
Visioner i 
praksis

Ønsker og input til dagligdagen i Byen for Livet



2



3

Forord - håndbog til livet 
i byen
I perioden august 2015 til november 2016 blev der indsamlet 
viden og data til denne håndbog til livet i byen. Metodisk er 
det gjort gennem inddragende og samskabende workshops 
i forprojektet til Byen for Livet, digital inddragelse via 
platformen tagdel.dk, studieture samt interviews med 
ledere, der hver dag arbejder for at gøre en forskel, både 
på plejehjem, men også i andre dele af det private og det 
offentlige arbejdsmarked.
  Vi henvender os i denne håndbog til alle med interesse 
for pleje og omsorg af mennesker med demens, dog især 
mennesker med en ledelsesfunktion i Byen for Livet. 
Formålet med håndbogen er ikke at diktere, hvordan 
ledelsen i Byen for Livet skal agere, men derimod at give 
de ønsker videre, som deltagerne i forprojektet har bidraget 
med. Derudover giver håndbogen inspirerende eksempler 
på, hvordan andre plejehjem og organisationer i praksis 
arbejder med kommunikation, organisering og rekruttering 
af medarbejdere og frivillige.
  Håndbogen til livet i byen tager udgangspunkt i et 
ledelsesmæssigt perspektiv, og i hvordan man kan lede 
og organisere sig inden for de fire kernegrupper: beboere, 
medarbejdere, pårørende og  frivillige, samt hvordan 
man kan arbejde med synergi og energi i og på tværs 
af disse grupper. Bogen er derfor, efter et indledende 
kapitel om ledelse generelt ifht. Byen for Livet, delt ind 
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i fire tilsvarende kapitler, og disse kapitler er delt ind i 
underafsnit, der omhandler organisering, kommunikation 
og (hvor relevant) rekruttering. Derudover er der et 
femte kapitel om erhverv i Byen for Livet, og de ønsker, 
overvejelser og tanker, der er indsamlet på workshops 
omkring dette. Og til sidst et metodeafsnit, der ridser de 
metoder op, man ofte bruger i demens- og ældrepleje.
  Fælles for alle ledere vil være at sikre, at alle de 
værdier og tanker, der er kernen af Byen for Livet, bliver 
gjort håndgribelige og implementeret som en del af det 
praktiske hverdagsliv - og vigtigst af alt; sørge for, at Byen 
for Livet er et sted, hvor mennesker med demens kan leve 
et værdigt og rigt liv, hele livet.

Organisering
Det er ledelsens opgave at organisere arbejdsdagen for 
medarbejdere, så deres faglighed og kvaliteter bringes 
bedst muligt i spil og samtidigt sørge for, at beboernes 
dage ikke bærer præg af eksempelvis uro ved vagtskifte, 
højt sygefravær eller lignende. Ledelsen skal arbejde 
ud fra en klar vision og have klare arbejdsprocedurer og 
metoder, som medarbejderne har ejerskab og kendskab 
til, og som pårørende ligeledes kender til. På den måde 
skabes konsensus, opbakning og ejerskab om stedet, 
dets ånd og tilbud. Her skal det pointeres, at vision og 
arbejdsprocedurer, ligesom stedet, er i konstant udvikling. 
 I kapitlerne om organisering giver vi de ønsker videre, 
der er kommet omkring organisering af Byen for Livet, 
samt eksempler på, hvordan det kan løses i praksis.
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Kommunikation
En stor del af ledelsens arbejde vil bestå i at slå en åben 
og anerkendende tone an - internt såvel som eksternt. 
Kommunikation skal derfor være enkel, præcis og tydelig, 
så der ikke opstår misforståelser. Det er ledelsens opgave 
at danne rammerne for indbyrdes kommunikation i Byen 
for Livet, ligesom det er ledelsens opgave, at kommunikere 
Byen for Livets værdier ud ud til omverdenen. Den 
eksterne kommunikation spiller ligeledes en stor rolle for 
rekrutteringen af medarbejdere og frivillige.
  I kapitlerne omhandlende kommunikation giver vi de 
ønsker videre, der er kommet omkring kommunikation i 
Byen for Livet, samt eksempler på, hvordan det kan løses i 
praksis.

Rekruttering
Det vil oftest være ledelsen, eller ledende medarbejdere, 
der rekrutterer nye medarbejdere, uanset om det er 
frivillige eller lønnede medarbejdere. Det vil ligeledes 
være ledelsen, der tager stilling til hvilke metoder, der skal 
gøres brug af i en rekrutteringssituation. I kapitlerne om 
rekruttering giver vi de ønsker videre, der er indsamlet 
gennem forprojektet, samt eksempler på, hvordan 
rekruttering løses i praksis. Vi har ligeledes udarbejdet 
et rekrutteringsværktøj, som kan findes bagerst i denne 
håndbog på side 100.
 
God fornøjelse med læsningen, vi håber at I vil finde 
håndbogen brugbar og inspirerende.
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Til ledelsen
Ledelsen i Byen for Livet består formentligt 
af mange forskellige dele; afdelingsledere, 
teamledere og højst sandsynligt også ledere 
for specifikke områder, der ikke nødvendigvis 
har med daglig pleje og administration at 
gøre, for eksempel en koordinator for frivillige, 
pårørende eller for erhverv. 
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Fra andre ledere
Til denne publikation har vi ikke alene indsamlet materiale 
på tematiserede workshops med et bredt udsnit af 
interessenter, vi har også interviewet forskellige ledere 
fra det offentlige og det private erhvervsliv, der hver har 
givet deres bedste råd og praktiske erfaringer videre til de 
kommende ledere i Byen for Livet. De gode råd og praktiske 
erfaringer vil komme løbende igennem bogen, men vi har 
også samlet nogle af dem i denne intro, der handler om de 
overordnede ting, man som leder skal være opmærksom 
på, og, som ifølge dem vi har interviewet, er nogle af de 
vigtigste ting, man skal huske på.

Hvad er en god leder?
Hvad er det egentlig at være en god leder? Det er der 
selvfølgelig mange meninger om, og meget vil også 
afhænge af den specifikke organisationskontekst. Men 
når man spørger ledere i felten, så er der alligevel nogle 
ting, der går igen, især ifht. at lede en organisation, hvor 
arbejdet har mennesker i centrum. Henriette Højsteen, 
forstander på profilplejehjemmet Slottet på Nørrebro i 
København, siger: “Måden, jeg orienterer mig på som leder, 
det er hele tiden ifht. vores beboere. Hvis det giver mening 
ifht. beboeren, så giver det mening. [...] Medarbejderne skal 
have det godt, de skal trives, de skal være trygge. De skal 
også vide, hvad der forventes. Konflikter skal vi løse, dårlig 
stemning skal vi undersøge, men - det er for beboerne vi er 
der.”
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Som leder er det vigtigt selv at gå forrest og være ambitiøs, 
Helle Bagger, leder af OK-centret Prinsesse Benedikte, siger: 
“Sæt rammer og forventninger som ledelse. Det er benhårdt 
arbejde. Du skal hele tiden holde det ved lige! Hele tiden 
have ledelsesbevågenhed, hele tiden stå forrest.”
 Lise Egholm, tidligere leder af Rådmandsgades Skole 
i København og i 2010 valgt til årets leder, det sidste 
overordnede ord omkring lederskab: “Du skal ville noget 
med dit lederskab, du skal have en drøm. Du skal ikke 
være bange for konflikter. Du skal være myreflittig. Du 
skal kommunikere åbent, tydeligt og oftere, end du tror. 
Du skal sige det igen, sige det på en anden måde. Du 
skal elske at være leder. Hvis du ikke gør det, så skal du 
lade være. Man skal have et godt bagland. Så skal man, 
omkring sit arbejde, have ro, redelighed og retning. Man 
skal være redelig og ordentlig. Og så plejer jeg at sige kys, 
kram og kommunikation. Altså kys, det betyder mød dine 
medarbejdere kærligt og anerkendende, men stil nogle 
krav. Og kommunikér det ordentligt.”

En vision for Byen for Livet
Der er kommet mange ønsker og tilkendegivelser ind 
omkring visioner om Byen for Livet på de forskellige 
workshops i forprojektet. Både om, hvordan man 
laver visioner, hvordan visioner skal føres ud i livet, 
og hvordan man som leder sørger for, at visionerne 
bliver implementeret i praksis. Fælles for de ledere, vi 
efterfølgende har interviewet, er både at have og holde en 
vision, men samtidigt også at udvikle den sammen med 
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sine medarbejdere, for at sikre koblingen til praksis og et 
større ejerskab

Om visioner og ledelse siger Lise Egholm: “Det der med at 
man er leder, det første er, at man skal have en vision. Og 
så skal man have en debat om sine værdier. Fordi man 
skal jo helt ned til at finde ud af, hvad er det egentligt, der 
er ledestjerner. Det kan ikke nytte noget, at det kun er Lise 
Egholm, der har set stjernerne. Så opgaven for mig, det 
var jo at formidle nogle af de visioner jeg havde og få dem 
[medarbejderne] til at komme frem med deres, og se om det 
ikke kunne koges sammen. Og det kunne det jo godt. Også 
så man [medarbejderne] selv er med til at sætte sit præg 
på, hvad der er vigtigt.”
 Samme opfattelse går igen hos de fleste af de ledere, 
vi har interviewet. Der er forskellige måder at inddrage 
medarbejderne på i visionsarbejdet, men inddrages, 
det skal de. Ida Vestergaard, der er frivilligkoordinator 
på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg fortæller om 
visionerne bag stiftelsens arbejde: “Vi har fem nøgleord: 
Medmenneskelighed, ordentlighed, faglighed, synergi og 
nytænkning. Vi ser altid mennesket først. Det er vores 
overordnede værdi og vision.”
 På Diakonissestiftelsen har man implementeret 
visionerne og kerneværdierne, ved at holde workshops 
med alle medarbejdere og alle frivillige, så alle ved, hvad 
stiftelsens fundament er. Disse workshops har i korte træk 
gået ud på at tale om de fem grundværdier og om, hvordan 
man i praksis ser dem og udlever dem i det daglige arbejde, 
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uanset om man er frivillig eller medarbejder. Man kunne 
forestille sig, at lignende workshops blev holdt i Byen for 
Livet for at sørge for, at alle er på samme spor.
 På Plejehjemmet Bonderupgård i Vanløse, der er et 
af Københavns Kommunes profilplejehjem er visionen 
lavet i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, 
ved overgangen til profilplejehjem i 2014. Forstander 
Heidi Pettersson fortæller: “Vi har nedfældet en ret klar 
vision, som alle på Bonderupgård kender. Målet omkring 
visionen er en rettesnor for både ledelse, medarbejdere 
og pårørende. Vores vision er, at borgerne har og oplever 
et aktivt hverdagsliv, hvor dyreliv og udeliv er en del af 
hverdagen. Vi lavede visionen sammen over to dage i et 
sommerhus. Og selvom det er en bekostelig affære at få 
alle medarbejdere ud og rive 2 dage ud af kalenderen, så 
er det givet rigtigt godt ud! Så alle ved, hvad vi står overfor, 
hvilke udfordringer der er. Og alle kender målene og ved, 
hvor vi gerne vil hen.” 

Om medarbejdere
Ledelse handler i høj grad om at lede og motivere sine 
medarbejdere, sørge for de er fagligt dygtige, at de 
blomstrer, og at de tager ansvar. Men hvordan gør man så 
det, rent praktisk? Det er der flere, der her kommer med 
deres gode råd til.
 Lise Egholm: “Ledelse handler selvfølgelig også om 
relationen til medarbejdere. Det er en leders opgave at have 
indføling med sine medarbejdere. Det kræver, at man er 
med til deres teammøder. Det var jeg hvert år, to gange om 
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året og så afholdt jeg MUS-samtaler. Jeg havde 30 hvert år, 
der var 60 lærere, så hvert andet år holdt jeg MUS-samtaler 
med alle. […] Hvordan får du folk til at præstere bedst? Det 
gør du, hvis folk er glade og motiverede og bliver set af 
deres leder.”
 For Helle Bagger er det især dét, at man som leder 
tør stole på sine medarbejdere, og at man kan få 
medarbejderne til at stole på sig selv, også selvom de tager 
fejl: “Du skal turde det! Du skal stole på, at medarbejdere 
godt kan det. Hvad er det værste, der kan ske? […] Ét er dét, 
at få medarbejderne til at turde at tage de der beslutninger 
selv. De skal også turde at stå ved beslutningerne!”
  Også Heidi Pettersson er enig i, at medarbejdere, der 
tør tage ansvar, trives bedre: “Vi har igennem de sidste 8 år, 
haft en virkelig god trivsel. Hvilket også afspejler sig i vores 
lave sygefravær. Og det tror jeg simpelthen skyldes, at 
medarbejderne har så stort et ansvar og medbestemmelse. 
Og indflydelse på deres eget arbejde, samtidigt med at 
vi prøver at få noget “krydderi” på deres arbejde, med for 
eksempel vores dyr og udeliv.”
 Endnu en ting, som mange ledere pointerer er, at der er 
et mangfoldigt team af medarbejdere. Charlotte Andreasen, 
forstander i OK-Huset Lotte på Frederiksberg forklarer: 
“ […] Sådan at vi får nogle forskellige kompetencer ind i 
huset. Så kigger jeg også på, at det er vigtigt, at vi har en 
god blanding af nogen, som er relativt nyuddannede, nogen 
der har noget erfaring, så man også har den der ping-pong 
med, at nogen har meget erfaring, og så er der nogen der 
kommer med den nyeste viden.”
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Fællesskab i Byen for Livet
Et af de ønsker, der er gået igen flest gange i forprojektet til 
Byen for Livet, er ønsket om et stærkt og trygt fællesskab, 
men stadig med plads til individualitet. En af de største 
og vigtigste områder for ledelsen er således at sikre netop 
fællesskab, tryghed og plads til individet. 
 Fællesskab kan man blandt andet højne ved hjælp 
af traditioner og ritualer, som højtidsfester og -frokoster, 
morgensang og fællessamlinger, hvilket samtlige 
interviewede ledere er meget bevidste om. En anden 
måde at højne fællesskab på, er ved at sørge for, at alle 
tager fællesskabet og fællesarealerne alvorligt, blandt 
andet ved at sørge for, at der er pænt på fællesarealer, 
og at alle er enige om, at der er en ordentlig tone. Som 
Henriette Højsteen fra Slottet pointerer: “Fællesarealer 
skal respekteres, alle skal kunne være der. Hvis man 
ikke taler ordentligt til hinanden, så kan man ikke være 
der. Fællesarealer skal vi kunne være på sammen. 
Fællesskabets interesse skal varetages.”
 Man kan også højne fællesskabet ved at lave 
interessefællesskaber mellem beboerne, så de får mulighed 
for selv at tage initiativer til at lave noget sammen og 
få deres egne fællesskaber i fællesskabet. Og så kan 
man, som de gør på Bonderupgaard i Vanløse, samle til 
fællesaktiviteter på tværs af huset, og sørge for, at der er 
et fællesrum til alle. Heidi Pettersson fortæller:“Så har 
vi aftenaktiviteter, hvor de i fællesskab er sammen om 
aftenen. Der har vi en stor festsal, hvor de mødes om 
aftenen. Så på den måde, så skaber vi rammerne for, at de 



