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Forord
Demensvenligt hjem – inspiration til indretning af din bolig og din hverdag er til dig, som lever med en demenssygdom, 
til din familie og dine venner. Kataloget er til inspiration og er særligt tiltænkt dig der bor i parcelhus, rækkehus eller lejlighed.

Demenssygdom kommer forskelligt til udtryk og opleves forskelligt. Derfor er en standardløsning ikke mulig, når dit hjem skal 
indrettes. I dette Inspirationskatalog præsentere vi dig for nogle af de grundlæggende råd og særlig viden om indretning af 
boligen samt måder at strukturere hverdagen på. 

De nyttige tips og praktiske ideer til indretning af din bolig og din hverdag skal være med til at støtte dig i at holde dig i gang. 
Formålet er, at du fortsat hjælper med f.eks. huslige opgaver, er tryg og sikker i dit hjem, spiser og drikker godt, får nok dags-
lys i løbet af dagen, sover godt, får motion samt oplevelser fra naturen og oplevelser sammen med andre mennesker. 

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 lægger op til, at borgere skal kunne leve et trygt og værdigt liv med demens. I hele 
landet sættes der gang i tiltag for at støtte op ved demenssygdom. Også i Aalborg Kommune er vi involveret i udviklingen af 
et demensvenligt samfund, hvor vi er med til at forbedre hverdagslivet, når demenssygdom kommer ind på livet.                    

I Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi på, at støtte borgerne i at leve en selvstændig tilværelse. 
Der gør vi sammen med dig, din familie, dine venner og dit netværk.

Det vil glæde mig, hvis publikationen kan bidrage til at lette din hverdag.

Med venlig hilsen 

Rådmand Jørgen Hein      

Ældre- og Handicapforvaltningen
Aalborg Kommune   
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Baggrund
I Danmark og internationalt deles viden fra forskning og praktiske erfaringer til gavn for borgere, som har demens inde på 
livet. 

Inspirationen til denne publikation er hentet fra materiale fra Alzheimer’s Society i England, forskningsmateriale, erfaring fra 
praksis, tidens tendenser og nyeste bogudgivelser. 

Især anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut SBI danner baggrund for publikationen. SBI-Anvisninger 259 og 263 
giver god baggrundsviden og eksempler til indretning af plejeboligen på et plejehjem. Tak til specialkonsulent fra SBI Lone 
Sigbrand for at læse udkastet til dette inspirationskatalog.

Tak til yngre borgere med demens i Aalborg Kommune for at I og jeres familier har bidraget med forbedringer af kataloget. 

I den Nationale Demenshandlingsplan 2017-2025 er der fokus på de fysiske rammer for demensegnede plejeboliger. Selvom 
denne publikation er skrevet til dig, der ikke bor i en plejebolig, har vi valgt at have sammenhæng til det materiale, der findes 
om indretning af plejeboliger. Derfor tager publikationen udgangspunkt i fire emner fra Den nationale mærkningsordning for 
demensegnede plejeboliger:

1. Hjemlighed og atmosfære
2. At finde vej og kunne overskue omgivelser
3. Dags- og kunstlysets betydning 
4. Kontakt til naturen 

Kataloget er tænkt som et opslagsværk, hvor du kan slå op på de sider, der særligt optager dig.  

Jeg håber, at du kan finde inspiration til indretningen af din bolig og din hverdag. 

Lise Nevstrup Andersen
Ergoterapeut med specialviden om omgivelsernes betydning  
Master i Sundhed, Natur og Haver  
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Introduktion
De fysiske omgivelser har stor betydning for din trivsel. Struktur på hverdagen og støtte fra andre mennesker har også stor 
betydning for din trivsel. Det er derfor vigtigt, at du bor i et miljø, der er tilpasset til dig og dine behov. Dine behov kan løbende 
ændre sig - for eksempel jo ældre du bliver og ved ændring i demenssygdommen. Det kan derfor være en god ide at stoppe 
op en gang imellem og tænke over, om der er noget i din tilværelse, du kan ændre for at gøre hverdagen lettere. 

Vi har samlet en række råd og ideer, som er inddelt i fem afsnit:  

Et demensvenligt hjem
Du bliver præsenteret for idéer til indretningen, som vi viser med fotos og eksempler, der kan være til inspiration til at lette 
din hverdag. Vi sætter fokus på sikkerhed og at finde vej.

Dags- og kunstlysets betydning
Du får information om, hvordan du kan bruge solens lys om dagen og nattens mørke, så du skaber en god døgnrytme. Vi 
sætter fokus på belysning i boligen.

Kontakt til naturen
At være udenfor med frisk luft er godt for din trivsel. Vi giver bud på udeaktiviteter og tips til hvordan du kan anlægge din 
have, så den indbyder til at blive brugt.

At klare sig selv længst muligt
Alle mennesker kan få brug for hjælp og støtte livet igennem. Og samtidig vil man gerne kunne klare mest muligt selv. Du får 
inspiration til at sætte struktur på hverdagen i forhold til søvn, måltider og andre daglige gøremål. 

Hold dig aktiv og engageret
At være aktiv og social kan øge din livskvalitet. Derfor giver vi inspiration til, hvordan du holder dig i gang, stimulerer dine 
sanser og udfører de opgaver og aktiviteter, som du nyder. Vi sætter fokus på at have gæster og hvordan din familie, venner 
eller naboer kan støtte dig.
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Et demensvenligt hjem
Alle mennesker er forskellige. Vi har hver vores livsstil og rutiner. Vi indretter vores bolig på hver vores måde. 

Med demenssygdom skal du være særlig opmærksom på, hvordan du indretter dit hjem. Din indretning og organisering kan 
have stor betydning for, hvordan din hverdag forløber. 

En god indretning kan støtte op og give ro for dig - så du ikke oplever synsmæssigt rod, støj i ørene og forstyrrelse af  
tankerne, når du skal koncentrere dig. Rutinen med dagens daglige gøremål er også med til at skabe ro i hverdagen. Det 
samme ses, hvis du bor i et for dig velkendt lokalområde. Eller hvis du bor i en bolig, som du har boet i længe og hvor du har 
opbygget faste rutiner i din hverdag. 

Er der derimod noget i dit hjem, der ofte forstyrrer dig og skaber uro og frustration i din hverdag, kan det være en god idé - 
eventuelt med hjælp fra din familie eller venner - at foretage nogle ændringer i din indretning. 

På de kommende sider får du eksempler på indretning, som kan virke forstyrrende i hverdagen. Du får også eksempler på, 
hvordan du med ændringer kan skabe genkendelighed og tryghed i dit hjem.
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Dit personlige hjem
Dit hjem skal gerne være et sted, hvor du føler dig tryg og godt tilpas. Man taler om, at føle sig hjemme. Er det sådan, du har 
det med dit hjem? Nedenfor er der nogle bud på, hvad der kan bidrage til at opnå de følelser for sit hjem.

Hjemlighed og stemning: 
Indretningen af dit hjem medvirker til at skabe en stemning og bringer følelser frem. Indretningen kan derfor have direkte 
indflydelse på dit humør. Belysning, billeder og farver i et rum kan have stor betydning for, om du føler dig hjemme, er tryg 
og godt tilpas. Indret derfor med farver du godt kan lide og med møbler og pynt, som du forbinder med positive minder og 
oplevelser.  

