyndelse sidder i på scenen på 
hver sin stol.

Hvis eleverne kan rumme jeres forskelligheder og give ro, nærvær og simple instruktioner, 
deltager I efter bedste evne.

Maren Sørensen 

Baggrund (som beskrevet for eleverne)

Maren Sørensen på 68 år lider af alkoholrelateret demens og er i øjeblikket på en aflast-
ningsplads på plejecentret, da hun har svært ved at klare sig selv i hjemmet, efter at hendes 
mand, Hans, døde for to mdr. siden. For nogle dage siden udviste Maren tegn på en akut 
forvirringstilstand, der kaldes delir, men det er ikke aktuelt længere.

Hans var den, der sørgede for at indkøbe alkohol til Maren. Efter mandens død drikker 
Maren ikke længere alkohol, medmindre hun bliver budt noget ved sociale sammenkom-
ster. Hun viser ingen tegn på abstinenser længere.

Maren har store problemer med både korttids- og langtidshukommelsen. Hun spørger 
ofte om det samme igen og igen. Maren gør tit handlinger i forkert rækkefølge, har pro-
blemer med planlægningen og virker forvirret. Hun viser symptomer på det, der kaldes 
apraksi, f.eks. vender hun kammen forkert.

Det sidste års tid er Maren blevet tiltagende utålmodig samt fysisk og verbalt grov over for 
sundhedspersonalet, der kommer i hjemmet. 

Aktuelt 

I løbet af aktiviteten er du grov i munden og skælder ofte ud. Hvis eleverne viser dig op-
mærksomhed og er tæt omkring dig, er du bedre til at samarbejde og falder lidt ned. 

Hvis du føler, at eleverne forcerer aktiviteten, presser dig eller bestemmer for meget, bliver 
du vred og råber ad dem. Du taler indimellem grimt til de andre borgere, f.eks. sikke noget 
grimt tøj, du har på eller hvor er du grim. Du taler i et simpelt sprog og har svært ved at finde 
ordene, hvis du bliver spurgt om noget. 
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Du har vanskeligheder ved at bruge rekvisitter på oplagt måde. Ser ikke ud til at vide, hvad 
man f.eks. gør med en ballon. Du har svært ved at forstå sproglige instruktioner, men det 
hjælper, hvis eleverne viser dig, hvordan du skal gøre. 

Hugo Bæk  

Baggrund (som beskrevet for eleverne)

Hugo Bæk er 74 år gammel og han har lammelse i højre side af kroppen efter en blodprop 
for fire år siden. Hugo sidder derfor i kørestol og har permanent blærekateter.

Hugo bor sammen med sin kone, Gerda, i et rækkehus. Gerda klarer alt det praktiske 
hjemme, mens hjemmeplejen hjælper med personlig hygiejne, liftning til kørestol m.v. 
Gerda er ”slidt” af det langvarige forløb, da Hugo kræver megen opmærksomhed. Derfor 
kommer Hugo i dagcentret fire gange om ugen.

Hugo udviser tegn på demens efter blodproppen og klager ofte over smerter i den lam-
mede side.

Aktuelt

Du klager verbalt over smerter i den lammede side af kroppen (højre arm og ben). Når man 
ikke er direkte opmærksom på dig, råber du ”hallo” og ”Gerda” igen og igen. Du lægger ikke 
mærke til, hvad der sker på højre side af dit synsfelt, så du kigger mest til venstre. 

Du tager ikke initiativ til at deltage. Du sidder med venstre hånd og roder med din køre-
stol (som muligvis har en bordplade på). Og du piller ved alt, hvad du kan få fat på, uden 
tilsyneladende at forstå, hvad det er. For eksempel piller du ved slangen i kateteret og træk-
ker slangen op fra bukserne og siger ”kan du ikke lige tage den her?” eller ”det her er ikke min.” 
Det kræver meget tæt kontakt og hjælp, hvis eleverne skal få dig til at deltage i aktiviteten. 

Dilara Unsal  

Baggrund (som beskrevet for eleverne)

Dilara er 79 år gammel, er muslim og af tyrkisk afstamning.  Dilara har boet i Danmark 
siden 1970. Dilara har typisk Alzheimers demens. Dilaras mand, Bahattin, døde for et år 
siden. Sammen har de fire børn, alle med god kontakt, men de er bosiddende længere væk.

Dilara bor på plejecentret og kommer de fleste dage i aktivitetscentret.

Hun kan indimellem være udadreagerende, urolig og udvise mistro over for personalet. 
Dilara har type 2-diabetes og er medicinsk velbehandlet for dette, dog er hun glad for søde 
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sager. Dilara er let på benene, og fysikken fejler ingenting. Dilara går meget omkring og 
kan være dørsøgende.

Aktuelt

Du sidder ned fra begyndelsen, men rejser dig hurtigt og går omkring på scenen. Du bærer 
et løst hængende tørklæde. Dit ansigt er mimikfattigt, og du går let foroverbøjet og med 
armene ind til kroppen, men du går med små hurtige skridt og griber ud efter ting, som 
fanger din opmærksomhed. Du er rastløs og urolig. 

Du er mistroisk over for andre og siger f.eks. ”har du taget mine penge?” og ”det er min”, hvor-
efter du tager andres ting. Du er glad for søde sager, og der vil stå forskellige lækkerier på 
scenen, som du søger imod, hvis eleverne er uopmærksomme. Eleverne skal gerne prøve at 
tale dig fra at spise søde sager pga. diabetes og fødevarer, der indeholder svinekød, da du 
er muslim, men du føler, at personalet er efter dig hele tiden og bliver vred. Du siger f.eks. 
”Hvor er Bahattin?”, ”Jeg skal hjem og lave mad”. Af og til siger du noget, der lyder ”tyrkisk”, 
som deltagerne ikke forstår. 

Hvis eleverne er gode til at give enkle forklaringer på en omsorgsfuld måde, får du nogle 
øjeblikke, hvor du erkender din situation og sygdom og bliver lidt ked af det, og her søger 
du trøst. 