18

kan mødes på kryds og tværs.”
 Forstanderen fra Grundtvigs Højskole i Hillerød, Jakob 
Mejlhede Nielsen fortæller, hvordan man på højskolen 
arbejder med, at fællesskabet skal gå på tværs af både 
ansatte og elever/beboere:“Det er på den måde et fælles 
hus, et fælles hjem. Det er både et hjem for eleverne, og 
det er en arbejdsplads, så vi skal alle sammen leve med 
de beslutninger, der bliver truffet. Vi har morgensamling 
med fællessang hver morgen. Et ritual om en fælles start 
på dagen. Det betoner det fælles, og at alle kan bidrage. Det 
er ikke X-factor, det er ikke den enkelte der skal stråle. Det 
skal lyde godt i fællesskab, hvor alle bidrager.”

Inddragelse af lokalområdet
Byen for Livet kommer til at ligge i udkanten af Odense i 
et smukt, grønt område, hvor der i forvejen er en alsidig 
skare af beboere i de omkringliggende villaer og lejligheder. 
Der er altså et eksisterende område med mennesker, der 
vil have en holdning til bydelen. Nogle vil måske være 
utrygge, andre skeptiske, mens de fleste - forhåbentlig 
- vil være nysgerrige og støtte op om Byen for Livet. På 
alle vores workshops er det blevet pointeret, at lokal- og 
nærområdet spiller en stor rolle ifht. Byen for Livet, og at 
et godt forhold er nødvendigt. Det er altså op til ledelsen og 
medarbejdere at involvere og sørge for velvilje og støtte fra 
omgivelserne. 
 De ledere, vi har interviewet, har erklæret sig enige i 
dette og har entydigt lagt vægt på at have et godt forhold 
til og engagement i lokalområdet. Charlotte Andreasen 
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fortæller: “Da vi skulle flytte ind her, vidste vi, at der 
var nogle udfordringer med naboerne rundt omkring. 
Vi var ærlig talt ikke særlig populære, fordi på den her 
grund, der var der garage og parkeringspladser og grønne 
områder. Så da man skulle bygge huset, der tog man jo 
folks parkeringspladser og garager, det er aldrig specielt 
populært. Så jeg tænkte, da vi var flyttet herover; ‘Vi må 
gøre et eller andet aktivt!’ Vi kan jo ikke holde til at have et 
dårligt forhold til vores naboer. Så bliver det jo meget op ad 
bakke, fordi vi kunne sagtens forestille os, at der var nogle 
beboere, der gik deres vej og gik over i deres bebyggelse. Så 
vi inviterede til åbent hus. Det slog vi op i lokalavisen og 
rundt omkring. Og så kom der altså 200 mennesker. Mange 
var nysgerrige.”
 For Rådmandsgades Skole, der var en meget 
upopulær skole i 90’erne gjaldt det også om at være på 
charmeoffensiv i lokalmiljøet og det er blandt andet blevet 
til initiativerne Street Parade, hvor børnene fra 1.-6. Klasse 
og musikskolen går i parade og synger og danser og spiller 
musik. Også den årlige skraldedag, hvor eleverne fra hele 
skolen samler skrald i lokalområdet, er til stor glæde for 
alle.
 Det gælder altså, med Jakob Mejlhede Nielsens ord 
om, både at komme ud til lokalmiljøet og at invitere det 
indenfor: “Vi vil også gerne have en betydning som skole 
i det omgivende samfund, altså række ud og få egnen ind, 
men også få vores elever ud og betyde noget i lokalmiljøet, 
så det ikke kun er en osteklokke.”
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Med denne intro vil vi nu tage hul på kapitlerne omkring 
de fire kernegrupper af mennesker Byen for Livet; beboere, 
medarbejdere, pårørende og frivillige.
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Beboerne
Alle beboere er forskellige med forskellige 
baggrunde, familier, liv, interesser og værdier, 
og der skal være plads til alle. Det er deres 
hjem.
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Beboere
Byen for Livets fornemste opgave er, at sætte beboerne i 
centrum og sørge for, at de kan leve et værdigt og rigt liv 
med en sygdom, der kan gøre dem dybt afhængige af andre 
mennesker. Alle beboere er forskellige med forskellige 
baggrunde, familier, liv, interesser og værdier, og i Byen for 
Livet skal der være plads til alle.

Organisering
Byen for Livet skal både have den enkelte og fællesskabet 
for øje, hvilket stiller store krav til organisering. I dette 
kapitel kommer vi ind på indflytningssituationen, 
bo-klynger, fællesskab, aktiviteter, dyr og teknologi. 
Alt sammen noget, der hører ind under, hvordan en 
ønskværdig og hensigtsmæssig organisering kan foregå, så 
man både tager hensyn til den enkelte og til fællesskabet. 
Og alle er det emner, der har fået særlig opmærksomhed i 
løbet af vores workshops.

Indflytning
Indflytningssituationer kan være nogle af de mest 
ømtålelige, især hvis demenssygdommen er fremskreden. 
En beboer vil komme fra sit tidligere hjem og skal derfor 
vænne sig til nye omgivelser, mennesker, lyde, lugte og 
indtryk.
 Byen for Livet kommer til at rumme mange forskellige 
beboere, der alle skal tages hensyn til, på hver deres måde. 
For at favne den enkelte bedst muligt, blev der gennem 
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forprojektet udtrykt ønske om, at vedkommende bliver 
mødt i sit eget hjem inden en indflytning. Her kortlægges 
interesser og tanker, oftest i samarbejde med ægtefællen 
eller andre pårørende. Det er samtidig ønskværdigt at 
sørge for, at møbler, malerier, nips og andre ting med en 
høj affektionsværdi og genkendelighed medbringes i det 
nye hjem. Dermed dannes rammen for en genkendelig 
dagligdag i de nye omgivelser. Dette skal selvfølgelig gøres 
i et omfang, der passer til den nye boligs størrelse og med 
øje for medarbejderes ageren i hjemmet.
 Det blev generelt anbefalet, at der skulle afholdes 
en forventningssamtale ved indflytning, hvor tanker, 
bekymringer og forventninger kunne vendes, og hvor 
pårørende kunne blive inddraget. Dette er også noget, man 
ser i praksis, som Charlotte Andreasen forklarer: “Vi holder 
en indflyttende samtale, vi holder en opfølgende samtale 
efter en måned, og vi har en slut samtale efter 3 måneder, 
for at høre, hvordan har de så har oplevet det. Har de følt 
sig vel taget imod? Har de ideer til ting, vi kunne have gjort 
anderledes?”
 En anden måde at få en rolig og tryg start i de nye 
omgivelser er at gøre, som man praktiserer på Grundtvigs 
Højskole i Hillerød, hvor man i starten lader eleverne få 
kendskab til en lille gruppe mennesker. Når der er etableret 
en tryg ramme med en gruppe, kan man udvide beboerens 
berøringsflade. Det kan både gælde for personer, steder og 
aktiviteter, så man langsomt introducerer eleven til alle de 
nye omgivelser og de føler sig trygge. Denne praksis kan 
også indføres i Byen for Livet.
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 At have den enkelte beboer i fokus betyder eksempelvis, 
at alt for generelle skemaer og strukturer ikke ønskes. 
Trygge, faste rutiner kan være givtigt for mange, men 
skal ikke trækkes ned over hovedet på alle, mennesker 
skal ikke passe ind i skemaer, skemaerne skal passe til 
mennesker. Eksempelvis skal beboerne ikke underlægges 
en fastlåst døgnrytme, men derimod have lov at leve 
med den døgnrytme og de behov, de har. I praksis kan det 
foregå som på Plejehjemmet Benedikte, hvor leder, Helle 
Bagger forklarer: “Vi lader dem være. I stedet for at lave 
de der korrigerende samtaler, i stedet for at sige: ‘Nu skal 
du op, for klokken er 9’, så lad ham dog ligge. Kom med en 
kop kaffe, tænd lyset i gangen og gå ind med kaffen. Lad 
dem lige vågne, og kom igen om ½ time. Hvem siger at alle 
beboerne skal sidde rundt omkring bordet kl. 9 og være 
klar til at spise deres morgenmad, velfriseret og været i 
bad? Nogle har bedre af at komme i bad om aftenen. Gå 
ind i deres livshistorie, hvad plejer de at gøre? Vi har en 
typograf, der var vant til at arbejde om natten. Der skal 
altså gå lang tid før, at hans vane kan ændres. Når han 
bliver dement, så går han tilbage i det, han plejer at gøre. Så 
må vi jo imødekomme det.”

Livshistorier og livsplakater
Ved indflytning er det på mange plejecentre praksis, at en 
medarbejder interviewer den kommende beboer og også 
beboerens pårørende, for at få et så godt indblik i beboerens 
liv og vaner som muligt. Dette er også ønskværdigt i Byen 
for Livet. Som eksempel på dette, kan ses oversigt fra OK-
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Centret Prinsesse Benedikte i Frederiksberg Kommune (se 
bilag 1).
 På mange af de afholdte workshops har det været et 
stort ønske fra deltagerne, at der skabes et visuelt indblik 
i den enkelte beboers liv, en såkaldt livsplakat. Dette er 
både en metode, hvorpå beboeren kan huske sit liv og sine 
pårørende, og det er samtidig et redskab for medarbejdere 
og frivillige til at forstå beboeren og dennes vaner, liv og 
udfordringer. Livsplakaterne skabes af en medarbejder 
eller en frivillig i samarbejde med beboeren og muligvis 
også en pårørende og kræver selvfølgelig adgang til 
billeder fra personens liv. Rådgivningscenteret for yngre 
demensramte på Kallerupvej i Odense har haft stor succes 
med at lave livsplakater og vi har fået lov at gengive deres 
opskrift. (se bilag 2).
 På plejehjemmet slottet, har man for nylig forsøgt sig 
med en anden måde at fortælle og lære beboernes historier 
at kende på. Forstander Henriette Højsteen: “I øjeblikket 
har vi nogle dansere, der først lytter til folks historier og 
så laver en koreografi over det, og så er beboerne med i en 
eller anden grad.”
 Ved kontinuerligt at arbejde med beboernes 
livshistorier, både på skrift og visuelt, kan man hjælpe dem 
til at huske, og sikre, at andre beboere, medarbejdere og 
frivillige kan skabe sig et mere fyldestgørende indtryk af 
den enkelte beboer og derved også en bedre kontaktflade 
og bedre mulighed for rehabilitering.
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Bo-klynger
For at skabe de bedste sociale relationer beboerne imellem, 
blev det ønsket i forprojektet, at beboerne har mulighed 
for at bo i klynger, der bygger på den livsstil og på de 
værdier og interesser, som beboerne kommer med. På De 
Hogeweyk, som er et anerkendt demensplejehjem i Weesp, 
Holland, sammensættes beboergrupperne ud fra livsstile. 
Disse livsstile kan ikke oversættes direkte til en dansk 
kontekst, men med afsæt i de forskellige elementer kan 
der skabes en lignende inddeling i Byen for Livet til fordel 
for beboerne. Inspiration til dette kan også findes blandt de 
københavnske plejehjem, hvor man siden 2014 har arbejdet 
med profil-plejehjem, blandt andet Slottet Nørrebro, der har 
en LGBT-profil, Bonderupgård i Vanløse, der har fokus på 
dyr og udeliv, og Rundskuedagens Plejehjem på Vesterbro, 
der har fokus på mad.
 Elementer, der kan arbejdes ud fra, kan være alder, 
religiøs baggrund, økonomisk formåen, etnisk baggrund, 
politiske holdninger, tidligere beskæftigelse, mm. Det er et 
ønske, at der designes en proces, som kan klarlægge disse 
elementer med den specifikke gruppe af beboere, når der 
er afklaring omkring, hvem de bliver. Med udgangspunkt 
i disse elementer skabes så de rette bo-klynger 
hvor livsstilene kommer til udtryk i bl.a. indretning, 
udsmykning, måltidet og dets tilberedning, social omgang, 
daglige rutiner, samt de levede normer og værdier.
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Fællesskab, beboersamspil og aktiviteter
Det gode fællesskab opstår, når rammerne sættes for, at 
mennesker mødes og finder ud af at de har noget til fælles 
på tværs af baggrunde og roller og kan indgå i fællesskabet, 
på den måde, det passer dem. Der er mange muligheder for 
at sørge for, at fællesskaber kan opstå.
 En måde er, at have faste, men ikke obligatoriske, 
ritualer, der skaber mulighederne for at dyrke fællesskabet, 
som eksempelvis måltider, højtider, morgensang og 
morgengymnastik. En anden måde kan være, at invitere 
beboerne til sammen at deltage i praktiske opgaver 
tæt relateret til fællesskabet og det daglige liv. Det kan 
eksempelvist være opgaver som at hjælpe med maden, 
vasketøjet eller at dække bord. Eller som på plejehjemmet 
Bonderupgård i Vanløse, der er profilplejehjem med fokus 
på dyr, hvor beboerne inddrages i den daglige pleje af 
dyrene. 
 Forstander Heidi Pettersson fortæller: “Både borgere og 
personale har en anden arbejdsrytme end tidligere. For vi 
har jo bure der skal tømmes, og der er noget ekstra arbejde 
omkring det. Der er nogle helt faste aftaler. Hvem der for 
eksempel tømmer bur, og hvem der tager ud og køber hø og 
halm osv.”
 På den måde bliver beboernes hverdagsliv beriget med 
en reel oplevelse af inddragelse og af, at være et menneske, 
der er brug for. Og der opstår ofte gode snakke, når man 
arbejder ved siden af hinanden, hvilket også skaber 
muligheder for at få en dybere indsigt i en persons liv og 
tanker.
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 En tredje måde, der er blevet gennemført med god 
succes i eksempelvis De Hogeweyk, er at sætte rammer 
for aktiviteter i form af klubber eller foreninger, hvor 
man bliver en del af et fællesskab og ikke bare deltager 
i en enkelt begivenhed. Man kan også, som ledelse og 
medarbejdere sætte mennesker sammen, som man 
fornemmer kunne have en god relation, eller som har 
fælles interesser, men som ikke nødvendigvis møder 
hinanden i løbet af en hverdag, fordi de bor forskellige 
steder i bydelen. Dette gøres eksempelvis i OK-Huset 
Lotte, på Frederiksberg. Forstander Charlotte Andreasen 
fortæller: “Vi gør noget ud af interessefællesskaber, så 
de får mulighed for selv at tage initiativ til at lave noget 
sammen; gå en tur eller sætte sig sammen, gå i biografen 
eller høre musik.”
 På plejehjemmet Bonderupgård i Vanløse har man 
en årlig sommerhustur, hvor alle beboere har mulighed 
for at tage med. Forstander Heidi Pettersson fortæller: 
“I denne her september måned, har vi for eksempel 
sommerhusophold, hvor vi tager alle beboerne til Vig, hvor 
de er på 3 dages sommerhusophold med personalet. Det er 
ca. 40 % af beboerne, der tager med.”
 Nogle af ovennævnte aktiviteter, som eksempelvis en 
sommerhustur, eller pasning af dyr, vil kræve et større 
organisationsarbejde og det ansvar vil muligvis skulle 
deles mellem eksempelvis frivillige og medarbejdere. 
Mange steder i plejesektoren har man ansat en fast 
frivillig-koordinator eller en medarbejder, der koordinerer 
klubber, foreninger og aktiviteter. Dette er også blevet 
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ønsket til Byen for Livet.
  Til at udvikle, organisere og finde på aktiviteter, har 
vi i forprojektet udviklet værktøjet AKTIVITETSKANVAS, 
som kan findes i Værktøjskassen. Værktøjet kan bruges 
af alle, der har et ønske om at udvikle en aktivitet for/med 
beboerne.