Genkendeligt og overskueligt: 
Det kan være en fordel, hvis dit hjem er overskueligt, så der ikke opstår usikkerhed og kaos. Det vil sige ryddeligt og ikke alt 
for stort. Din indretning må gerne være med møbler og ting, som du har brugt i mange år. Fortroligheden kan være med til at 
skabe tryghed og ro for dig.   

Din favoritplads i boligen og måske i haven: 
Et godt rum eller en god plads for dig kan betyde, at du eksempelvis nyder at sidde i dit køkken eller at du sover godt om 
natten i dit soveværelse. En favoritplads - hvor du bruger særligt meget tid - kan være med til at skabe faste rutiner og give 
dig en følelse af at høre til på dit domæne - f.eks. når du sidder i sofaen og strikker eller nørkler i værkstedet i garagen.
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Farver og kontrast i indretningen
Dine øjne forandres med alderen og sammen med forandringer i demenssygdomme kan det være med til at forandre dit 
synsindtryk. De farver du ser, kan derfor være anderledes end de farver, andre opfatter. Farver kan også komme til at virke 
svagere.

Vær opmærksom på, at kraftige mønstre, prikker og striber kan skabe forvirring. Malerier og anden kunst kan mistolkes 
og skabe uro, fordi du ser noget andet af motivet eller kun dele af farverne. Derfor er det en idé at gennemgå de farver og  
mønstre, du har anvendt i din indretning. Måske noget forstyrrer dig.

Farver på vægge, loft og gulv samt materialevalg kan have stor betydning for, om dine rum og din bolig støtter dig med over-
blik og med at finde rundt. Kontrast i farver kan fremhæve det, som er vigtigt og dæmpe det, som er mindre vigtigt. Det er 
lettest at se stærke farver som rød og gul. Disse farver er synlige og fanges let af dit blik. Farver, der dæmper pulsen og som 
er gode, når du skal hvile, er f.eks. grøn, lilla og blå i dæmpede farvenuancer.

Din evne til at se genstande i tre dimensioner kan blive påvirket. Det kan få betydning, når du løser opgaver - f.eks. borer 
skruer i en væg, hælder mælk i et glas, fejer med kost og samler skidt på fejeblad. Blanke flader som vinduer og billedramme 
i glas, kan skabe synsforvirring og kan også give genskær. 

• Kontraster kan fremhæve det som er vigtigt for dig

Mørke møbler: 
Sorte og mørke møbler kan skabe usikker-
hed, når du skal sætte dig ned. En løsning kan 
være, at placerer en lys pude eller et tæppe, 
som hjælper øjnene med at se møblet, når du 
skal sætte dig ned. 

En god indretning: 
Hvis din indretning gør dig forvirret, kan du  
overveje, om væggene skal males i en anden 
farve, eller om du har brug for andre møbler, 
som passer dig bedre. Løsningsmuligheder 
afhænger naturligvis af hvilke materialer,  
farver og inventar, der er muligt at ændre i 
dit hjem.
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Fremhæve ting
I hverdagen er der ting, du bruger dagligt. Andet bruger du sjældent. En strategi er, at rydde op og gemme det væk, du ikke 
bruger. De ting, der er væsentlige og som du anvender i din hverdag, kan du stille synligt frem. På den måde fremhæver du 
det, som du ofte bruger. Genstande der hører sammen i en arbejdsopgave, kan du samle og placere ved hinanden, så du ikke 
skal lede flere steder.

Dine møbler kan placeres, så du kun har det, der er nødvendigt. Måske du har for mange møbler og pynt, som fylder i rummet 
og forstyrrer dig synsmæssigt. For at give dig et bedre overblik, kan du rydde det væk, du ikke anvender. 

Du kan også vælge at indrette med bestemte farver for at fremhæve det, som er vigtigt for dig. En mørk væg fremhæver lyse 
genstande. Omvendt bliver mørke ting fremhævet på en lys væg.

• Saml de ting der hører sammen ét sted

Brygge kaffe: Du kan stille en bakke 
ved kaffemaskinen med kaffebønner, 
filtre, sukker og en kop.

Et hyldeprincip: Du kan samle de ting, 
der hører naturligt sammen. Det skal 
være med til at give dig overblik og  
færre valgmuligheder. F.eks. 1 sæt  
sengetøj og 3 håndklæder på én hylde,  
fremfor alt det sengelinned du ejer. 
F.eks. 4 kopper, tallerkener og glas 
på én hylde fremfor hele kaffestellet  
fordelt på flere hylder.

Ud af døren: I entreen kan du have dit 
eget skab uden skabslåge, hvor du har 
samlet din jakke, handsker, tørklæde, 
hat og støvler. Skift tøjet ud i forhold 
til årstiden, så der f.eks. er sandaler og 
trøje om sommeren. 



Afdæmpe ting
Som alle andre har du sager og tøj, som du ikke anvender dagligt, men som er vigtige på andre tidspunkter. De ting kan du 
stille væk, så de ikke fylder i rummet og på reolen. 

Genstande kan du skille dig af med, hvis det ikke har værdi for dig. På den måde sorterer du det uvæsentlige fra.

Hvis du har mange ting på dit spisebord, i dit køleskab og i dit tøjskab, kan det være uoverskueligt for dig. Det kan give synligt 
rod og kan aflede dig, og gemmes derfor væk f.eks. i et skab med låge. 

• Gem de ting væk som forstyrrer dig 

Hvidt møbel og hvid væg: 
Et eksempel er en hvid kommode, 
som ikke er så synlig, fordi den står op 
af en hvid væg. På kommoden står der 
ting fremme, som du hyppigt bruger. 
Bag lågerne er ting, som du sjældent  
bruger - f.eks. kaffestellet til mange 
gæster. 

Din hylde i badeværelset: 
Du har din egen hylde til tandbørste 
og tandpasta i krus, creme, kam og 
deodorant. 
Shampoo og sæbe er placeret på en 
hylde i brusenichen. Barbermaskine 
og føntørrer ligger synligt på en hylde. 
Et par håndklæder og en ekstra rulle 
toiletpapir står fremme. 
Resten er opbevaret bag en låge i 
et skab for at skabe synsmæssig ro i 
rummet.
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Holde orden i tingene
Med faste pladser til dine ting kan du få en rutine uden at skulle tænke over, hvor du har lagt det. Det kan være frustrerende 
at lede efter eksempelvis nøglerne, når man er på vej ud af døren. 

• Indfør gode vaner som støtter dig

Fast plads til nøgler og pung: Sørg for at briller, pung,   
telefon, og nøgler placeres på samme plads hver gang, 
når du kommer hjem. Nogle samler det i en taske eller i 
et mavebælte inden de går ud af døren. 

Styr på papirer: Dine vigtige papirer og post kan  
samles i en bakke og arkiveres, når du har handlet på 
dem. Post der hober sig op, som du ikke læser - f.eks. 
reklamer kan afmeldes. 

Styr på medicin: Medicin kan samles i en kurv og tages 
frem på et bestemt tidspunkt hver dag. Du kan f.eks. 
indstille en alarm på din telefon for at huske det.

