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Hverdags
rehabilitering

Aktiv i eget 
liv Selv-

bestemmelse Sundheds-
fremme

Fra passiv til 
aktiv

Mit gode liv 
ved

egen
kraft

Meningsfuldt
hverdagsliv

Forebyggelse

Vedligeholde
funktions-

evne

Der har de senere år været 
mange betegnelser
i luften….

Din hverdag
Længst 

muligt i eget 
hjem
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Det offentlige

3

Sygepleje
Medicin
Kateter

Pleje af kroppe

Kontor
Dokumentere
læse adviser

Fordele opgaver
Planer

Husassistent
Ordne praktiske

Rydde op
Mad

vasketøj

Familiemedlem
Relation

Trøst
Hygge

samvær

Medarbejderne har fire 
arbejdsroller:

Ålborg
kommune
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Sygepleje
Medicin
Kateter

Pleje af kroppe

Kontor
Dokumentere
læse adviser

Fordele opgaver
Planer

Husassistent
Ordne praktiske

Rydde op
Mad

vasketøj

Familiemedlem
Relation

Trøst
Hygge

samvær

Vi taler mest om
Sygeplejen

Vi dokumenter 
mest
fra sygeplejen/kroppene
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Sygepleje
Medicin
Kateter

Pleje af kroppe

Kontor
Dokumentere
læse adviser

Fordele opgaver
Planer

Husassistent
Ordne praktiske

Rydde op
Mad

vasketøj

Familiemedlem
Relation

Trøst
Hygge

samvær

Vi taler mest om
Sygeplejen

Vi dokumenter mest
fra sygeplejen

Det vi giver energi
vokser…

(de er meget 
dårlige/syge)

Ergoterapeut Mette Søndergaard
Copyright:  www.mette-soendergaard.dk

6



25.09.2022

4

Det du giver 
opmærksomhed 
vokser

En gammel indianer fortalte sine
børnebørn:
I ethvert menneskes liv er der en
frygtelig kamp
En kamp imellem to ulve
Den ene: Frygt, vrede, misundelse,
grådighed, arrogance, selvmedlidenhed
nag og bedrag
Den anden: Glæde, kærlighed, ydmyghed,
tillid, gavmildhed, sandhed og medfølelse.
Et af børnene spurgte:
Hvilken ulv vinder?
Den gamle så ham i øjnene og svarede:
Den du fodrer
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Sygepleje
Medicin

hjælpemidler
Pleje af kroppe

Kontor
Dokumentere
læse adviser

Fordele opgaver
Planer

Husassistent
Ordne praktiske

Rydde op
Mad

vasketøj

Familiemedlem
Relation

Trøst
Hygge

samvær

Ofte sparsomt fokus

At gøre sammen
fremfor at gøre for

Livshistorien i 
spil –
Relationer
Nærvær
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Sygepleje
Medicin

hjælpemidler
Pleje af kroppe

Kontor
Dokumentere
læse adviser

Fordele opgaver
Planer

Husassistent
Ordne praktiske

Rydde op
Mad

vasketøj

Familiemedlem
Relation

Trøst
Hygge

samvær

Her er en rigdom af muligheder for meningsfuldt

indhold i tiden – samt få indsigt i det meningsfulde for den
enkelte borger – relation – kommunikation                         særlige kompetencer

ved demens
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Hvad er et meningsfuldt 
liv for dig, Ellen?
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”Hvad er vigtigt for 
dig, åse?

”Åh….hold dog 
kæft..det gider jeg 
sgutte svare på. !”
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Ved demens:
En opdagelsesrejse:
Hvem er du?
Hvad har du brugt
dig selv til?
Hvad er vigtigt?
Hvad har dine 
hænder rørt ved?
Dine øjne set på?

Værdier – vaner
leveregler
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§83a lægger vægt på at der kun kan visiteres hvis det
vurderes at et rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre
personens funktionsevne

og dermed nedsætte behovet for 
hjælp…

Hvor er drivkraften fra organisationens side? 

Trivsel hos borgeren eller besparelser i driften?

Rehabilitering
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Jamen – det giver da god 
mening….

At han selv kan tage
støttestrømper på

Hun igen selv kan smøre sin mad 
efter håndoperationen…

Og vi sparer tid!!
Ergoterapeut Mette Søndergaard
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Når demens/kognitive udfordringer
snakker med bliver der næppe tale om 
at vi kan spare tid…..