Seksualitet
Seksualitet har indtil for få år siden været relativt 
tabubelagt i forbindelse med ældre mennesker og især i 
forhold til mennesker med demens. 
 I forprojektet, er det blevet tydeligt understreget, 
at seksualitet blandt mennesker med demens er et 
fokusområde, der ikke må glemmes i Byen for Livet. 
Mennesker med demens mister ikke nødvendigvis deres 
seksualitet og har, som alle andre mennesker, behov 
for berøring og nærhed og de kan også have lyst til sex. 
Seksualitet er altså en faktor, der skal tages lige så alvorligt 
som beboernes appetit, søvnbehov med videre, og kan gøre 
en meget stor forskel både i forhold til humør, habilitering, 
frustrationer og identitet. Henriette Højsteen, forstander 
på Slottet på Nørrebro fortæller, hvordan det rent praktisk 
kan gøres, at tale med beboerne om deres seksualitet: “Jeg 
har holdt fast i vigtigheden omkring ældre og seksualitet. 
Vi havde to psykologer inde og tale med vores beboere 
ifht. hvad der betyder noget, når vi taler med dem om 
seksualitet. … De lavede også to workshops med i alt 20 
medarbejdere og dem arbejder vi videre med. Og så satte vi 
et mål, at til næste gang vil alle de medarbejdere have talt 
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med deres beboere om seksualitet og så samler vi op på 
det.” 
 I forhold til berøring og nærhed kan noget så simpelt 
som at holde i hånden afhjælpe en masse frustrationer, 
men også massage, fodbad, en tur til frisøren kan gøre en 
stor forskel. I forhold til seksuelle lyster, kan forskellige 
sexredskaber eller legetøj også bruges. Medarbejderere 
skal derfor klædes godt på til at håndtere seksualitet hos 
beboerne.

Dyr
Dyr har ofte en god indvirken på mennesker med demens, 
og gennem alle workshops har det været et stort ønske, 
at dyr bliver en del af dagligdagen i Byen for Livet. Der er 
mange måder man kan organisere dyr i dagligdagen på, og 
det benyttes mere og mere i plejesektoren.
 En måde at organisere sig på, er at have besøgshunde: 
frivillige kommer på besøg med deres hunde, hos de ældre, 
der har lyst til det. En anden måde ses på Bonderupgård 
i Vanløse hvor man har organiseret sig sådan, at det er 
medarbejderne, der har deres egne hunde med hver dag. 
Hundene indgår på den måde som en del af dagligdagen, 
og kender beboerne - og hinanden -  da de har været på 
Bonderupgård, siden de var hvalpe. Dette er også en fordel, 
da hunde er territoriale dyr og helst skal kende deres flok, 
for ikke at blive urolige.
 Det er muligt, at nogle beboere ønsker at have deres 
dyr med sig, når de flytter ind i Byen for Livet, derfor skal 
ledelsen tage stilling til, hvordan dette bedst organiseres. 
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Ønsket fra forprojektet er, at hvis beboeren selv er i stand 
til at tage vare på kæledyret, så er det fint at medbringe 
et dyr ved indflytning. Dog skal man overveje, om der er 
tale om et territorielt dyr, som hunde og katte, da dette kan 
give problemer, hvis der i forvejen er dyr på en afdeling/
boklynge. Det skal selvfølgelig også vurderes, om kæledyr 
kan have en indvirkning på andre beboere, enten i form af 
allergi eller adfærd. Byen for Livet skal være et sted for alle.
Dyr kræver ofte en del pasning og dette skal organiseres og 
indtænkes i en hverdag. En måde at organisere sig på er at 
give beboerne forskellige opgaver, og dermed inddragelse i 
forbindelse med pasning af dyr på en afdeling, så det ikke 
er en yderligere arbejdsopgave for medarbejdere at have et 
eller flere dyr på en afdeling. Det kan være, at fodre et eller 
flere dyr, at rense bure, at hente æg hos hønsene eller at 
lufte dyr.

Teknologi
Teknologi er en vigtig del af plejesektoren og kan bruges i 
mange forskellige henseender. Det skal selvfølgelig altid 
vurderes, hvilken påvirkning teknologien har ifht. etiske og 
medmenneskelige overvejelser og ønskerne til teknologi 
i Byen for Livet er, at det kun skal bruges, når der er tale 
om at støtte op omkring den menneskelige interaktion, 
for eksempel i form af at lette organisering eller 
kommunikation. Teknologiske hjælpemidler kan hjælpe 
til, at beboere kan blive forkælede, bevare deres fysiske 
formåen, identitet og generelt holde sig i gang og bevare 
deres værdighed. Især for mennesker med begyndende 
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demens kan sygdommens progression reduceres, ved 
at træne kognition og hukommelse, så meget det nu er 
muligt. Der findes mange apps og anden teknologi til dette 
formål. Teknologiske hjælpemidler kan desuden være med 
til at sikre, at beboerne kan bibeholde mulighed for at bruge 
ting fra deres tidligere hverdag uden frygt for, at deres 
sikkerhed er i fare, for eksempel særlige komfurer, knive, 
mm. Yderligere kan ting som alarmmåtter og GPS være 
med til at give beboeren større bevægelsesfrihed i Byen 
for Livet og sørge for, at ingen vandrer ud af Byen for Livet, 
uden at medarbejdere bliver opmærksomme på dette. 
 Brugen af teknologi kan være med til at sikre den bedst 
mulige pleje for beboeren, men den skal være fleksibel og 
hurtigt kunne tages i brug og stilles væk igen. Brugen skal 
være hensigtsmæssig for det enkelte menneske.

Kommunikation
Kommunikationen i Byen for Livet ønskes baseret 
på anerkendende pædagogik. Uden at gå nærmere i 
dybden med alle teorierne bag, skal det her blot nævnes, 
at anerkendende pædagogik handler om at se andre 
som mennesker med egne oplevelser, følelser, tanker, 
holdninger, rettigheder og potentialer, uagtet sygdom. 
Heraf følger, at kommunikationen må tage karakter af at 
være mellem ligeværdige mennesker, anerkendt på lige 
vilkår.
 Kommunikationen mellem Byen for Livet og beboerne 
skal derfor også altid være en dialog. Beboeren skal høres, 
anerkendes og skal have mulighed for at komme til orde.
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Også indbyrdes skal beboerne tale ordentligt til både 
hinanden, medarbejdere, pårørende og frivillige. 
 Udover den daglige hverdagskommunikation, hvor 
den anerkendende pædagogik bruges, er der andre måder, 
man kan højne kommunikationen på. Et forslag, der kom 
ind i forprojektet, er eksempelvis ugemøder, hvor både 
medarbejdere og beboere deltager. Eventuelt kan pårørende 
også inviteres til at deltage en gang om måneden. På 
møderne skal det være muligt at drøfte forskellige emner, 
ligesom det skal være muligt at ændre på ting, hvis der er 
flertal for det. Vær dog opmærksom på, at der kan være 
emner og forslag, der af etiske eller andre årsager ikke 
egner sig til at blive taget op i plenum. I disse tilfælde 
bør man trække sig tilbage til møderum og holde mere 
personlige samtaler.
 En anden mulighed for kommunikation er føromtalte 
livsplakater, hvor medarbejdere og frivillige i arbejdet med 
livsplakaterne får talt mere indgående med beboere og har 
mulighed for at skabe en tættere relation, der kan forbedre 
kommunikationen. Moderne kommunikationsmidler 
som telefoner og tablets begynder også langsomt at 
holde deres indtog i plejesektoren, og for mange beboere 
kan dette være til stor glæde, da de har mulighed for at 
kommunikere med de af deres pårørende, der bor langt 
væk. Det kan være nødvendigt fra ledelsens side at vedtage 
nogle retningslinier for brugen af kommunikationsmidler 
på fællesarealer.
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Medarbejdere
I Byen for Livet er der brug for en høj og divers 
faglighed blandt medarbejderne. Der er i 
forprojektet blevet gjort mange overvejelser 
omkring, hvilke personlige egenskaber 
medarbejderne skal besidde.
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Medarbejdere
I kapitlet om organisering vil vi først gennemgå de 
ønsker, der er kommet ifht. medarbejderes faglighed, 
deres kompetencer og kvaliteter, hvordan medarbejdere 
organiseres og hvordan man kan sørge for at videreudvikle 
medarbejdere, beboernes seksualitet samt omkring brugen 
af teknologi i plejesektoren. Herefter følger et kapitel om 
kommunikation og sidst et kapitel om rekruttering.

Organisering
Fagligheder og funktioner
Uanset hvilken faglig baggrund, man kommer med i Byen 
for Livet, skal fagligheden være høj. Medarbejdere skal 
hvile på et solidt og velfunderet fagligt grundlag, som de 
har lyst til at udvide og undersøge i samspil med andre. Det 
er positivt, hvis en medarbejder besidder flere fagligheder 
og derfor kan udfylde og kommunikere på tværs af 
flere roller, som forstander Charlotte Andreasen fra OK-
Huset Lotte pointerer: “Det handler om at få en palette 
af forskellige kompetencer. De skal jo ikke være ens. De 
skal helst kunne noget forskelligt. Nogen må gerne have 
noget viden om demens, noget særlig viden om kost og 
ernæring, eller diabetes. Sådan at vi får nogle forskellige 
kompetencer ind i huset.”
 Faggrupper i Byen for Livet, skal naturligvis være 
sosu-assistenter, sosu-hjælpere og sygeplejersker samt 
fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det ønskes desuden 
at øge fokus på det socialfaglige ved at øge andelen 
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af pædagoger eller mennesker med pædagogiske 
kompetencer. Der blev desuden udtrykt ønsker om fast 
tilknyttet gerontopsykolog og gerontopsykiater.
 Indenfor fysiske og sanselige fag var det et stort ønske 
fra workshopdeltagere, at der ansættes medarbejdere 
indenfor have- og dyreterapi, samt musikterapeuter og 
sexologer, muligvis på freelance-basis. For at kunne tilbyde 
mulighed for religiøs og spirituel praksis, ønskes, som 
minimum, en tilknytningsaftale til en kristen præst og en 
imam, samt eventuelt mere sekulære rådgivere, afhængigt 
af beboernes præferencer.
 En eller flere kokke samt ernæringsassistenter, der 
har viden om mad og måltider, og laver mad fra bunden, 
er også et stort ønske. I den forbindelse skal der muligvis 
også ansættes en gartner, eller en plantekyndig, der, 
gerne med hjælp fra beboerne og frivillige, har mulighed 
for at dyrke afgrøder i Byen for Livet. Til den daglige drift 
skal Byen for Livet som minimum ansætte en pedel, 
men her kunne en eller flere gartnere også være nyttige, 
især ifht. en sansehave (se Visionsprogram). Desuden 
skal der selvfølgelig ansættes rengøringspersonale og 
administrative medarbejdere.
 Af mindre gængse faggrupper, som med fordel kunne 
inkluderes i det daglige liv, findes håndværkere, organister, 
og teateruddannede, der alle kan stå for mere hobby-
relaterede aktiviteter. Dette er også en opgave, der evt. vil 
kunne udføres af frivillige. Det kunne desuden være en 
mulighed at ansætte en jurist eller en socialrådgiver til 
at hjælpe beboerne ifht. deres rettigheder. Mange andre 
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ønskede faggrupper vil muligvis ikke være direkte ansat 
af Byen for Livet, men nærmere have deres egen praksis, 
som både beboere i bydelen og mennesker udefra kan 
benytte. Uanset måden, dette bliver organiseret på, vil 
alle disse blive betragtet som medarbejdere i Byen for 
Livet og vil derfor skulle have en grundlæggende indsigt 
i og forståelse for demens samt leve op til mange af de 
samme kvaliteter, som medarbejdere ansat direkte af Byen 
for Livet. For at dette kan lade sig gøre, anbefales det at 
tilbyde efteruddannelseskurser, samt at strukturerne og 
det daglige liv tillader mulighed for løbende sparring og 
vidensdeling med hinanden.