Ryd op i skabe og skuffer: Gennemgå alt i dine skabe 
og skuffer og fjern det, som er unødigt. Måske har du 
glæde af billeder eller tekst på skabe og skuffer, som  
fortæller om det, der gemmer sig bag lågen eller skuffen. 
Andre har gavn af åbne hylder eller låger med glas.

Gør mest når du er frisk: Læg dit tøj frem eller pak 
dine ting, når du er mest frisk. Det kan være forskelligt 
morgen og aften.

Udskifte elektronik: Hvis kaffemaskine, brødrister, 
ovn, barbermaskine og telefon skal udskiftes, kan det 
være en fordel at anskaffe den samme model, så du ikke 
skal ændre vane.
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At bruge badeværelset 
Det kan give uro, hvis du ikke kan finde toilettet. En tydelig retning til badeværelset er vigtig. Lad f.eks. døren stå åben, så du 
kan finde toilettet. Et hvidt toilet med et hvidt toiletbræt kan være svært for dig at se, hvis væggen også er hvid.  

• Kontrastfarve ved toilettet

Finde toiletdøren: Hvis du ikke kan finde dit badeværelse, kan døren 
fremhæves - f.eks. ved at male dørkarmen i en rød farve, sætte et skilt 
på døren med ”Toilet”, eller sætte et foto af toilettet på døren.

Toiletsæde og -låg: Toiletsædet kan udskiftes til en anden farve,  
hvis saniteten og væggen er hvid. Toilettets låg kan fjernes, så du har 
færre ting at gøre, inden du skal bruge toilettet. Det kan være lettere 
at betjene skyllefunktionen, hvis du skal trække op i en knap på  
cisternen, fremfor at presse på en knap på væggen.

Farve bag toilettet: Hvis du har svært ved at skelne det hvide toilet 
i et badeværelse med hvide vægge, kan væggen bag toilettet males i 
en mørkere nuance.  Det samme gælder for toiletrullen af hvidt papir. 

Overfyldt badeværelse: Badeværelset kan være overfyldt med  
ting, du ikke bruger dagligt. Er der noget som distraherer dig, kan det 
fjernes og placeres i lukkede skabe.  Hav kun de ting fremme, som  
du skal bruge.

Lys på begge sider af spejlet: Godt arbejdslys i badeværelset er en 
lampe på væggen på hver side af spejlet. På den måde kommer der 
ikke skygger i ansigtet, hvis du f.eks. lægger makeup eller barberer dig. 

Spejl: Måske får du svært ved at genkende dit eget spejlbillede.  
Oplever du, at spejlet skaber utryghed, kan du fjerne spejlet eller 
dække det til.

Dørlåsen: Man kan montere en drejelås, som kan åbnes udefra, hvis 
der opstår en nødsituation.
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Sikkerhed
At føle sig tryg og sikker er vigtigt. Der er flere måder at sikre sig i sit hjem. 

Minimer farer i dit hjem: 
• Fjern de ting, som kan være farlige at bruge. 
• Temperaturen på vandet kan sænkes, så du ikke bliver skoldet.  

Temperaturen i rummene kan indstilles så du ikke fryser eller sveder.                            
• Der findes sikkerhedsforanstaltninger som røg-, gas- og vandalarmer. 
• Baggrundslyde fra støvsuger, tv, radio og opvaskemaskine kan trætte dig og forstyrre koncentrationen.  

Anskaf maskiner med lav decibel, det vil sige med et lavt støjniveau. Sluk TV og radio når det er unødig baggrundsstøj.

Hjælpemidler: 
• Der findes kompenserende hjælpemidler -  f.eks. et selvslukkende strygejern og du kan få vejledning fra din kommune. 
• Bruger du hjælpemidler - f.eks. rollator eller kørestol - skal der være plads til, at du kan komme forbi dine møbler. Nogle 

møbler skal måske ryddes væk og løse tæpper skal eventuelt fjernes, så du ikke falder i tæpperne. Det er lettere at køre 
på trægulv med kørestol og rollator end på et gulvtæppe.

• Et gelænder ved trappen eller et greb i brusenichen kan være en støtte, hvis du har balanceproblemer. 
• Besøg Aalborg Kommunes Center for Velfærdsteknologi, der har et showroom og idéer til hjælp ved demens.

Nøgler: 
• Sørg for at din hoveddør er let at kende fra de øvrige i blokken og på vejen.
• Sørg for at nøglen og låsen er nem at bruge. Undgå en smæklås så du ikke låser dig ude.  
• Du kan få en lås, hvor den samme nøgle passer til - f.eks. hoveddør, bagdør, skur og postkasse.

Postkassen: 
• Hvis du bor i en boligblok kan din postkasse få en anden farve, som er let genkendelig for dig. 
• Nummeret på postkassen kan monteres på din nøgle. 

Personlige oplysninger: 
• Du kan have et kort med dine personlige oplysninger i din pung, ved din mobiltelefon og på din nøgle.  

Oplysningerne kan være: navn, adresse, telefonnummer til kontaktperson
• Du kan gå med et badge på jakken, hvor der står ”Dement”.  

Det vil gøre, at andre tager mere hensyn til dig, og at du får mere tid og støtte - f.eks. når du køber ind. 
• På dit køleskab kan du hænge en seddel med den medicin, du skal have og tidspunkter på dagen. 
• Sørg for at politiets alarmnummer 112 står let læseligt og tæt på din telefon.
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Strategier for at finde vej 
Nogle er bedre til at finde vej end andre. Med en demenssygdom påvirkes din måde at orientere dig på. Det virker som om at 
landkortet og rutevejledningen i hjernen forsvinder. Det kan man eventuelt kompensere for med GPS systemer og elektroni-
ske kort til telefonen. Hvis du er flyttet i nye omgivelser eller bruger en anden forretning end du plejer, kan det være sværere 
at finde rundt end i de velkendte omgivelser.

• Dine pejlemærker 

Rum midt i huset: Det er lettest at finde de rum, du 
umiddelbart kan se - så som køkken og stue, der oftest 
er placeret i hjertet af huset. Omvendt er det sværest 
at finde værelser eller rum på en lang gang, som du 
umiddelbart ikke kan se - f.eks et toilet.
 
Din dør og postkasse: Hvis du bor i omgivelser, der  
ligner naboens - f.eks. samme farve postkasse eller dør 
- kan du have brug for, at din bolig og dine ting skiller 
sig ud. Det handler om, at du genkender det, du skal  
orientere dig efter. Du kan have behov for en kontrast - 
f.eks. farven rød som er let at se. Man kan også få lavet en 
personlig dør - f.eks. i form af et foto af en dør du brugte 
da du var ung, som klæbes op på den neutrale dør.
 
Da du var ung: Vores tydeligste hukommelse stammer 
fra dengang, vi var mellem 18 og 30 år. Det er vigtig 
viden ved indretningen og markeringen med personlige 
fotos og ting, som skal skabe genkendelighed og hjælpe 
med orienteringen.
 