• Behov for
kontaktetablering/relation..hver gang

• Behov for tilrettelæggelse af
aktiviteten…hver gang

• Behov for støtte under
udførelse af aktiviteten..hver gang
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Der er endnu 
ikke
fundet medicin
som kan opnå
samme virkning
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Lyst/motivation                   aktivitet                        tilfredsheds-oplevelse

Faglige kompetencer:
Relation/kommunikation: At ”kilde” den manglende 
lyst/motivation
Analyse af aktivitet – graduering/organisering

Ro inde i personen
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Sved              Nærvær

At gøre         At være
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Sve

Sved
Ordner
opgaver

Nærvær
Relation
Støtter opgaver

Leder:
Italesættelse af kerneopgaven
Igen og igen og igen     Med mindre dette ikke er kerneopgaven?

Kan der visiteres til nærvær ? (udover klippekort…) …til identitetsstøttende indsats ?
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Er der noget jeg 
skal hjælpe med?

Sonja spørger en medarbejder:

Nej – ellers 
mange tak,

hvil du dig bare 
til vi skal spise
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Personlige ”synsninger”
private leveregler

Fagligt begrundede overvejelser

Jeg synes 
næsten det er 
synd – hun er 
jo så gammel

Struktureret re
fleksion

Sammen er vi klogere
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Hvor skal vi hen?

Hvilken vej sejler vi? 

Hvilken rolle har DU?
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”Ja, vi er da mega værdibaserede i ledelsen…”

Kunsten at få det til at ske som vi har besluttet

Har I besluttet noget?

Hvad går vi efter? Hvem kender 
til at det er det vi vil?

Ergoterapeut Mette Søndergaard
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Forstår

Vil
gerne

Kan
(har kom-
petencer)

Gør
det

Når noget skal forandres: De som skal udføre forandringen vigtigt at:
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Hvordan kan vi hjælpe/styrke disse 
forudsætninger hos både myndighedspersoner
og basispersonale? Og hos os selv?

Forstår

Kan

Kom-
petencer

Hvem skal gøre det? Hvordan?
Har du en rolle? Hvilken? 
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Gør det

Og hvordan får vi nogen til at gøre det…?
Det er det vi kalder implementering

Gør mennesker altid det de har besluttet de vil 
gøre?
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Vaner og rutiner……..

Vaner sparer hjernen

Doven
hjerne
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Hjernen har ”2 systemer” at ty til
når vi udfordres i vores praksis

System 1:   Den nemme løsning…..den hurtige løsning….
Jeg prøver at løse udfordringen på samme måde som jeg
altid har gjort 

System 2:    En mere bøvlet løsning….den langsomme løsning
Jeg vil analysere og udfordre mig selv til at få et mere
nuanceret perspektiv på udfordringerne

Ergoterapeut Mette Søndergaard
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System  1                                   System 2

Jeg gør som                               Jeg udfordrer 
jeg plejer                                    mig selv

Samme resultat som altid                   Andre resultater                                                      
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Læg armene overkors
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Læg armene overkors

Gør det nu
med den
anden arm
øverst

Nu er du ovre i 
system 2
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Du aner ikke 
hvor mange gange
jeg har både 
sagt det
og skrevet det ud….

Piiisst:
Du er i 

sytem 1..

Ergoterapeut Mette Søndergaard
Copyright:  www.mette-soendergaard.dk

33

”Forstanderkaffe”

Tage fysisk del
i faglige 
refleksioner

Møde borgeren..
pårørende…
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Hverdags
rehabilitering

Aktiv i eget 
liv Selv-

bestemmelse Sundheds-
fremme

Fra passiv til 
aktiv

Mit gode liv 
ved

egen
kraft

Meningsfuldt
hverdagsliv

Forebyggelse

Vedligeholde
funktions-

evne

Der har de senere år været 
mange betegnelser
i luften….

Din hverdag
Længst 

muligt i eget 
hjem
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Det 
meningsfulde

Det 
meningsfulde Det 

meningsfulde Det 
meningsfulde

Det 
meningsfulde

Det 
meningsfulde

Det 
meningsfulde

Det 
mneingsfulde

Det 
meningsfulde

Skal vi koncentrere os lidt mere om…..

Det 
meningsfulde

Det 
meningsfulde
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Tak for nu

og
fortsat
god rejse…

Mette Søndergaard
www.mette-soendergaard.dk
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