Udvikling og efteruddannelse
Det er selvfølgelig op til ledelsen at fastsætte, hvordan der 
skal kompetenceudvikles i bydelen, men god adgang til 
efteruddannelse har været et stærkt, gennemgående ønske 
i forprojektet. Uanset hvilken faglighed man har i Byen 
for Livet, er det vigtigt, at man hviler i denne faglighed 
og stoler på dét man ved. Som nævnt ovenfor vil både 
tværfaglighed og kreativitet være en stor del af Byen for 
Livet, og hvis man hviler i sin faglighed, er begge dele 
lettere at udøve.  
 Forstander Charlotte Andreasen forklarer det således: 
“Noget af det, som også er rigtig, rigtig vigtigt, er, at de også 
har nogle kommunikative evner. At de tør snakke med 
de pårørende. At man ikke bliver bange for, at der står en 
frustreret pårørende og skælder ud, og at man har noget 
viden om, hvad er det så, jeg kan gøre. At man tør bruge 
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sin faglighed i dialogen med de pårørende, i stedet for 
sine følelser. For det er tit der, vi bliver presset ud, når man 
synes man bliver uretfærdigt behandlet. Så kommer man 
med undskyldningen på, hvorfor tingene er som de er, det 
er meget menneskeligt. Men det er vigtigt, at de sådan kan 
trække deres faglighed op og bruge den også.”
 De fleste af de ledere, vi har interviewet prioriterer 
efteruddannelse og kurser højt - også for at få 
medarbejderne til at blomstre og trives med deres arbejde. 
Som Helle Bagger udtrykker det: “Med faglighed kommer 
man længst. Det er ikke altid nok med den moderlige 
kærlighed, med et godt hjerte. Vi [ansatte] bliver jo også 
målt på alt muligt. Så vi skal præstere noget fagligt.”
 Alle medarbejdere kan med fordel tilbydes 
kompetenceudvikling specifikt i, hvordan mennesker med 
demens mødes bedst muligt, hvordan demenssygdomme 
påvirker kognition, og hvordan man interagerer med 
mennesker med demens. Det kan både være ifht. 
pædagogik, kommunikation, anerkendende pædagogik og 
neuropædagogisk viden, samt sanseintegration, omsorg 
og seksualitet. Medarbejdere kan også have stor glæde af 
supervision og sparring med hinanden ifht. deres arbejde. 
Igen får Helle Bagger ordet: “Folk skal have noget fagligt 
de kan bruge til noget, til at gøre noget ved problemet, i 
stedet for at snakke om det som et problem. Vi har fået 
noget kollegial supervision, kollegial sparring. Vi har 
fået penge fra trygfonden til 2 forløb vi kørte. Måden at 
tale om tingene på. En stærkere faglighed giver færre 
arbejdsskader og anmeldelser. Medarbejderne ved, hvordan 
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de skal håndtere situationerne.”

Kompetencer og kvaliteter
Uanset funktion og faglighed blandt medarbejderne i 
Byen for Livet, skal de have en stor interesse i og empati 
for målgruppen, og se det som deres fornemste opgave, 
at skabe et godt, værdigt og rigt liv for mennesker med 
demens.
 På de workshops, vi har afholdt i løbet af forprojektet, er 
der udtrykt følgende generelle ønsker til medarbejdernes 
kompetencer og kvaliteter: De er alle passionerede 
og kreative samt tryghedsskabende for beboere og 
pårørende. De er løsningsorienterede og nysgerrige både 
på mennesker, deres fag og andres fag. De er i stand til at 
bruge dokumenterede og evidensbaserede indsatser, men 
er ligeledes ikke blege for at teste nye og innovative tiltag. 
De sætter sig selv i spil, ved at synge, danse, lege eller på 
anden vis improvisere, hvis de kan se, at det har en positiv 
effekt på beboerne.
 Medarbejderne skal kunne identificere sig selv med 
de grundlæggende værdier og indarbejde værdierne i 
det daglige. Desuden er de motiverede for at lære nyt og 
specialisere sig, men kender egne grænser både fagligt og 
personligt.
  Med mange forskellige faggrupper, og deraf fagligheder, 
skal tværfagligheden være i højsædet i Byen for Livet. 
Herunder hører evnen og lysten til at tage ved lære af 
andre. For at kunne lytte til og respektere andre fagligheder 
end sin egen, er det nødvendigt, at være velfunderet i sin 
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egen viden og kunnen. Det er en balancegang at kunne 
arbejde i et tværfagligt miljø og både bringe sin egen og 
andres viden i spil, og det er et felt, som ledelsen skal være 
meget opmærksom på hele tiden bliver udviklet og udøvet. 
 Uanset hvilken faglig baggrund og funktion 
medarbejderne i Byen for Livet har, er én af de vigtigste 
kompetencer, at de besidder en dybdegående viden 
om demens og dét at arbejde med demensramte. Dette 
kan gøres ved at tilbyde alle medarbejdere i Byen for 
Livet et introforløb i Byen for Livets værdisæt samt en 
grunduddannelse i demens og i at omgås mennesker med 
demens, ligesom alle medarbejdere skal have viden og 
indsigt i anerkendende pædagogik og løbende tilbydes 
kurser og efteruddannelse med den nyeste viden indenfor 
demens.
 Endnu en væsentlig kvalitet og kompetence hos 
medarbejdere i Byen for Livet, er evnen til at tænke 
kreativt og selvstændigt og turde tage ansvar. Det er 
medarbejdernes opgave at kunne løse problemer på 
en kreativ og nytænkende måde og det er ledelsens 
fornemste opgave, at kunne slippe kontrollen så tilpas 
meget, at medarbejdere tør agere i en situation uden 
frygt for repressalier. Dette er selvfølgelig ikke så enkelt, 
som det lyder, men hvis man som ledelse sørger for, at 
opmuntre, støtte og hjælpe medarbejdere, når de kommer 
med nye forslag eller gerne vil prøve nye idéer af, så er 
man nået et langt stykke hen ad vejen. Som Charlotte 
Andreasen udtrykker det: “For mig er det rigtig vigtigt at 
medarbejderen tør tage ansvar. Og når man tager ansvar 
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og løser opgaver på egen hånd, så går det nogen gange 
galt. Og det skal vi lære af. Hvis man laver den samme fejl 
20 gange, så har man måske svært ved at lære af det, men 
hvis man hver gang bliver bedre til det, så er man på rette 
vej.”

Seksualitet hos beboerne
Et aspekt af livet i Byen for Livet, som har været 
diskuteret meget på workshops i forprojektet, er ældre 
og seksualitet. Det har været et stort ønske, at Byen for 
Livet ikke glemmer, at mennesker med demens også 
har en seksualitet. I forhold til at kunne håndtere dette 
emne på en ordentlig måde, skal medarbejdere i Byen for 
Livet tilbydes kurser i ældre, demens og seksualitet, da 
det eksempelvis ikke er et fag, der undervises i på SoSu-
uddannelser. 
 På plejehjemmet Slottet på Nørrebro, der er profil 
plejehjem med fokus på LGBT-ældre, har forstander 
Henriette Højsteen, med stor succes, indført kurser og 
oplæg for medarbejdere, omkring ældre og seksualitet: 
“Min ledelsesholdning er, at man kan jo ikke kan tale om 
et speciale, eller en særlig kønsidentitet eller orientering, 
uden at stå på et godt fundament af, hvad er ældre og 
seksualitet i det hele taget. Det var i sig selv en diskussion 
med LGBT, fordi det er så meget andet end det seksuelle. 
Men det gav god mening synes jeg. Så alle, også portører 
og rengøring og alle, var igennem de der fire moduler 
[om seksualitet, identitet og fællesskaber] og nr. to modul 
handlede om ældre og sexualitet, som er sådan helt 



45

grundlæggende introduktion til, hvad er seksualitet, hvad 
er det, når man er blevet ældre, hvad er væsentligt og hvor 
er det, at det er vigtigt for os, som sundhedspersonale 
at stå. At man ikke står i en eller anden personlig eller 
privatsfære og taler om seksualitet med sine beboere, men 
at man står et professionelt sted. Ligesom når man taler 
om afføring og madindtag og alt muligt andet, som også er 
rimelig privat.”
 Som Henriette nævner, er seksualitet meget andet end 
bare lysten til sex, men også en stor del af menneskers 
identitet og af deres trivsel. Derfor skal dette aspekt af livet 
også være til stede i Byen for Livet.

Daglig organisering
Den daglige organisering og drift i Byen for Livet er 
essentiel at have øje for som ledelse. Det er ledelsens 
overordnede ansvar at sørge for, at vagter, vagtskifte, 
sygemeldinger og lignende ikke bliver forstyrrende i 
beboernes hverdag, samt foregår så medarbejderne trives 
og føler sig trygge på deres arbejdsplads.
 Vagtskifter kan eksempelvis foregå ved, at der ved 
teamskifte er ½ times overlapning, hvor informationen 
kommer videre til de medarbejdere, der overtager 
vagtskiftet. Ledelsen skal helst være repræsenteret til 
disse møder, siger Heidi Pettersson, for at kunne danne sig 
et bedre indblik i medarbejdernes dagligdag og legitimere 
de valg, der bliver truffet. Nogle steder ses det også, at 
vagtskifte foregår foran beboerne, eksempelvis under 
eftermiddagskaffen i dagligstuen, så alle beboere, der er 
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tilstede, gerne så mange som muligt, siger farvel til de 
medarbejdere, der går hjem, og har set, at der nu er nye 
medarbejdere i huset.
 I tilfælde af sygemeldinger er det ledelsens ansvar at 
få skabt de rammer, der fordrer at medarbejdere er trygge 
ved andre afdelinger og kolleger end deres egne, så man 
så vidt muligt kan undgå udefrakommende vikarer, men 
kan dække med et internt vikarkorps. Det er essentielt, 
at medarbejderne kender hinandens kompetencer og 
kan sparre med hinanden, uanset deres faglige baggrund 
eller stilling - på den måde varetages beboernes og 
de pårørendes behov bedst, og der opstår en naturlig 
vidensdeling.
  Udvikling og optimering af den daglige drift kan med 
fordel foregå via møder på uge- eller månedsbasis, hvor 
mindre grupper mødes og finder på løsninger og indsatser, 
samt hvordan disse implementeres. På Bonderupgård 
afholdes dagligt ½ times informationsmøde, hvor en 
fra hver afdeling og en fra køkkenet er tilstede. Alle 
tilstedeværende videregiver informationen til deres 
teams, så alle er orienterede om, hvad der sker i huset. I 
OK-Huset Lotte i Frederiksberg Kommune, afholdes en 
tværfaglig konference hver tredje uge på hver afdeling, 
hvor plejepersonalet, sygeplejerske, terapeuter og 
køkkenpersonalet deltager.
  For at skabe en god forbindelse og kommunikation 
mellem beboere og medarbejdere på hverdagsbasis, 
var det et forslag i forprojektet at lave små nicher til 
computerarbejde. Dette ses i øvrigt på mange plejecentre 
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i praksis, til stor glæde for både medarbejdere og beboere. 
Nicherne skal ikke være placeret på et adskilt kontor, men 
derimod være synlige på gangene og i fællesområder. 
På den måde kan medarbejderne forblive en del af 
fællesskabet, og samtidig lave kontorarbejde. Hvis der er 
behov for at diskutere emner af personlig eller på anden 
måde ømtålelig karakter, skal medarbejderne naturligvis 
have mulighed for dette i lukkede møderum.

Viden og vidensdeling
Byen for Livet er en bydel, der konstant skal udvikle 
sig og blive bedre til sit område. For at dette kan ske, er 
det essentielt, at både ledelse og medarbejdere har en 
systematisk tilgang til den måde, de agerer og afprøver 
nye ting på. Handling skal efterfølges af refleksion 
samt dokumentation. Viden skal deles både mellem 
medarbejdere i det daglige, og gennem det bredere 
fynske udviklingssamarbejde på demensområdet, som 
opstartes sideløbende med bydelen, og inkluderer både 
uddannelsesinstitutioner, medvirkende kommuner og 
andre medvirkende.
 I forbindelse med forprojektet, blev det nævnt, at en 
god måde at skabe grobund for kompetenceudvikling 
og vidensdeling på, er at synliggøre medarbejderes 
spidskompetencer, enten digitalt eller på en fysisk 
“kompetencevæg”, hvor man kan se, alle medarbejdere og 
deres kompetencer og på den måde lade medarbejdere 
trække på hinanden til intern sparring. For at dette kan 
fungere i praksis, er det nødvendigt at sætte regler op for, 



48

hvordan man bruger hinanden, og ikke mindst hvor meget 
tid, man må trække på.
 Vidensdeling kan også gøres via beboerkonferencer, 
som eksempelvis på OK-Centret Prinsesse Benedikte i 
Frederiksberg Kommune, hvor der er beboerkonferencer 
en gang om måneden for personalet. Her gennemgår 
medarbejderne i fællesskab alle beboere og sørger for, at 
alle ved, hvad der foregår.