Prøv dig frem:  Der findes ikke én standardløsning. 
Derfor må du afprøve forskellige muligheder - om du 
f.eks. bedst husker farver, tal, dit navn, en genstand, 
foto fra du var ung eller foto fra nu. Et foto hvor du  
ligger i din seng, kan måske lede på vej, hvis det bliver 
sat op på døren til dit soveværelse.
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Dags- og kunstlysets betydning
I dette afsnit får du information om hvordan lyset påvirker os. Lys og mørke hjælper med at regulere vores døgnrytme og er 
med til at give en god nattesøvn. Det har betydning for humøret, trivslen og kroppens immunforsvar.

God belysning hjælper dig med at se bedre og hjælper dig med at orientere dig i rummet. Vores øjnes synsstyrke ændres 
gennem livet. Når du er 40 år, har du brug for dobbelt så meget lys, som da du var 20 år. Og når du er 60 år, har du brug for 
endnu flere lamper og stærkere lyskilder. 

• Med alderen får du brug for mere lys

Synstjek: 
Få dit syn tjekket regelmæssigt. 

Flere lamper og stærkere lysstyrke: 
Gennemgå lamper og lysstyrke i elpærer og vurdér, 
hvor der er brug for mere lys og flere lamper.

Kølig belysning: 
Om dagen har du brug for meget lys og gerne  
en kølig belysning, der stimulerer til aktivitet og  
vågenhed.

Varm belysning: 
Om aftenen bruges mindre lysstyrke og gerne en 
varmtonet pære, så du gør klar til at falde til ro og 
sove. 

Vågner om natten: 
Hvis du vågner du om natten - f.eks. for at gå på wc 
- bør dine lyskilder være dæmpede, så du igen kan 
lægge dig til at sove. 
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Sollysets påvirkning af døgnrytmen 
Solen er vores vigtigste lyskilde, der sørger for lys om dagen og mørke om natten. Dagslyset opretholder din døgnrytme, så 
du er vågen og aktiv om dagen og sover, når det er nat. 

For at få en god døgnrytme er det bedst at få meget dagslys morgen og formiddag. Ekstra lys gør dig aktiv om dagen og mere 
rolig om natten. 

Om aftenen bliver det mørkt udenfor og lyset dæmpes. Mørket hjælper med at regulere din træthed og giver en god natte-
søvn. En god nattesøvn øger din trivsel.

• Sollys om formiddagen er vigtigt

Se solen: Du kan f.eks. planlægge en daglig gåtur, 
hente avisen i postkassen eller gå ud med skralde-
posen. Selv lidt dagslys har stor effekt.

Sidde ved vinduet: Du kan få ekstra sollys ved at 
placere din stol ved et vindue, hvor solen skinner ind. 

Gardiner: Gardiner og store planter i vindues- 
karmen kan hindre det naturlige lys fra solen i at 
komme gennem vinduet. Det kan betyde, at du får 
for lidt lys ind. Det kan omvendt have den fordel at 
afskærme for solen, hvis der kommer for meget 
generende lys ind. Persienner som trækkes op fra 
bunden af vinduet, kan give samme afskærmende 
effekt for solen. Når persiennen ikke er trukket helt 
op, kan dagslyset stadig komme ind. 

Mørklægningsgardiner: For at give en bedre søvn 
skal soveværelset holdes mørkt om natten f.eks. 
med mørklægningsgardiner. De skærmer også mod 
lyse sommeraftener, som kan holde dig vågen om 
aftenen eller tidligt om morgenen.
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Elektrisk belysning
God belysning hjælper dig med at se bedre og hjælper dig med at orientere dig i rummet. Selvom sollysets hjælper dig med  
at opretholde din døgnrytme har du også behov for elektrisk belysning, som du selv kan styre.

• Der er behov for flere typer belysning i din bolig

Orienteringslys: Lamper i loftet, som spreder 
lys i rummet, f.eks. i din entré eller baggang.  Hvis 
du har en lang gang, kan det være nyttigt med 
lamper på væggen, som lyser ned ad væggen og 
på gulvet.

Arbejdslys: Er f.eks. lamper over køkkenbordet 
når du laver mad eller over spisebordet, når 
du spiser. Bemærk at en pendel på hver side 
af håndvasken giver et bedre lys end én lampe  
direkte over vasken. 

Direkte lys:  Lamper som lyser direkte på en  
afgrænset plads - f.eks. når du skal læse, strikke, 
se dit vækkeur ved sengen eller se ansigtet, når 
du barberer dig. Eller en lampe ved din fordør 
evt. med en sensor, som tænder lyset, når det er 
mørkt og du skal stikke nøglen i låsen.

Hyggebelysning: Lamper der skaber en ønsket 
atmosfære og stemning i rummet - f.eks en  
lampe i en vindueskarm. Eller ekstra lys, som f.eks 
tændes over en reol, så du kan se dine bøger.

Natlys: Lamper der giver et varmt lys uden at 
give for meget lys i dine øjne, når du vågner.
Det er også muligt at få monteret en Bed-light 
LED-natbelysning under sengen, der tænder 
automatisk, når du står ud af sengen. 



Mørke områder på gulvet
Lys fra solen og lamper kan både give gener og fjerne ubehag. For eksempel kan direkte sollys kaste skygger i rummet, der 
kan virke som mørke huller for dig. Mørke gulve, en mørk dørmåtte og mørke områder kan også virke som et hul i jorden, som 
du måske ikke tør gå på. Lys fra lamper kan med den rigtige placering være med til at forhindre mørke områder og skygger 
på gulvet. 

• God belysning kan fjerne ubehag

Find kontakten i mørket: 
Det kan være svært at se en 
hvid lyskontakt på en hvid væg. 
En løsning er at male en anden 
farve omkring kontakten. 

Lampe med indbygget sensor: 
Lyset tændes automatisk, når 
du går ind i rummet. 
Det kan være hensigtsmæssigt 
på dit badeværelse om natten. 
Pæren skal være dæmpet og 
give et varmt lys. 
Hav også tænd/sluk knap.

Dørtrin: 
En linje eller en genstand i  
gulvet - f.eks. en rist eller en  
farveforskel i gulvet - kan være 
en synsmæssig hindring og 
kan medføre, at du tøver med 
at træde over eller slet ikke vil 
træde over. Forskellen på lyset  
inde og ude - f.eks. på grund 
af stærk sol - kan have samme 
effekt.
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Opmærksomhed på blanke flader og uens belysning
Balancen og reaktionsevnen kan forandres, både med alderen og i forbindelse med demens. Man kan derfor lettere falde 
over ujævnheder - f.eks. tæpper, trappetrin og kantsten. For at hjælpe synet, kan kanter på trappetrin markeres med en  
kontrastfarver, så trinnene står tydeligere frem. For eksempel kan man sætte en mørk kant på et lyst trappetrin – eller  
omvendt. 

Ved for kraftig belysning eller forkert placerede lamper vil lyse detaljer kunne virke blændende. Er belysningen derimod 
for svag, vil det reducere kontrasten, så farvenuancer og detaljer forsvinder. Gul og rød markering er signalfarver, som ses  
tydeligst.

• Undgå refleksion fra dine møbler

Gulvbelægning: 
Ens gulvbelægning i rummene kan være en for-
del. Forskellige gulve kan skabe forvirring og 
dine øjne kan snyde dig. 
Du kan gå mere sikkert på et gulv med ens- 
farvet mat gulvbelægning, hvor solen og lyset 
ikke giver genskin i øjnene. Skinnende gulve kan 
se våde ud. Mønstre som terrazzo kan opfattes 
som en grusbelagt eller snavset overflade.

Refleksion i skærm: 
Hvis solen skinner ind på din TV- eller computer-
skærm, kan det hindre dig i at se skærmen. 
Skærmen bør derfor placeres, så lyset falder ind 
fra siden. Det samme gælder for et billede med 
glasramme, som reflekterer i lyset. 

Dække vinduer til: 
Det kan skabe utryghed at se sit spejlbillede i et 
vindue, når der er mørkt udenfor. Det kan derfor 
være en god idé at få gardiner, persienner eller 
lignende, som kan trækkes for.
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Kontakt til naturen
I dette afsnit kommer vi med forslag til arbejdsopgaver og aktiviteter som kan foregå uden døre. Vi giver også praktiske  
idéer til indretningen af din have. 

En altan, en have eller naturen er vigtige steder for dig at opholde dig. På den måde får du dagslys, frisk luft, solens stråler 
med D-vitamin og helt andre indtryk og oplevelser, end når du er indenfor. Naturen kan virke beroligende og dæmpe uro, hvis 
stedet er genkendeligt for dig og giver en positiv oplevelse.

Nogle mennesker trives bedst ved at være ude så meget som muligt, andre trives bedst inden døre. Hvilken type er du? Lige 
som med vores hjem er vi også forskellige i forhold til den natur, vi foretrækker at være i. Nogle foretrækker at være ved  
havet, andre foretrækker landet eller skoven. Hvad er dit yndlingslandskab og din favoritplads i naturen?

Ved at få dine svar får vi indsigt i din barndom og ungdom og kan tale med om de positive minder. Barndommens steder er 
vigtig viden for andre at have om dig - f.eks. hvor du legede, cyklede, arbejdede, færdedes i naturen og var på ferie. Det er her, 
du i høj grad har brugt din krop og nu husker oplevelserne med dine sanser.

Måske vi kan støtte dig i at komme til et sted, der minder om dengang. Eller vi kan trække naturen ind i hjemmet, så du dufter 
og rører ved naturen og mindes en tid der var engang. 

• Beskriv barndommens oplevelser

Tilføjelser til din livshistorie: 

• Hvor voksede du op og hvor boede du med din familie?
• Hvor legede du som barn?
• Nød du mest at være ved havet, i skoven, på landet, i haven…? 
• Kunne du bedst lide at være inden døre?
• Hvor rejste du på ferie?
• Var det på camping, med rygsæk, på charterferie…?

I dag kan du fortælle om din tur ved at tage fotos af f.eks. den gåtur du er på. Du kan vise billeder fra turen, når du kommer 
hjem. Det kræver et digitalkamera eller telefon, som du kan tage billeder med. Billederne kan understøtte din hukommelse 
og du har et udgangspunkt at fortælle fra. 
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Kom ud i haven
Havearbejde er verdens mest udbredte fritidsinteresse. Velkendte opgaver i haven kan give positive oplevelser. Blot en halv 
time udenfor - enten på en stol eller ved at gå rundt - kan give samme velvære. Desuden sænkes vores stressniveau og  
koncentrationen øges, når vi er udenfor i selv korte perioder og i tilpassede omgivelser.

• Udeaktiviteter giver mange muligheder 

Motionscenter udenfor: At save 
brænde eller slå græs er god træning. 
Ved fordøren kan du stille en kost og 
affaldsstativ, så du har noget at tage 
dig til, når du kommer ud. Der er altid 
blade, der skal fejes op.

Hyggekrog: Her kan du sidde og følge 
med i livet på vejen og se de mennesker, 
som går forbi. 

Forlænge årstiden: Hvis du har et 
drivhus eller en havestue, hvor du kan 
sidde eller ligge og hvile dig, får du 
mulighed for at forlænge årstiden og 
mulighed for at få mere dagslys. 

Uden for vinduet: Indret haven, så 
du har blomster og træer og fugleliv 
uden for dine vinduer. Fugleliv giver 
glæde og øger velværet hos os  
mennesker.

Tag naturen ind: Har du ingen have  
eller altan, kan du indrette dig med 
potteplanter i vindueskarmen og en 
buket af blomster som følger årstiderne.
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Havens indretning
En have skal skabe glæde. For nogen kan det at komme ud i haven skabe usikkerhed. Der kan være indretning og hindringer 
som skal forbedres for at give en god oplevelsen i haven. 

Det er for eksempel vigtigt, at fliser ligger jævnt, så man ikke frygter at falde. Ligeledes kan der være brug for at tjekke, om 
der er glatte trapper og om der er behov for et gelænder at støtte sig til. 

Hvis du har en have, kan du se om der er nedfaldsfrugt og bær, som gør terrænet glat. Eller om der er høje buske, som giver 
for meget skygge og dermed mørke arealer i belægningen. Det kan være til hindre for, at du kan færdes sikkert i haven.

En lukket have med hæk, hegn og en havelåge kan skabe et trygt haverum, hvor du kan slappe af. En forhave lægger op til til, 
at du kan se andre mennesker - f.eks dine naboer. En baghave lægger derimod op til, at du kan være dig selv og dvæle ved 
havens muligheder af opgaver.

Din have skal gerne indrettes, så det er let for dig at komme ind i din bolig igen. 
Overvej at opsætte belysning langs fliserne til postkassen.

• Er haven indrettet efter dig og dit behov

Her er nogle spørgsmål som du kan overveje: 

• Kan du gå en tur rundt i haven? 
• Er der er gode stier og fliser at gå på? 
• Er du vant til at lave havearbejde og hvad vil du fortsat udføre? 
• Hvad vil du have hjælp til? 
• Har du en god siddeplads med læ? 
• Har du et æbletræ eller bærbuske, som inviterer dig til at plukke frugt? 
• Vil du have en gynge til børn, som besøger dig?
• Vil du have et fuglefoderbræt uden for dit vindue?
• Skal haven omlægges, så den passer bedre til dig?

En have er i konstant forandring efter haveejerens behov og livssituation, og det er ikke usædvanligt at haves form og rum 
skal ændres ved sygdom eller med alderen.
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At klare sig selv længst muligt
Alle mennesker kan få brug for hjælp og støtte igennem livet. Det er dog vores overbevisning, at de fleste gerne vil kunne 
klare sig selv og leve en selvstændig tilværelse så længe som muligt. 

På de kommende sider får du nogle tips til hvordan du kan strukturere din hverdag. Du får også nogle redskaber, der kan 
bidrage til at gøre hverdagens gøremål mere overskuelige og lettere at håndtere.

Med din demenssygdom har du brug for at tage vare på dig selv - f.eks. spise og drikke regelmæssigt, dyrke motion, lære 
noget og holde hjernen i gang, mødes med andre mennesker, få følelser i gang ved at synge, danse og nyde det du gør. 

Du skal undgå for stressfyldte situationer og måske kan du hjælpe kroppen og hjernen til at falde til ro - f.eks. ved at lytte  
til roligt musik, gå en tur i naturen og går i seng på et fast tidspunkt. 