Teknologi
Teknologi i plejesektoren kan hjælpe til at gøre arbejde 
mere effektivt for medarbejdere og ledere. Blandet 
andet bruges teknologi til at hjælpe medarbejdere i 
at udføre opgaver, der kan kræve skæve og tunge (og 
dermed uhensigtsmæssige) løft. Teknologi bruges også 
til at organisere arbejdsgange, møder og selvfølgelig til 
kommunikation.
 Journalføring, medicinering, koordinering mm. er 
ligeledes steder hvor teknologien spiller helt central 
rolle. Når medarbejdere har vagtskifte i løbet af en 
arbejdsdag, kan teknologi være et godt redskab til at 
sikre gennemsigtighed, og at viden bliver overdraget. 
Teknologien er desuden også et redskab til at minimere 
medarbejderens tid på bureaukrati og kontorarbejde. Det 
giver mulighed for, at de nemt kan udfylde journaler på 
eksempelvis tablets, mens de arbejder rundt omkring i 
byen.
 Teknologien kan dog aldrig stå alene, det er derfor op til 
ledelse og medarbejder og evt. også beboere og pårørende 
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at diskutere, hvordan teknologi bruges bedst muligt, så 
den støtter op omkring menneskelig kontakt, men ikke 
erstatter den. Når der introduceres nye teknologiske 
hjælpemidler eller værktøjer i Byen for Livet skal 
medarbejdere løbende uddannes til at bruge disse bedst 
muligt.

Kommunikation
Ligesom kommunikationen mellem ansatte og beboere 
bør basere sig på anerkendende pædagogik, må også 
kommunikationen blandt ledelse og ansatte basere sig på 
samme tilgang. Dette gælder ikke kun den kommunikation, 
der foregår mellem ledelse og medarbejdere, men også 
den kommunikation man internt har om beboerne, da 
dette vil smitte af på, hvordan man agerer og behandler 
beboerne. Det gælder altså, kort sagt, om at tale pænt 
og anerkendende om alle, også når de ikke er tilstede. 
Forstander Charlotte Andreasen fortæller: “Når man 
arbejder indenfor det her fag, så vil det nogle gange føles 
lidt tungt og føles rigtig svært, fordi man måske ikke 
når alt det man gerne vil nå. Men man kan godt arbejde 
systematisk med personalet, med hvad gik så godt. Hvis 
der var rigtig mange ting der lykkedes, så fokusér på det 
og på, hvordan kan vi for eksempel få dagen i morgen til at 
blive lige så god? Det skal ikke være en lang snak. Nævn 
lige tre gode ting fra i dag og nævn lige tre ting vi kan gøre 
bedre i morgen. Det er jo den anerkendende tilgang - få 
medarbejderne til at se at, det kan godt være, der er ting der 
ikke fungerer, men der er også rigtig mange ting, der går 
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godt.”
 De fleste af de ledere, vi har interviewet, pointerer, hvor 
essentielt det er, at være en nærværende leder, der sørger 
for at kommunikere med sine medarbejdere på daglig 
basis og ikke bare på mail, men i fysisk forstand. Lise 
Egholm, tidligere leder på Rådmandsgades Skole fortæller: 
“Du kan godt som leder skrive en mail, men jeg er meget 
opmærksom på, at der er meget forskel på mundtlig og 
skriftlig kommunikation. Du kan godt sende sådan en 
besked: “Nu skal I huske…”, men du får ingen dialog, du får 
ikke noget tilbage. Det er meget vigtigt med den mundtlige 
kommunikation. Jeg havde min egne systemer, jeg havde 
en lærerliste liggende inde på mit kontor, der satte jeg 
små prikker når jeg havde talt med folk. Fordi der opdager 
man pludseligt, at der findes det der hedder usynlige 
medarbejdere. De behøver ikke være dårlige. Jeg opdagede, 
at en af dem var pissedygtig, men hun kom aldrig hen til 
mig med noget. Så jeg tror det er vigtigt som leder, at man 
holder øje med at kommunikere med sine medarbejdere. 
Der er ingen, der siger, man behøver være der 50 timer om 
ugen, men man skal være nærværende, man skal være 
til at få fat i når lokummet brænder. Det tror jeg er rigtig 
vigtigt. Også som sparringspartner.”
 Der er flere forskellige måder at organisere 
kommunikation på i en så stor organisation som Byen 
for Livet. Mange af dem er beskrevet i afsnittet ovenfor 
i forbindelse med organisering og daglige, ugentlige og 
månedlige møder, hvor medarbejdere kommunikerer 
omkring beboerne og dagligdagsopgaverne. Nedenstående 
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følger nogle flere af de inputs og ønsker specifikt ifht. 
kommunikation, der er kommet ind på vores workshops.

Visuel kommunikation
Visuel kommunikation, i form af en oversigtstavle over 
beboerne, som man ofte ser på sygehuse ifht. patienter, 
er en hurtig og enkel måde at danne fælles overblik og 
klar kommunikation medarbejderne imellem. Dette kan 
gøre overlapningsperioder mellem vagtskifter hurtigere. 
Charlotte Andreasen fortæller her, hvordan det foregår 
på OK-Centret Lotte: “På oversigtstavlen kan man 
markere beboernes tilstand, og om der måtte være nogle 
udfordringer ifht. personlig pleje, kost og ernæring, tegn 
på infektion osv. Der kan bruges et farvekodesystem, hvor 
man med tre farver (grøn, gul og rød) kan markere graden 
af udfordringer for den enkelte beboer. Hvis farven er grøn 
fortsætter vi med den plejeplan der er lagt i samarbejde 
med beboeren. Hvis farven er gul skal vi være ekstra 
opmærksomme, der skal  justeres i plejen, så der tages 
højde for beboerens ændrede tilstand. Hvis farven er rød 
skal der laves en ny indsats, og egen læge inddrages oftes. 
Denne metode kan give andre, der er eller kommer på 
arbejde, et nemt og hurtigt overblik over hvilke beboere, der 
skal lægges særligt mærke til.”

Elektroniske fora
En anden måde at kommunikere på, er via elektroniske 
fora, hvor medarbejderne kan dele information og 
viden. Det kan være om arbejdsgange og -redskaber, om 
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dokumentation eller om vanskelige situationer. Det kan 
holdes internt i afdelinger, men det kan også være en 
fordel, at andre afdelinger har adgang til viden om beboere 
i tilfælde af, at de skal vikariere i en anden afdeling end 
deres egen. Her er det selvfølgelig op til ledelsen at være  
opmærksom på, hvilken information der kan tilgås af 
hvem ifht. etiske og lovmæssige retningslinier.
 På nogle plejehjem ses det også, at der hænger en tablet 
eller fladskærm uden for hver beboers hoveddør. Denne 
kan også bruges til at videregive informationer på. Hold 
det for øje, at den elektroniske information ikke bliver så 
rigelig, at det bliver en tidsrøver i det daglige arbejde.

Rekruttering
Rekruttering er et af de vigtigste punkter for en leder at 
have fokus på, for man vil uundgåeligt skulle rekruttere 
nye medarbejdere og sikre, at de spiller sammen med 
allerede ansatte medarbejdere, og at de netop har de 
kompetencer, der mangler, og som kan være med til at løfte 
Byen for Livet. Som nævnt i indledningen til denne bog, 
blev det ønsket i forprojektet, at faggruppen i Byen for Livet 
bør være divers, og det er jo især under rekrutteringen, 
at man kan sikre sig dette. Der er mange forskellige 
måder at rekruttere på. Gennem den viden, vi har fået fra 
forprojektet, har vi udviklet en rekrutteringsguide, der er 
vedhæftet som bilag, fra side 102. Den er opbygget således, 
at man som ledelse kan plukke elementer og metoder 
ud og sammensætte sin egen model. Hvilke elementer 
og metoder, der giver mening, afhænger selvfølgelig af 
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hvilken stilling, der rekrutteres til, og hvornår i Byen For 
Livets levetid, der skal rekrutteres.
Under de interviews, vi har foretaget med ledere, har vi 
også fået rekrutteringsråd med på vejen. Samtlige ledere 
er enige om, at de medarbejdere der ansættes, selvfølgelig 
skal have empati og interesse for ældre og i særdeleshed 
for mennesker med demens. Charlotte Andreasen 
fortæller: “Man skal have interessen, og man skal kunne 
lide ældre mennesker - ellers så skal man jo ikke være her! 
Lysten til at være sammen med de ældre og lysten til at 
give omsorg og træde ind og hjælpe der, hvor evnerne ikke 
slår til længere hos de ældre.”
 Dernæst er faglighed i højsædet, og samtlige ledere 
pointerer, hvordan de både har måttet afskedige folk, der 
ikke var faglige nok og ikke havde lyst til at udvikle sig, 
samt hvor højt de sætter faglighed både i jobansøgningen 
og til jobsamtalen.
 Selve rekrutteringsforløbet foregår lidt forskelligt. Hos 
nogle bruges cases, så man kan danne sig et indtryk af, 
hvordan den kommende medarbejder vil agere i en given 
situation. Hos andre er jobsamtalen struktureret ud fra 
bestemte emner, eksempelvis hos OK-Centret Benedikte, 
hvor leder Helle Bagger fortæller: “Den, der skal ansætte, 
har et talepapir med ting, som de skal ind over, således at vi 
får det struktureret. Vi har nogle kriterier, som vi kigger på. 
Det er meget struktureret. Sådan så vi ved, lige hvad vi skal 
fokusere på. Og så har vi medarbejderrepræsentanter med 
ind over, da det er vigtigt at de også har noget at sige.”
 På Rådmandsgades Skole består ansættelsesudvalget 
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blandt andet af både medarbejderrepræsentater og 
forældre, der sidder i skolebestyrelsen. Dette kan 
muligvis være til inspiration til Byen for Livet, hvor 
man kunne overveje både beboerrepræsentanter og 
pårørenderepræsentanter som medvirkende til at vælge 
medarbejdere. Lise Egholm har kun rosende ord ifht. 
metoden: “Der var et ansættelsesudvalg, som bestod af 
tillidsmanden og mødelederen og souschefen og mig og 
to fra skolebestyrelsen, så forældrene var med på banen, 
og de stillede nogle gange de helt rigtige spørgsmål, fordi 
vi [medarbejdere] er nogle gange så meget inde i vores 
skoleverden så vi taler faglighed. Jeg synes, forældrenes 
spørgsmål var skidegode, også ifht. at afklare forskellige 
ting, og om vi talte med den rigtige eller ej. Jeg synes nogle 
gange, forældrene var bedre. Lærernes spørgsmål var 
teoretiske, forældrenes var mere jordnære. Det supplerer 
hinanden rigtig godt til at få et billede af: ‘hvem er denne 
her person?’”
 Alle adspurgte ledere lægger vægt på diversitet i deres 
personalegruppe og det er jo især noget, man skal have 
sig for øje under et rekrutteringsforløb. Har man brug 
for mænd eller kvinder, nogen fra en anden faggruppe 
eller nogen med en anden etnisk baggrund for at have 
så diverst og stærkt et team som muligt, der bedst kan 
understøtte netop de beboere, man har, er det under 
rekrutteringsforløbet, man skal sørge for at vælge.
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Pårørende
Pårørende defineres som alle, der har 
følelsesmæssige og tætte bånd til beboere, 
såsom forældre, naboer eller tidligere kolleger 
og venner. Det er vigtigt at disse mennesker 
stadig føler sig som en del af beboerens liv, og 
føler sig klædt på til at tage aktiv del i Byen for 
Livet.
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Pårørende
Pårørende er alle, der har følelsesmæssige og tætte bånd til 
beboere, såsom ægtefæller, partnere, børn, forældre, venner, 
naboer eller sågar tidligere kolleger. Pårørende skal så vidt 
muligt stadig føle sig som en del af beboerens liv, og føle 
sig klædt på til at tage aktiv del i Byen for Livet.
 I dette kapitel gennemgår vi nogle af de ting, man skal 
tænke på som leder ifht. organisering af, og om, pårørende, 
samt kommunikationen mellem Byen for Livet og 
pårørende.

Organisering
Der er mange måder hvorpå man kan organisere og tage 
sig af pårørende. I dette kapitel kommer vi ind på nogle af 
de ønsker, vi har fået fra især pårørende og medarbejdere, 
der har deltaget på workshops. Desuden inddrages nogle 
eksempler fra praksis.

Tag hånd om de pårørende
Først og fremmest er det ledelsens og medarbejdernes 
opgave, at tage hånd om de pårørende og sørge for, at de er 
trygge ved at overlade deres kære i Byen for Livet. Herefter 
bør ledelse og medarbejdere organisere pårørende således, 
at de kan bidrage bedste muligt til rehabiliteringen af 
beboeren.
 Det er de pårørende, som oftest har bedst kendskab til 
beboerens liv, og som beboerne er tryggest ved. Der, hvor 
hukommelsen svigter for beboerne, er det de pårørende, 
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der kan udfylde huller og bringe minder til live og være 
med til at skabe et bedre billede af, hvem beboeren er. Alt 
sammen essentielt ifht. at rehabilitere og forstå beboerne 
bedst muligt. Derfor skal der, i Byen for Livet, skabes 
rammer, der understøtter, at forholdet mellem beboere 
og pårørende kan forblive stærkt og tæt gennem en svær 
sygdom. Charlotte Andreasen fra OK-Huset Lotte forklarer 
det således: “Jeg synes også det her med, at man godt 
kan være lidt ydmyg omkring de ting, som de pårørende 
bibringer. Det er jo ingen skam, at vi lytter og bringer ting 
med ind. De pårørende ved jo meget mere om de beboere 
der flytter ind, end vi gør. De kender det liv, de har levet. 
De ved, hvad der har betydning for dem. De ved, hvordan 
de får en god dag. Det er jo alle de erfaringer, som vi gerne 
vil vide. Det skal vi da gøre brug af at høste. Jo mere vi ved 
om beboeren, og hvad der har betydning for beboeren, jo 
nemmere er det at hjælpe.”
 Et andet aspekt af at tage godt hånd om de pårørende 
er inddragelsen af dem. På plejecentret Bonderupgård 
tilbyder man blandt andet pårørende at tage med på 
den årlige sommerhustur, eller at indgå som frivillige på 
plejecentret.