Nogle har glæde af at sove med en tung dyne, som omslutter og pakker kroppe ind, for at skabe ro i kroppens system.   

Der er ingen standardløsninger, men mulighederne skal tilpasses efter dig og dine behov. Det handler om at prøve sig frem, 
få støtte og finde sin egen vej i hverdagen. 



Strukturer din hverdag 
Hvis du har et arbejde fordeles din tid typisk med 8 timers arbejde, 8 timer til fritid og 8 timers søvn.  

Hvis du ikke er på arbejdsmarkedet bliver din tid på døgnet fordelt noget anderledes. 

Har du set på din hverdag og hvordan din døgnrytme er? 

Omsorg for dig selv, måltider, huslige opgaver og arbejde - 8 timer pr. dag
• Klarer du at komme op, blive vasket og tage tøj på, som passer til vejret?
• Får du nok mad og drikke? Nogle har brug for 5-6 måltider. 
• Er der mange timer, hvor du ikke får mad og drikke? 
 F.eks. hvis du går tidligt i seng og står sent op - så sørg for at få natmad eller morgenmad, når du vågner. 
• Hvad laver du i løbet af dagen?
• Har du faste daglige opgaver?
• Er der andet du også ønsker at lave?
• Hvem kan hjælpe med det?

Motion, fritidsaktiviteter og samvær - 8 timer pr. dag
• Dyrker du motion, danser, går ture, leger og har det sjovt?
• Du skal vide, at det kan være lige så livgivende at vælge at sove til middag, kigge i et blad, gå tur, have fødder i fodbad – 

som alt andet vigtigt, du tidligere har gjort. Har du en beskæftigelse, som gør dig godt? 
• Opgaver for hjernen holder dig i gang, f.eks. få hjælp til at løse krydsord, svare på quiz, tale sprog, gennemgå ingredienser 

i opskrifter, gennemgå kalendermåneder, rim og remser, eller sætte det tv-program du ser dagligt i kalenderen.
• Har du kontakt med familie, naboer og venner i løbet af dagen?

Søvn - 8 timer pr. dag               
• Hvornår står du op og hvornår går du i seng? 
• Sover du i løbet af dagen? Og er det på grund af kedsomhed eller behov?
• Kan det arrangeres, at du går en tur fremfor at sove til middag?
• Få godt med dagslys i løbet af dagen, især formiddagslyset som forbedrer dit aktivitetsniveau om dagen. 
• Hav mindre lys om aftenen, da det forbereder dig til at sove i mørke om natten. 
• Vær opmærksom på at du ikke ændrer døgnrytmen fra dag til nat. 
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Stå op og gå i seng
De opgaver, du har udført hele livet, er blevet til en vane, og du gør dem helt automatisk. Måske har du brug for hjælp til at  
gøre det, som før var opgaver, du løste uden at tænke over det.  Du kan få brug for hjælp til at dele alle dine gøremål op i mindre 
opgaver - f.eks. om morgenen når du står op, spiser morgenmad, børste tænder, vasker dig og tager tøj på – og til hvad du så 
skal bruge formiddagen på. 

• Del opgaver op

Morgenrutinen: Når du er på bade-
værelset er der mange små opgaver, 
der skal udføres. Når rutinen ikke er 
i kroppen og i hukommelsen, kan du 
f.eks. have en tjekliste med fotos, så 
du kan se, hvad du skal udføre. 

God struktur indføres: Dine vaner 
og indretningen skal gerne lede dig på 
vej. Tag dig tid og vær nærværende, 
når du udfører dine opgaver. Det er 
vigtigt, at du ikke bliver afbrudt, når 
du er koncentreret og i gang med 
noget. 

Gå i seng: Inden du går i seng skal 
du gøre flere ting. Alle dine ting får 
en fast plads på natbordet og du går 
struktureret frem. Stil dit vækkeur, 
puds dine briller, og smør fødderne 
i creme. Du kan vurdere, om du  
vælger at oplade din telefon og iPad 
om natten i det stik, som er ved 
natbordet eller om du finder andet  
bedre egnet tidspunkt.
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Spise og drikke
Mad og væske giver energi til at foretage sig noget i hverdagen. Anretningen og sanseoplevelsen har stor betydning for et godt 
måltid mad. Din smagssans kan blive ændret og det kan betyde, at appetitten nedsættes. Eller måske begynder du at spise 
noget andet end du plejer. Måske oplever du, at det kan være sværere at holde faste spisetider, sværere at lave mad og  
sværere at finde rundt i køkkenet.

• Dine måltider anrettes ud fra dine behov

Forskellige farver tallerkener: 
Mad ses og præsenterer sig bedst, 
når det er anrettet på den rette farve  
tallerken.
Lys mad som ris, kartofler, æg og ost 
ses bedst på en blå tallerken. 
Derimod ses en bøf med brunt sovs,  
kartofler og grønne ærter bedst på  
en hvid tallerken.

Dug og dækkeserviet: 
Det er sværere at se en hvid tallerken, 
et glas vand og et glas mælk, der står 
på et hvidt bord. 
Skab kontraster og anvend f.eks. en 
ensfarvet dug eller dækkeserviet.

Gennemsigtige opbevaringsdåser: 
Når du laver mad kan gennemsigtige 
beholdere være en hjælp, så du  
lettere ser madvarerne - f.eks. sukker, 
mel, gryn.
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Nydelse
Nogle vaner og begivenheder kan være vigtige at støtte dig i, så du fortsætter med at gøre det, du nyder. Det kan f.eks. være 
det, du foretrækker at spise og drikke, et bestemt tv-program du følger med i, eller hvis du er kulturel eller sportslig på nogle 
faste dage i ugens løb.

• Hvad foretrækker du

Et eksempel: 
Måltidet er et eksempel på noget som 
kan være vigtigt for dig. Du kan selv 
beskrive eller tage fotos af det, du  
nyder at drikke og spise. På den måde 
kan du give andre mulighed for at  
servere det, du foretrækker eller få 
hjælp til at købe de rette varer ind.

Hovedmåltid og mellemmåltid: 
Vis hvad du helst spiser og drikker, 
og hvornår det skal foregå på dagen. 
Tænk på det, du synes smager godt, 
dufter godt, lyder godt og ser godt 
ud. Og tænk på det modsatte, som du 
ikke bryder dig om. 

Favorit: 
Har du et favoritkrus, en yndlings-
plads, eller ser du f.eks. morgen-tv og  
spiser morgenmad i lænestolen med 
et tæppe omkring dig? 

Lad andre hjælpe: 
Du kan være med til at vise, hvordan 
vi skal hjælpe dig. Vi skal støtte dig i at 
gøre det, du nyder.
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Omgivelserne inviterer til daglige gøremål
Nedenfor er der idéer til at fjerne nogle af de hindringer, du måske oplever. De er skrevet for at støtte dig, så du selv kan 
udføre opgaven eller dele af opgaven.

• Praktiske hjælpemuligheder

Tag dig tid til opgaven: 
Nogle gøremål dvæler du mere ved og slapper af undervejs 
- f.eks. når du triller boller, piller æg, maler hegn, gynger et 
barn eller sidder og ser på mennesker.