Pårørenderepræsentanter og pårørenderåd
En måde at organisere pårørende på er at have en eller 
flere repræsentanter for de pårørende, eksempelvis som 
medlemmer i et pårørenderåd, hvor valgte repræsentanter 
varetager de pårørendes interesser. Ved møder o.l. kan 
en eller flere repræsentanter således tale på vegne af de 
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pårørende.

Pårørendegrupper
Mange pårørende oplever “forbudte følelser” såsom vrede, 
skyld og sorg - disse følelser skal der være plads til, og der 
skal tages hånd om dem i Byen for Livet. Nogle pårørende 
kan ikke håndtere de mange svære følelser, der kan være 
forbundet med at se ens kære få konstateret demens, og 
derfor trækker mange sig fra relationen.
 Et stort ønske i forprojektet har været, at Byen for Livet  
tilbyder pårørende den støtte, de har brug for, i kraft af 
kurser, pårørendegrupper, psykologhjælp og generel støtte, 
så de kan forblive en del at beboerens liv.
 Pårørendegrupper er en god måde, at tage hånd om 
pårørende på, og de kan have mange former. Nogle laver 
måske aktiviteter sammen, som ikke involverer deres 
syge pårørende, andre mødes og taler om de følelser, de 
har i forbindelse med sygdommen, og andre igen kan have 
en psykolog tilknyttet til at hjælpe med at håndtere de 
svære følelser som skyld, skam og stress, der kan medføre 
isolation og ensomhed. For mange pårørende er det især 
tabuet omkring demenssygdommen, det gælder om at 
få bugt med, for at de kan acceptere og lære at leve med 
sygdommen.
 Børns følelser omkring en far eller mor kan være helt 
anderledes end børnebørns følelser. Derfor skal der tages 
hensyn til typen af pårørende, og hvad de har behov for, når 
pårørendegrupper sammensættes. Pårørende har ofte gavn 
af at mødes med nogen, de kan spejle sig i, eksempelvis 
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par, der mødes med andre par, eller børn, der mødes med 
andre børn etc.

Værktøjer til pårørende
De pårørende skal klædes bedst muligt på, til at tage 
del i hverdagen med mennesker med demens. De skal 
altså have de samme introduktionskurser til Byen for 
Livet som også medarbejdere og frivillige får, så de får 
en grundlæggende viden både om Byen for Livet og om 
demenssygdomme. Kurserne kan eksempelvis være for 
medarbejdere, pårørende og frivillige i samme gruppe. På 
den måde vil alle få samme introduktion, lære hinanden 
at kende, og der vil ikke være nogen, der føler sig mere 
eller mindre værd eller inkluderede end andre. Denne 
tilgang bruges blandt andet på Diakonissestiftelsen på 
Frederiksberg.
 Mange har i forprojektet ønsket, at der bliver tilbudt 
flere kurser og evt. skoletilbud til pårørende. Det er 
især kurser i demens, neuropædagogik, anerkendende 
pædagogik og forståelsen for demens, der har været 
ønsket, men også kurser i at tackle de svære og tabubelagte 
følelser, man kan have som pårørende har været ønsket. 
Kurser og andre tilbud kan udbydes løbende, eller ledelsen 
kan have en løbende dialog med pårørenderepræsentanter, 
der kan ønske kurser, der vil komme pårørende tilgode.

Ægtefæller/partnere
Når en beboer flytter ind, er der familieforhold at tage højde 
for. Især skal man have øje for ægtefællen/partneren. 
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Hvordan denne inddrages i Byen for Livet kan foregå på 
flere måder.
 Det er flere gange blevet ønsket i forprojektet, at der 
gives mulighed for, at en ægtefælle eller partner kan flytte 
med ind i Byen for Livet. Ofte har parret været igennem 
en frustrerende periode, som har været præget af stor 
belastning, usikkerhed og tvivl, hvilket i mange tilfælde har 
tæret på både ægteskabet og især den pårørende partner. 
Ved fælles indflytning bibeholdes samværet, alt imens 
der gives ro og tryghed til ægtefællen. I praksis foregår 
dette allerede på plejehjem med succes, blandt andet på 
Bonderupgård i Vanløse, hvor forstander Heidi Pettersson 
fortæller: “Der er to typer ægtepar. Der er de ægtepar, 
hvor begge er visiterede, og så er der det, der hedder 
medfølgende ægtefælle, hvilket er en rask ægtefælle, 
som flytter ind med den demente borger. Og det fungerer 
optimalt. Det er faktisk en rigtig god måde, hvorpå de 
stadig kan være sammen. Og det hjælper ægtefællen - i 
høj grad - for når de flytter ind her, så har de en forhistorie, 
som ofte har været frustrerende, da der ikke har været så 
meget hjælp at hente. Når de så flytter ind her, så kommer 
der ro på ægtefællen, samtidigt med at der bliver taget 
hånd om den demente.”
 Hvordan dagligdagen med en ægtefælle eller partner 
organiseres må aftales individuelt. Nogle ægtefæller har 
måske stadig et job, de skal passe i hverdagstimerne, andre 
vil gerne gå til hånde i Byen for Livet, og andre igen har 
måske hjemmet som en base, men har fritidsinteresser og 
venner de dyrker, udenfor Byen for Livet. Det er ledelsens 
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ansvar at sørge for, at forventningsafstemme både tid, 
ressourcer og lyst, når en ægtefælle eller partner flytter 
med i Byen for Livet - og selvfølgelig løbende, når det er 
nødvendigt.

Børn
Børn af beboerne er ofte nogle af dem, der har været 
tættest på, især i tiden inden indflytning, især hvis der 
ikke er en ægtefælle eller partner. Børn, uanset alder, 
føler sig ofte ganske fortabte og rådvilde, når de står 
med en forælder, der pludselig ikke er en stærk forælder 
længere, og som ikke kan det samme som før. Ligesom 
med alle andre grupper af pårørende, er det ledelsens og 
medarbejdernes opgave at sørge for, at der bliver taget 
hånd om beboerens børn, og at disse også forstår, hvor stor 
en del af dagligdagen de er, uanset om de bor sammen med 
eller langt fra deres forældre.

Venner og kolleger
Især perifære pårørende, som venner og kolleger, kan 
have en tendens til at trække sig, fordi de ikke forstår 
sygdommen og er bange for eller bliver kede af at blive 
konfronteret med en voldsom sygdom og at se den person, 
de holder af i en ubehagelig livssituation. Som ledelse og 
medarbejdere, skal man huske på, at venner og kolleger er 
en stor del af et menneskes liv og ligesom andre pårørende 
har glæde af at blive inddraget og samtidigt kan være til 
stor hjælp ifht. rehabilitering og livskvalitet hos mennesker 
med demens. Derfor skal også venner og tidligere kolleger 
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i beboernes liv så vidt muligt inddrages, og dette kan gøres 
på forskellige måder.
 I Horsens Kommune har de haft stor gavn af at 
lade personen med demens invitere et antal venner til 
middag, hvor dagsordenen er at få tvivlsspørgsmål belyst, 
så personen med demens ikke skal føle sig isoleret og 
tabubelagt. Til denne middag er det essentielt, at minimum 
en medarbejder deltager og kan svare på spørgsmål. En 
sådan middag kan hjælpe med at aftabuisere sygdommen 
og forhindre at venner trækker sig, endda faktisk styrke 
venskaberne. I Lillehammer har de god succes med at 
genaktivere venner, som måske har opgivet at have 
kontakt, ved at skabe rammer for, at de kan deltage i 
aktiviteter, hvor beboeren deltager i dele, som de stadig 
kan overskue. En ældre kvinde, der plejede at synge i kor, 
men som måtte stoppe, da demensen satte ind, er igen 
blevet inddraget i optrædener og prøver, men på sine egne 
præmisser. Hun er med til at øve og til at synge, til stor 
glæde for både sig selv og de andre kormedlemmer, men 
når det kommer til sociale før og efter, bliver hun kørt hjem, 
da dette er for udmattende for hende. Det gælder altså om 
at finde på måder, hvorpå beboerne stadig kan have glæde 
af tidligere aktiviteter og se gamle venner, bekendte og 
kolleger, uden at det bliver stressende eller udmattende.

Hvordan kan de pårørende hjælpe?
Udover at Byen for Livet skal tage godt hånd om 
pårørende og deres følelser, er der også pårørende, 
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som vil have lyst til, samt gavn og glæde af, af at indgå 
som en del af hverdagslivet. Da pårørendes humør og 
muligheder for at deltage kan svinge meget ifht. beboerens 
sygdomsudvikling eller egne personlige udfordringer, skal 
medarbejderne være opmærksomme på dette og ikke 
lægge for mange forventninger over på de pårørende.
 Der skal være en klar arbejdsfordeling mellem at være 
pårørende og at være medarbejder eller frivillig. Pårørende 
skal ikke tage sig af opgaver som personlig pleje, mens 
der kan være andre opgaver i forbindelse med måltider og 
gåture, det kan være givtigt for pårørende at løse, både for 
at være tæt på deres kære, men også for at få en hverdag til 
at fungere og indgå i en sammenhæng.
Mange pårørende påtager sig rollen som frivillig. Dette 
skal selvfølgelig være et bevidst og frit valg og ikke noget, 
de føler sig nødsaget eller presset til. Pårørende kan være 
med til at skabe både hverdagsaktiviteter og mere festlige 
aktiviteter, både for beboere og pårørende. At være frivillig 
i Byen for Livet kan desuden give pårørende et indblik i 
beboernes hverdag. Læs mere under afsnittet om frivillige.

Kommunikation
Kommunikation mellem ledelse og pårørende kan 
varetages på mange måder. Der er mange plejehjem, 
der har god erfaring med et månedligt nyhedsbrev, 
ligesom mange ledere erfarer, at det, at de pårørende til 
enhver tid kan komme forbi eller bede om et møde, letter 
kommunikationen meget.
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Indflytningsmøder
For at sikre at de pårørende føler sig hørt og er trygge, er 
indflytningsmøder en god idé. Disse kan evt. finde sted 
i beboerens hjem inden indflytning, og her er det givtigt 
for alle parter, at der er en pårørende med, der kan støtte 
beboeren i dennes ønsker til den nye livssituation og være 
beboerens repræsentant, hvis denne ikke kan tale for sig 
eller finder meget vanskeligt at huske. Det kan inden en 
indflytningssituation også være en stor hjælp at skrive 
ned, hvad beboeren ønsker at tage med og ikke ønsker at 
tage med. Det kan pårørende også hjælpe med til. På mødet 
kan også drøftes bekymringer og forventninger.
I OK-Huset Lotte er der helt faste procedurer for, hvordan 
de inddrager de pårørende i en indflytningssituation 
og hvorfor. Charlotte Andreasen forklarer: “Vi holder en 
indflyttende samtale, vi holder en opfølgende samtale efter 
en måned, og vi har en slut samtale efter 3 måneder for at 
høre, hvordan har de så oplevet det. Har de følt sig vel taget 
imod? Har de ideer til ting vi kunne have gjort anderledes? 
Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi spørger de pårørende, der 
har stået midt i det, om der var noget, de synes vi skulle 
have taget hånd om på en anden måde, end vi gjorde. Vi 
kan godt have siddet og tænkt, det her er den bedste måde 
at gøre ting på, men det er ikke sikkert, vi har ret.”

Pårørendemøder
Det er individuelt, hvor meget pårørende har behov for 
samtaler, men ikke desto mindre skal der skabes trygge 
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rammer for pårørendesamtaler. Pårørende skal føle sig 
inddraget og hørt i alle faser af deres kæres sygdomsforløb. 
Derfor ligger der et stort ansvar hos medarbejderne og 
ledelsen i at sikre, at de pårørende føler sig velkomne 
og trygge i Byen for Livet. Det er ledelsens ansvar, at 
medarbejderne - og ledelsen - kan afsætte tid til løbende 
samtaler med pårørende, og eventuelt, som det ses på 
nogle plejehjem, skal der kobles en specifik medarbejder til 
en beboers pårørende, så kontakten bliver mere personlig.
 På nogle plejehjem, eksempelvis på OK-Centret 
Benedikte, er der den politik, at ledelsens dør altid står 
åben, og at man som pårørende kan henvende sig når 
som helst. På Plejecentret Bonderupgård er der fastlagte 
tidspunkter, man mødes med pårørende på, men de er også 
altid velkomne til at bede om en samtale. Heidi Pettersson 
fortæller: “Vi har det, vi kalder dialogsamtaler med 
pårørende. Hvor de bliver inviteret 4 gange om året, og så 
taler vi om, hvad de synes, der går godt, hvilke aktiviteter 
de synes, der er gode, hvad de synes, der går mindre 
godt, og hvad de har af ønsker og drømme om fremtiden. 
Sådan en dialog omkring lidt af hvert. Det er afdelingerne 
der holder det for de pårørende. Så har vi så også sociale 
arrangementer, hvor de pårørende bliver inviteret, det er 4 
gange om året, ofte omkring højtider.”
Mange plejehjem har desuden et nyhedsbrev de sender 
ud til alle beboere og til pårørende. På Bonderupgård 
udkommer bladet én gang om måneden, og det bliver også 
sat op på en væg, så alle forbipasserende kan læse det.



68

Teknologi
For at sikre at pårørende kan have en fortsat central 
rolle i beboernes liv er det i forprojektet blevet ønsket, 
at Byen for Livet har mulighed for at gøre brug af 
forskellige teknologiske virkemidler, der kan støtte op 
om kommunikationen. Kommunikative hjælpemidler, 
såsom tablets og smartphones kan gøre det nemmere for 
de pårørende at få indblik i beboernes liv, og få mulighed 
for at snakke med personen, eller følge med igennem 
videodagbøger. Dette kan især tages i brug i forhold til 
pårørende, der bor langt fra Byen for Livet.