Fjern irriterende ting: 
Gennemgå de ting som er en hindring i hverdagen og 
skab gode muligheder i stedet for. Eksempelvis hvis din  
termokande er for tung eller låget driller kan det være  
godt at finde en kande, der passer til dig. 

Tjeklister til dagens program:

• Huskesedler med punkter, hvor du krydser af,
 når de er udført.

• Billedkalender med dagens gøremål.

• En kalender med tydelig dato.

• Et ur på væggen med letlæselige tal.

• Til IPad kan du hente ReACT-app’en, som støtter  
hukommelse og struktur. 

 App’en indeholder dagbog, tjekliste, visning af tiden og 
tilpasses dig. Den er udviklet sammen med Nationalt 
Videnscenter for Demens.

• Du kan købe den programmerede smartphone  
DoMyDay, som kan tilpasses din hverdag.  

 Den kan lave tjeklister og minde dig om det, du skal 
huske.
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Vaner og arbejdsopgaver
I din hverdag udfører du mange opgaver, der er en vane, som du ikke plejer at tænke over. Med tiden kan du få brug for, at  
de bliver tilpasset, så du i længere tid kan gøre det, du plejer. Det er en god idé, hvis  du beskriver, hvordan du plejer at udføre 
dem. Lav praktiske systemer, så du ikke skal lede efter ting. 

• Lav systemer for dine opgaver

Pudse sko: 
Hvis du plejer at pudse sko 
hver lørdag, så lav en lille kurv 
med det pudsegrej, du plejer 
at bruge. Fjern alt det, du ikke 
bruger mere. 
F.eks skriv i din kalender, at du 
pudser sko lørdag kl. 10.00.

Rengøring og hygiejne: 
De rengøringsmidler, du bruger  
til f.eks. badeværelset, kan 
samles i en spand. Så er det 
klar til brug i badeværelset. 
Du kan gøre det  samme med 
rengøringsmidlerne til din stue.  
Dermed holder du hygiejnen 
og rutinen.
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Hold dig aktiv og engageret
At være aktiv og social kan øge din livskvalitet. Derfor er det vigtigt at du stadig fortsætter med de aktiviteter, du holder af.

Musik og dans: 
Dans, sang, spille og lytte til musik er gode måder at bevæge kroppen og holde hjernen i gang. Hvis du går til dans, kor eller 
en anden fritidsaktivitet, hvor du bevæger dig og bliver glad, kan det være en stor fordel for dig at fortsætte.

Træning: 
Sundhedsstyrelsen har i 2018 udgivet en Guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens, hvor der er tips at 
hente, når du træner hjemme, i naturen eller på center. 

Godt afsted og godt hjem: 
Det er vigtigt, at der skabes rammer, som er trygge for dig, så du kommer godt ud af døren, bliver taget imod, får en fast 
plads og deltager i det, du kan. Det er lige så vigtigt, at du kommer godt hjem igen. Får dine ting anbragt på de faste pladser 
og etablerer dig, så du ved, hvad du så skal gøre. F.eks. at du bliver ledt til badeværelset og gør dig klar til at gå i seng.  

Møde mennesker: 
Det er vigtigt, at du møder mennesker og du fortsat har kontakt til de mennesker, du plejer at omgås socialt. Det holder dig 
i gang. Fordi du har en demenssygdom, skal du ikke blive hjemme. Vi andre glæder os fortsat over at være sammen med dig. 
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Gæster
Små hyppige visitter kan være til stor glæde. At gøre noget sammen med andre skaber glæde og velvære for de fleste.

• Små hyppige besøg kan være bedre end et langt besøg

Mindre snak, mere gøren: Det kan være svært at snakke  
sammen hele tiden. Måske har du mere brug for tavsheden 
og at I gør noget sammen. Frem for at sidde og snakke kan 
dine gæster tilbyde at gøre noget sammen med dig, som du  
holder af. Du kan f.eks. blive tilbudt et fodbad, neglelak, massage, 
spille bingo, bage, lægge vasketøj sammen, synge, danse, gå en 
tur, fodre fugle, plukke en buket blomster, rive blade sammen. 

Holde i hånd: Måske lytter du og I holder i hånden, mens din 
gæst fortæller om sine oplevelser.

Gæstebog eller kalender: Du kan have et sted, hvor dine  
gæster skriver, hvem der besøgte dig og hvad I lavede sammen.  
Hvis du synes det er en god idé, kan det hjælpe de næste  
gæster, når de læser, hvad der er sket siden sidst. Det giver nye 
emner til jeres samtale.

Dagskalender: En bog eller elektronisk kalender med plads 
til beskeder, dato og tidspunkt for aftaler, der minder dig om 
dine aktiviteter.

Telefon: Sørg for at telefonen er nem at bruge og har store  
taster. Måske har du gavn af en telefonliste, hvor der er et  
billede af personen sammen med telefonnummeret.

Foto og navn: Du har måske glæde af en plakat i ramme med 
portrætfotos, hvor der er navne under billederne, som viser 
dine familiemedlemmer. 
Søg f.eks. inspiration ved Huskeplakaten: Forglem mig ej.
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Give en hånd med
At hjælpe hinanden er en del af vores kultur. Her kan din familie og venner tænke over, at du også gerne vil hjælpe til. Vi vil 
alle gerne være til nytte. Det giver positive oplevelser og glade følelser. Derfor vil du spørge: ”Kan jeg hjælpe dig” eller du 
bliver glad når andre spørger om din hjælp. Opgaver i fællesskab er betydningsfulde og giver glæde.

Du kan have behov for at en opgave afgrænses, bliver mindre og er mere tydelig og overskuelig. Du kan lave opgaverne, når 
du magter det og i det omfang som passer til dig. Nogle dage er du måske mere træt og mindre fokuseret. Så kan det være, 
at du skal holde hviledag den dag. 

• Find frem til hvor meget du magter at gøre

Måltidet: Du kan forberede dele af måltidet, 
f.eks. skræller kartofler. Du kan holde bakken 
med karse, mens en anden klipper og pynter 
æggemadden. Du kan tage den mindre opvask.

En afgrænset opgave: Du kan f.eks. feje 
køkkengulvet eller terrassen. 

Hjælpe til: Du kan folde viskestykker, lægge 
æbler i skålen fra posen, sætte lys i stager, 
holde i den anden ende af sengetøjet, som I 
lægger sammen. 

Informér om dine vaner: Du kan bede dine 
gæster om at lægge tingene på rette plads, 
så det ikke forvirrer dig senere. Spørg om 
hjælp, hvis du ikke selv kan rydde op i dine 
ting. Men sørg for at I gør det sammen, så du 
er med i processen og ved hvor tingene er. 

Kogebog: Man kan købe en kogebog: 
Demens og Madlavning – madlavning kan 
støtte identitet og trivsel hos mennesker 
med demens.

45



Sansestimuli
Med alderen forandres vores sanser. Vi bliver dårligere til at se, høre, dufte og smage. Balancen bliver dårligere og kroppen 
bliver mindre smidige. Vi kan dog stadigvæk huske eller genkalde oplevelser med vores sanser. 

Livet igennem bruger vi kroppen og stimulerer sanserne. At bruge kroppen er med til at vække minder og følelser. Det husker 
os på hvordan vi gjorde engang. Det er dine sanser som husker, hvordan du tidligere har udført en opgave. 