Konflikter mellem pårørende og medarbejdere
Et grundpræmis for et godt forhold mellem ledelse, 
medarbejdere og pårørende er, at de pårørende aflastes 
følelsesmæssigt i det omfang, der er brug for, da det kan 
være svært fungere som en konstruktiv medspiller, hvis 
man ikke har det grundlæggende overskud.
Som det er blevet pointeret tidligere, skal medarbejderne 
kunne rumme de pårørende og deres følelser - det kræver, 
at medarbejderen er fagligt velfunderet og kan forebygge 
og håndtere de konflikter, der måtte opstå. Ved større 
konflikter eller uenigheder er det ledelsens ansvar at løse 
disse. Helle Bagger, forstander på OK-Centret Benedikte har 
den indstilling, at medarbejdere ikke skal løse konflikter 
med pårørende, det er op til hende som leder: “I et rent 
ledelsesmæssigt perspektiv, har jeg skånet medarbejderne, 
kontaktpersonerne, og henvist de pårørende til mig. Så 
kan jeg tale med dem. Den konflikt skal medarbejderen 
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ikke stå i. For så føler de sig jo angrebet på deres arbejde. 
De pårørende, der brokker sig, gør det jo fordi, de er 
dybt frustrerede og kede af det. Og det synes jeg ikke, at 
medarbejderne skal stå med.”
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Frivillige
Frivillige aflaster både pårørende og 
medarbejderne. De er til stor glæde for 
beboerne og sætter ofte en stor ære i at være 
forskelsgivende i at skabe et berigende dagligt 
liv. 
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Frivillige
Frivillige aflaster både pårørende og medarbejderne. De er 
til stor glæde for både beboere, pårørende og medarbejdere 
og sætter ofte en stor ære i at være med til at skabe et 
berigende dagligt liv. De frivillige er hermed den fjerde af 
de fire kernegrupper i Byen for Livet.
 I dette kapitel gennemgås mulig organisering af 
frivillige, samt hvordan kommunikationen mellem Byen 
for Livet og frivillige kan foregå og til sidst et afsnit om 
rekruttering.

Organisering
Det er nemt at forestille sig, der kommer til at være rigtig 
mange frivillige i Byen for Livet. Ledelsen skal derfor 
organisere de frivillige på en ordentlig måde. I større 
organisationer, der benytter sig af frivillige, er der ofte 
en lønnet frivilligkoordinator ansat. Det vil også være 
en fordel i en stor organisation som Byen for Livet. 
Frivilligkoordinatoren tager sig af alt arbejde vedrørende 
frivillige, det være sig rekruttering, jobsamtaler, konflikter, 
aktiviteter, kommunikation og generel organisering 
og administration. Gennem forprojektet er ønsket 
fremkommet, at Byen for Livet som minimum har én 
frivilligkoordinator.

Hvem er de frivillige?
Der er mange typer frivillige. Det kan være tidligere 
pårørende eller borgere i lokalsamfundet, som har 
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tid til overs og ønske om at bruge den i en social 
og meningsfuld sammenhæng. Frivillige kan også 
komme gennem samarbejder indgået med forskellige 
organisationer, eksempelvis spejdere, Cykling Uden 
Alder, Alzheimerforeningen eller samarbejder med lokale 
institutioner som vuggestuer eller børnehaver, der kommer 
på besøg. Beboere kan også indgå som frivillige i det 
omfang de har overskud til det, og det kan være en god 
aktivitet for at højne beboernes livsglæde og følelsen af at 
leve et meningsfuldt liv.

Kompetencer og kvaliteter
De frivillige skal have en stor passion for at gøre en 
forskel for mennesker generelt og med mennesker med 
demens især. Ligesom hos medarbejderne er motivationen 
essentiel, og derfor skal de frivillige også have mulighed 
for at bidrage med deres egne aktiviteter og komme med 
egne forslag hertil. De fleste steder, hvor man benytter sig 
af frivillige, kigger man ikke så nøje på, hvilken uddannelse 
eller baggrund en frivillig kommer med, det er mere 
interessen og motivationen, der sættes fokus på. Der kan 
selvfølgelig være undtagelser, især ved specifikke opgaver, 
hvor man søger et menneske, der kan noget helt specielt, 
og som man muligvis bliver nødt til at søge efter gennem 
frivilligjob.dk eller lignende formidlende organisationer og 
platforme.
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Hvordan og hvor meget er man frivillig?
Ligesom der er mange forskellige typer af frivillige, er der 
også mange måder at organisere dem på. Hvilken form 
for organisering, der virker bedst kommer an på opgavens 
omfang, de involverede beboere, samt hvad de frivillige har 
lyst til og hvad de har meldt sig til. Det er op til ledelsen, 
eller gerne frivilligkoordinatoren, at organisere de frivillige, 
så deres kompetencer og evner bliver bragt bedst muligt i 
spil - og så de selv føler, at de får noget igen.
 Frivillige kan indgå i faste, regelmæssige aktiviteter, 
som man kender det fra det mere traditionelle foreningsliv, 
eller de kan blive tilknyttet mindre forpligtende og mere 
fleksible, kortere opgaver, som “Aktivitetsvenn-ordningen”.  
set hos den norske Nasjonalforeningen for Folkehelsen, 
hvor målet er at tilbyde aktiviteter og gode oplevelser i 
hverdagen.
 Deltagere i forprojektet til Byen for Livet, har ønsket, at 
de frivillige får gode muligheder for at skabe nye projekter 
og aktiviteter, der sørger for, at beboerne har et aktivt og 
rigt liv og som også er noget, de frivillige selv brænder for 
at lave.
 Diakonissestiftelsen på Frederiksberg har gode 
erfaringer med at ansætte frivillige i kortere projekter og 
herefter overgive mere ejerskab over projekterne til de 
frivillige. Ida Vestergaard, der er frivilligkoordinator hos 
stiftelsen, fortæller om at stifte en ny genbrugsbutik: “Vi 
har etableret en projektgruppe, der har været med til at 
finde et lokale, etablere butikken, indrette, finde frivillige, 
der skal drive videre. Så har de været med i det her halve 
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år, hvor de løftede nogle opgaver, der motiverede dem helt 
vildt meget. Så var de med til at bygge noget op. Og nogen 
af dem er også fortsat. Så får de så meget ejerskab, så de 
får lyst til at fortsætte, og så må de selvfølgelig gerne være 
med til at drive butikken bagefter, men vi har ikke noget 
krav om, at de bliver efter denne her projektperiode. Det var 
ligesom aftalen vi lavede, at vi havde brug for nogen til at 
hjælpe os med at etablere butikken, og det er der jo nogen, 
der synes er spændende.”
 Der er også eksempler på frivillige, der kommer mere 
løst baseret, som tilknyttet til åbne værksteder, hvor der er 
en værkstedsleder, der ikke er så afhængig af de frivilliges 
indsats. I andre sammenhænge, eksempelvis på et hospice, 
vil medarbejdere og især pårørende være stærkt afhængige 
af de frivilliges indsats, og her skal selvfølgelig være 
mødepligt og en stærk ansvarsfølelse blandt de frivillige. 
Forstander Charlotte Andreasen forklarer:   “Hvis man har 
lovet, at man kommer den torsdag, så kommer man. Det 
kan være, man har en aftale med en beboer, og så kan det 
være svært for os, at forklare, at nu kommer den frivillige 
ikke. Hvis man bliver forhindret, så skal man selv kontakte 
en af de andre frivillige, og det er først når man ikke selv 
kan finde en, at vi så kommer på banen.”
 Hvor længe man er frivillig afhænger af interesse og tid, 
og er i det store billede ikke nær så relevant, som det er at 
huske på, at frivillige er ambassadører for Byen for Livet. 
Det er derfor bedre, at have et stærkt og glad frivilligkorps, 
som uanset længde af ansættelse taler godt om Byen for 
Livet, er gode ambassadører og kan trække andre gode 
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kræfter til.
 Det er snarere reglen end undtagelsen, at man har 
kontrakter med frivillige. Dette er både for at have et 
overblik over, hvad de frivillige laver, og hvor mange der 
er, og så er det også et spørgsmål om, at de frivillige er 
forsikrede, når de arbejder frivilligt.

Aktiviteter
Der er et utal af aktiviteter frivillige kan tage sig af, og det 
er i bund og grund kun fantasien - og til dels lovgivningen 
- der sætter grænser for, hvad frivillige kan påtage sig af 
opgaver.
 Frivillige skal under ingen omstændigheder deltage 
i de grundlæggende plejeaktiviteter, såsom personlig 
hygiejne, toiletbesøg og medicinudlevering. Disse opgaver 
forbeholdes professionelle.
 Et godt sted at starte ifht. frivilligt drevne aktiviteter er 
at spørge beboerne, hvad de kunne ønske sig og så finde 
frivillige til at facilitere det. Ligeledes kan man spørge 
de frivillige, hvad de har lyst til at lave. Der vil også være 
frivillige, der henvender sig med en god idé. Desuden 
er det en god ide at drage nytte af andre plejehjems 
indsigter på området, såsom litteratur- og portvinsklubber, 
fredagsbar, hvor man også kan invitere mennesker udefra, 
sommerhusture, indkøb, spil, gåture, og de ret populære 
ordninger med besøgsbabyer- og hunde samt cykling uden 
alder (cyklingudenalder.dk). Der er selvfølgelig også en-
til-en aktiviteter, som besøgsvenner, der kommer på besøg 
hos nogle faste beboere og aftaler fra gang til gang, hvornår 
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de kommer igen. Og der kan også være aktiviteter som 
fællessang eller spil, hvor frivillige kommer en-to gange 
om ugen og spiller og/eller synger med beboerne.
 Hvilke aktiviteter man som frivillig (eller medarbejder 
eller pårørende) kan lave, og hvordan disse kan organiseres 
i Byen for Livet afhænger af, hvad Byen for Livets beboere 
og gæster interesserer sig for og finder mening og værdi i. 
 Som en hjælp til at udvikle og planlægge aktiviteterne, 
blev der under forprojektet udviklet og testet et værktøj til 
netop dette formål - AKTIVITETSKANVAS, som kan findes i 
Værktøjskassen under samme navn.

Rum til frivillige
Det er flere gange foreslået igennem forprojektet, at 
frivillige skal kunne benytte sig af samme rum som 
medarbejdere, og at de kan få lov til at bruge faciliteterne 
i Byen for Livet, også når de ikke er der i frivilligt medfør, 
så de bliver en mere naturlig del af bydelen. De frivillige 
skal også have mulighed for at overnatte i Byen for Livet, 
ligesom også medarbejdere og pårørende har det. Dette 
skal naturligvis organiseres, så det ikke er til gene for 
beboere, medarbejdere eller pårørende.

Kommunikation
Uanset hvad man laver som frivillig i Byen for Livet, skal 
man respekteres for sit bidrag, også selvom ens opgaver 
er meget anderledes end medarbejdernes opgaver. Det 
betyder eksempelvis også, at meget af den information 
som nye medarbejdere får, også skal gives til frivillige. 
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Frivilligkoordinator Ida Vestergaard forklarer her, hvordan 
det foregår på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg: “Som 
ny frivillig bliver man inviteret til informationsmøde med 
de nye medarbejdere, så det er en rundtur på Diakonissen, 
og man møder den administrerende direktør, og det får 
frivillige og medarbejdere sammen. Vi betragter vores 
frivillige som lige så værdifulde som medarbejdere, og det 
viser vi blandt andet gennem den fælles rundtur.”
 Det skal her bemærkes, at ingen frivillige må have 
adgang til eller få personfølsomme oplysninger, og at 
frivillige har tavshedspligt, ligesom medarbejdere. 
 De fleste steder vil kommunikationen med frivillige 
foregå gennem en frivilligkoordinator, og under denne 
vil man flere steder finde en teamleder i hver enhed eller 
område, der påtager sig kontakt med frivillige i det område. 
Kommunikation foregår de fleste steder via e-mail, 
men man kan også benytte sig af andre platforme som 
Facebook, Podio eller Trello til at koordinere aktiviteter 
og ansvarlige. Det mest effektive er at holde sig til én, 
maksimalt to, kommunikationsplatforme.

Kurser
Frivillige skal have mulighed for også at deltage på 
kurser, der enten specifikt kan styrke deres egenskab som 
frivillige, eller kurser der giver dem indblik i demens og en 
større forståelse for sygdommen. Alle frivillige skal som 
udgangspunkt have minimum et introduktionskursus 
til både Byen for Livet og til demens, så de har en 
fornemmelse for, hvordan behandling og rehabilitering af 
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beboerne foregår i Byen for Livet, og så de forstår hvordan 
demens påvirker adfærd og virkelighedsopfattelse hos 
de mennesker, der bliver ramt. I Ok-Huset Lotte får alle 
frivillige løbende kurser, fortæller Charlotte Andreasen: “Vi 
har lavet noget undervisning om demens for dem, og om 
livets afslutning.”
 Frivillige skal også forstå den anerkendende 
kommunikation, som anvendes i Byen for Livet og 
her vil et kursus ofte være på sin plads. Også kurser i 
konflikthåndtering er gode at have med sig som frivillig, 
ligesom mere specifikke kurser, der relaterer sig til en 
bestemt opgave kan være det. Center for Frivilligt og 
Socialt Arbejde udbyder forskellige, gratis kurser, der 
kan ses på frivillig.dk, og det kan eksempelvis være 
frivilligkoordinatorens opgave at holde øje med kurser 
her og andre steder og sende dem videre til de frivillige, 
som det eksempelvis er Ida Vestergaards opgave på 
Diakonissestiftelsen.