Hvis du eksempelvis ikke har cyklet i lang tid og holder fat i et cykelstyr, så husker du nok, hvordan du træder op på cyklen, 
eller måske erindrer du en cykelferie i regnvejr. 

Det er derfor vigtigt at indrette dit hjem, så du kan røre ved dine ting og dermed få kroppen og hjernen til at reagere. Det kan 
inviterer dig til at gøre mere.

• Ting du rører ved, støtter din hukommelse og får minder frem

Æbler på bordet: 
En skål med æbler og en frugtkniv, 
der står på dit køkkenbord, viser dig 
mulighed for en handling, hvor du kan 
tage et æble. Måske skræller du alle 
æblerne. Det kan være, at du selv eller 
sammen med andre går i gang med at 
bage en æblekage.

En mappe med opgaver: 
Du kan have en mappe liggende med 
forskellige opgaver for hjernen - f.eks. 
gåder, kryds og tværs, regnestykker, 
talopgaver, f.eks. Sudoku. 
Det kan også være en Mandala, som 
er en voksen malebog, der bruges til 
afslapning. I mappen ligger også en 
blyant, viskelæder og farveblyanter.
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Princippet om at røre og gøre 
Indretningen kan være med til at vise dig muligheder, så du selv kan udføre praktiske opgaver eller dele heraf. 

Hvis du for eksempel griber om håndtaget på en græsslåmaskine, vil der blive sendt signaler til hjernen, så kroppen kan sætte 
i gang med at slå græs. Når du dufter og rører ved det nyslåede græs, aktiveres hjernen igen - og måske går du i gang med at 
samle græsset sammen. 

En vægdekoration og billeder kan give anledning til samtale. 

• Stil ting frem som viser dig muligheder for at være aktiv 

Det du ser, inviterer dig til at 
være aktiv:
Din kikkert står i vindueskarmen, tæt 
ved din lænestol. Her kan du se på 
fugle i haven. Måske det giver lyst 
til at gå ud og fodre fuglene. Jakken 
hænger på knagen, du går forbi. Foder 
til fugle står i en spand tæt ved foder-
brættet. Alt skal være let at få øje på 
og bruge for dig.

På en hylde står de ting, 
du gerne vil tale om: 
Det kan være genstande, som viser 
noget om dig - f.eks.: souvenir fra 
en rejse, globus, kamera, sangbog,  
musikinstrument, kikkert, fuglebog, 
fiskebog, kogebog, foto og dansesko.
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Bevidst rod i hjemmet
Dine gæster kan efterlade ”rod”, som kan inspirere dig. I kan sammen lægge ting frem, som du kan gå og hygge dig med. 

    

• Dine gæster kan efterlade et synligt tegn efter besøg

Efterlad det synligt: 
Dine gæster kan f.eks. stille en tom ølflaske 
eller en kaffekop på dit bord, så du kan se at 
der har været nogen på besøg – og at I har 
hygget jer sammen. 
Der kan ligge en kabale klar til dig, eller der 
kan ligge en grankogle på dit natbord, som I 
har samlet op på gåturen.

Efterlad det I var i gang med: 
Du og dine gæster kan tilrettelægge, at du 
fortsætter den aktivitet, I var i gang med 
sammen. Det kan være, at du gerne vil  
fortsætte med at kigge på postkort, billeder, 
påklædningsdukker, værktøj, save og stable 
brænde eller noget andet som er relevant for 
dig. 

Gør det tydeligt hvad du kan beskæftige 
dig med: Sørg for at fotobøger, puslespil, 
krydsord og strikketøj er lette at finde og  
ligger fremme.

Opgaverne er på dine præmisser: 
Måske kan du ikke spille Rommy, men du kan 
remsen fra es til kongen eller nævne, når du 
ser en spar, ruder, klør eller hjerter. 
Niveauet kan variere og tilpasses dig og din 
dagsform.
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Livshistorie 
Det er dit liv og dine værdier, du skal leve efter. Det betyder, at andre skal vide noget om dig for at støtte dig. Ved sygdoms-
forandring kan det være en stor hjælp, at du og din familie har lavet materiale med din livshistorie, som kan følge dig på din 
vej. Det vigtigste er at vide, hvilket menneske du er. 

Du kan fortælle med fotos eller skrive ned, hvad der har betydning for dig lige nu og hvad der har optaget dig tidligere. Begge 
dele er lige vigtige, for med tiden vil du huske det, som ligger længere tid tilbage og knytter sig til din barndom og ungdom. 
Det kan blive vigtige samtaleemner, hvor vi har gavn af at vide, hvor du er født og opvokset, om du er fra landet eller byen, 
navne på dine søskende, noget om dine tidligere interesser, den musik du lyttede til, hvilke film du så, hvad du spiste, favorit-
måltider, familieliv, børn, arbejde, rejser osv.

Det kan også være mere praktiske emner fra nutiden, hvor du beskriver om du f.eks. sover længe, hvilken side du sover på, 
hvad du spiser til morgenmad, hvilke bukser du tager på til hverdag og fest, om du bruger skjorte, trøje eller t-shirt, køber du 
økologisk, hvor ofte du vil klippes, går du til koncerter, hvilken musik hører du nu i forhold til tidligere, hvilke film ser du nu i 
forhold til tidligere.

• Din livshistorie er et vigtigt redskab for os der støtter dig

Din unikke livshistorie: 
Det er individuelt, hvordan du vil lave 
din livshistorie - eventuelt med hjælp 
fra din familie. Det kan være på iPad, 
fotocollage med forklarende tekst, 
et stamtræ med forklarende tekst og  
fotoalbum. 

Erindringskasse: 
Du kan f.eks. have en kasse hvor du 
samler små betydningsfulde ting. Når 
du åbner kassen, er der noget at røre 
ved og tale om. Måske har du gemt 
musik, som du ynder at lytte til.
Kassens indhold kan være minder fra 
en tidligere tid af dit liv eller ting, der 
interesserer dig nu. 



50



Litteratur 
At skabe gode dage - Hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv
Dansk Gerontologisk Selskab, 2016

Demens og madlavning – madlavning kan støtte identitet og trivsel
Forlaget Muusmann, 2018

Demensoverblik: Fra ro og renlighed til rehabilitering 
Viden på Tværs, 2018

Guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens
Sundhedsstyrelsen, 2018

Indretning af plejecentre – for svage ældre og mennesker med demens
Styrelsen for Social Service, Socialministeriet, 2004

Making your home dementia friendly 
Alzheimer`s Society, 2015 og 2017

Personalet bruger livshistorier i pleje af beboere med demens 
Viden på Tværs, 2018

SBI-anvisning 259: plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål
Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet, 2015

SBI-anvisning 263: plejeboliger for personer med demens – detaljer og eksempler
Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet, 2016

Som det plejer at være derhjemme – væk fra institutionskultur på plejehjem.
Ulla Skovsbøl i samarbejde med Eden Danmark, 2018

Tøsne og forsytia. Noget om livet med Alzheimers
Thomas Bredsdorff, 2017

Center for Velfærdsteknologi Aalborg Kommune
https://hjaelpemidler.aalborg.dk/wwwaalborgkommunedkcfv/kontakt

51