Rekruttering
Det ses tit, at frivillige selv henvender sig af interesse, 
og direkte opslåede stillinger er derfor ofte ikke en 
nødvendighed. Dog kan det være en idé at række ud 
efter frivillige med specifikke, nødvendige kompetencer, 
hvis det er relevant, for eksempel frivillige med musiske 
kompetencer.
 Rekruttering kan foregå gennem lokalaviser, 
facebooksider, på Byen for Livets hjemmeside, via 
frivilligjob.dk eller ved at sætte fysiske opslag op i Byen 
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for Livet. En hel del rekruttering af nye frivilige vil 
sandsynligvis foregå gennem det allerede eksisterende 
netværk af de første frivillige, der taler godt om arbejdet 
og om Byen for Livet. Dette ses eksempelvis hos 
Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, der har 300 frivillige.
 Yngre frivillige kan være motiverede af at få erfaring 
på CV’et, hvor ældre frivillige oftere vil være motiverede 
af fællesskabet, den gode stemning, af at bruge deres tid 
på noget meningsfuldt og på at give noget tilbage. Dette er 
selvfølgelig også noget, man skal tænke på i forbindelse 
med rekruttering af frivillige.
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Erhverv
Byen for Livet er ikke en rigtig bydel, hvis 
der ikke er erhverv i bydelen, der er med til 
at skabe liv samt holde byen i gang. Det er 
vigtigt, at disse erhverv ikke kun er rettet mod 
beboerne, men også naboer og besøgende for at 
kunne holde en fornuftig økonomi og bidrage 
til skabelse af normalitet i bydelen.
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Erhverv i Byen for Livet
Byen for Livet er ikke en rigtig bydel, hvis der ikke er 
erhverv i bydelen, der er med til at skabe liv samt holde 
bydelen i gang. Disse erhverv bør ikke kun være rettet mod 
beboerne, også naboer og besøgende skal have adgang for 
at kunne understøtte en fornuftig økonomi og samtidig 
bidrage til skabelse af normalitet i bydelen.
 Fra forprojektet ved vi, at der er mange forskellige 
ønsker til erhverv i Byen for Livet. Det vil til dels være op til 
ledelsen at organisere dette, og derfor rummer dette afsnit 
en gennemgang af, hvordan erhverv kan organiseres, 
og hvordan kommunikationen kan foregå. Ønskerne til 
erhverv i Byen for Livet omfatter blandt andet og især:

• Fornøjelser: teater, biograf, bar og museum
• Overnatning: hotel og vandrehjem til udefrakommende, 

pårørende, medarbejdere og frivillige
• Spisesteder: cafeer og restauranter 
• Sundhed: fitness- og wellnesscenter, praktiserende 

læge, tandlæge, massør, frisør, fodterapeut, etc.
• Små butikker: bageri, slagter, is- og slik butik, fiskebutik, 

ostebutik og apotek
 
Fælles for alle er et ønske om fokus på overskuelighed 
og personlig betjening, i modsætning til eksempelvis 
supermarkeder, som kan være uoverskuelige for 
mennesker med demens.
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Organisering
Der er flere bud på, hvordan erhverv i Byen for Livet 
konkret skal organiseres. Dog er det nødvendigt, at alle, 
der driver en form for erhverv i Byen for Livet, klædes på 
til at kunne indgå som en del af hverdagslivet. Det betyder, 
at også erhvervsdrivende skal gennemgå de samme 
introduktionskurser som medarbejdere, frivillige og 
pårørende, samt at de skal indgå som en integreret del af 
hverdagslivet i Byen for Livet.
 
Scenarie: Eksterne erhvervsdrivende
En måde at få erhverv ind i byen for livet er ved at 
lade dem være drevet på helt almindelige vilkår, som 
almindelige butikker med almindelige ansatte. Butikken 
forpagtes eller lejes således af Byen for Livet, og den 
erhvervsdrivende står for driften.
 
Scenarie: Butikker drevet og ejet af Byen for Livet
Butikkerne kan ejes af Byen for Livet og det vil dermed 
være Byen for Livet, der står for den daglige drift, samt at 
skaffe demensfaglige medarbejdere til stedet, sådan som 
man ser det i de fleste butikker i De Hogeweyk i Holland.

Alternativt kan frivillige varetage enkelte erhverv, som 
eksempelvis café, værksteder eller genbrugsbutikker. 
Dermed skal der ikke finansieres løn, og butikkerne 
vil derfor ikke være nær så afhængig af at generere et 
overskud. De af beboerne, som er friske nok til det, kunne 
desuden hjælpe til i butikkerne.
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Scenarie: Butikker som socialøkonomiske virksomheder
Erhverv i Byen for Livet kan laves som socialøkonomiske 
erhverv* og dermed fungere som arbejdspladser med 
løn for beboere, der ønsker at have en tilknytning til 
arbejdsmarkedet, men ikke kan fungere på en almindelig 
arbejdsplads. De socialøkonomiske erhverv vil som 
udgangspunkt fungere på almindelige erhvervsvilkår, men 
udover at tjene penge vil de skabe jobs for beboerne i Byen 
for Livet og således være en stor del af beboernes hverdag, 
pleje og rehabilitering. Det kan være en café, der har brug 
for flere ansatte, eller det kan være gartneren eller pedelen, 
der kan tilbyde et assistentjob til nogle af beboere.
 
*En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der 
både tjener penge på almindelige markedsvilkår, og som 
skaber positiv social forandring for samfundet. Nogle 
socialøkonomiske virksomheder bruger overskuddet til 
at skabe arbejdspladser for udsatte, andre finder svar på 
udfordringer inden for miljø og sundhed.Socialøkonomiske 
virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den 
offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet. 
Socialøkonomiske virksomheder adskiller sig på den ene 
side fra andre private virksomheder ved at deres primære 
formål og drivkraft er at skabe positiv social forandring. 
På den anden side adskiller de sig fra eksempelvis 
frivillige organisationer, fordi de primært anvender 
forretningsmæssige metoder til at opnå positiv social 
forandring. 
(da.wikipedia.org/wiki/Socialøkonomisk_virksomhed)
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Det vil afhænge af ledelsen og hensyn til den øvrige 
drift, hvilket eller hvilken kombination af scenarier for 
organisering af det tilknyttede erhvervsliv der vil være 
mest frugtbar og meningsfuld for alle involverede parter, 
herunder både Byen for Livets beboere og gæster.

Kommunikation
De erhvervsdrivende skal kende Byen for Livets beboere, 
vide noget om deres baggrund og kunne være i stand til at 
hjælpe dem ifht. de hverdagssituationer og problematikker, 
der kan opstå. De forventes med andre ord, at Byen 
for Livets erhvervsdrivende har indsigt i demens som 
minimum på et grundlæggende niveau. Der skal opsættes 
klare retningslinier for, hvordan kommunikation mellem 
medarbejdere, ledelse og erhvervsdrivende foregår. Det 
kan være, der er brug for en hotline, så man altid kan få fat 
i en medarbejder der kan hjælpe, hvis en situation bliver 
uoverskuelig.
 Erhvervsdrivende skal involveres og tage del i det 
daglige liv i Byen for Livet. De skal derfor også underrettes 
omkring dagligdagen, gerne hver dag, så de er opdaterede, 
de skal modtage nyhedsbrev, hvis der laves et sådant, 
og de skal vide, hvad der sker af fælles sociale ting, 
så de har mulighed for at deltage. I tilfælde af, at en 
erhvervsdrivende har lyst til at stable et arrangement på 
benene, bør dette koordineres med ledelsen.
 En mulighed vil være at ansætte en 
erhvervskoordinator, ligesom det anbefales at ansætte en 
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frivilligkoordinator, som kan tage vare på den overordnede 
kommunikation og organisering mellem Byen for Livet 
og det tilknyttede erhvervsliv. Der kunne med fordel 
nedsættes et erhvervsudvalg, der kan tage stilling til 
erhvervsrelaterede spørgsmål som; hvilke erhverv, der skal 
være i Byen for Livet og hvad man gør, når nogen ønsker at 
stoppe og nye kommer til.
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Metoder og tilgange til 
arbejdet med demens
Af Knud Damgaard Andersen, konsulent i 
Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense 
Kommune
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Metoder og tilgange til 
arbejdet med demens
I de seneste tyve års forskning og udvikling indenfor 
demensområdet, særligt i de seneste ti år er der sket en 
rivende udvikling af viden om hvilke indsatser og metoder, 
der i særligt grad kan understøtte et godt liv med demens, i 
alle tre faser af en demenssygdom (let-moderat-svær).
I det følgende beskrives i forkortet form, en oversigt over 
de mest udbredte og dokumenterede metoder og tilgange 
på demensområdet. Denne introduktion som kan bruges 
til at forstå og sortere, når der skal arbejdes videre med de 
faglige indsatser i Byen for Livet. 
 Metoderne i det følgende er i især de socialfaglige, 
organisatoriske og kommunikative metoder, tilgange og 
forståelsesrammer, som er særligt relevante for livet med 
demens, og særligt i de senere faser.
 Beskrivelserne af de forskellige metoder bygger på 
kilder fra Nationalt Videnscenter for Demens, og fra den 
vidensplatform, som i dag findes på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside, men blev udviklet af Socialstyrelsen i den 
forrige demenshandlingsplan.

Teorien bag
En stor del af del af de mest udbredte og anerkendte 
indsatser på demensområdet bygger på professor Tom 
Kitwoods (1937-1998) forståelse af mennesker med 
demens, den personcentrerede eller personorienterede 



93

omsorg. Denne overordnede ramme giver et billede af 
hvilke facetter af et menneskes personlighed, behov 
og liv, der er vigtig at have for øje, når fagpersonerne 
skal vælge, hvordan de kan støtte og hjælpe. Det er i sin 
grundform en især psykologisk forståelse af et menneske 
med demens. Mennesker kan og skal ikke kun forstås 
med udgangspunkt i deres sygdom, men som sociale 
mennesker, der har både fysiske, psykiske og sociale 
behov. Og her har medarbejdernes tilgang til de enkelte og 
grupperne stor indflydelse på borgernes livskvalitet.
 Der er andre teorier, som er udbredte og anerkendt 
som brugbare og velfungerende metoder. Dels er der 
den fysiske, eller neurologiske, som beskriver hvilke 
dele af hjernen, der påvirkes i forskellige typer af 
demenssygdomme, og hvad det betyder for forståelse 
og fortolkning af omgivelser, indtryk og stimuli. Det 
er med andre ord teorier eller metoder, som giver en 
forståelse af hvilken kommunikation, der bør anvendes 
i forhold til forskellige demenssygdommes virkninger 
og konsekvenser. Herunder findes de neuropædagogiske 
metoder, som forholder sig til hvilken pædagogik, der kan 
bruges, for at imødegå det særlige funktionstab, en given 
borger har.
 Desuden findes der en række modeller, som bygger 
på en mere mellemmenneskelig eller rettighedsbaseret 
tilgang til livet for personer med demens. Det er blandt 
andet den (især danske) socialpædagogiske metode (eller 
tilgang) på demensområdet. Den har mange af elementer 
af Kitwoods psykologiske demensforståelse i sig, men 
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kombinerer den med de socialpædagogiske principper, 
som også kendes fra handicapområdet.
 Der er her tale om modeller, som både har et fysisk 
element i sig, fordi den forholder sig til hvordan et 
menneske med demens forstår og kan mestre sin situation, 
og hvilken kommunikation og tilgang, det kræver. Men 
som samtidig har et pædagogisk og etisk element, fordi 
den også fokuserer på det enkelte menneskes mulighed, 
rettigheder og ønsker.
 I det følgende gennemgås de mest gængse metoder, 
grupperet efter hvordan de bregrebsmæssigt og praktisk 
kan anvendes sammen.

Faglige metoder, der både har pædagogiske, 
ledelsesmæssige og organisatoriske elementer

VIPS-praksismodel
Praksismodellen er en videreudvikling af de tanker, der 
ligger i Tom Kitwoods tanker, og demensligning, men 
medtager organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter, 
som skal til for at udfolde den i praksis. Modellen er blandt 
andet udviklet af Dawn Brooker, på Worcester University, 
og videreudviklet af norske forskere på Aldring & Helse, det 
norske videnscenter for demens.
 Den giver en praksisnær og enkel måde at 
tilrettelægge en fagligt velfunderet tilgang til pleje og 
omsorg. Udgangspunktet er faglige drøftelser, hvor der 
tages udgangspunkt i, hvordan personen med demens 
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oplever hverdagen. Denne måde at arbejde på giver 
en letforståeligt og klart struktur, som gør at leder og 
personale får et godt grundlag for en fagligt begrundet 
samtale om den enkelte person. 
 Dermed får medarbejderne et klarere billede af, hvilke 
mulige veje de kan gå, for at give en person med demens 
dét, vedkommende har brug for. Den giver lederne en 
mulighed for at udøve en tydelig faglig ledelse. Og som 
samlet personalegruppe bliver det i langt højere grad 
muligt at give en mere ensartet støtte i hverdagen, så 
personen med demens ikke oplever at tilgangen til hjælp 
og støtte ændrer sig afhængigt af, hvilken person, der 
møder dem.

Socialpædagogiske metoder
Den socialpædagogiske metode tager udgangspunkt 
i mange af de sammen grundprincipper som den 
personcentrede omsorg. Men den medtager samtidig 
en række af de pædagogiske principper, som den 
skandinaviske socialpædagogiske tradition bygger på. 
Fokus er i høj grad på at fokusere på mennesket bag 
demenssygdommen, både dennes personlighed og 
livshistorie, men også hvor det enkelte individ er netop i 
den aktuelle situation: 
 Hvad kan gøre, at en person bliver vred eller utryg, og 
hvordan kan medarbejderne forebygge usikkerhed og 
de negative reaktioner, der kan komme af den. Det sker 
også gennem konkrete indsatser, fx ’kontaktøer’, hvor 
medarbejderne kan mødes med en person med demens 
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med udgangspunkt i en bestemt aktivitet eller situation.
 Flere evalueringer har vist, at socialpædagogiske 
metoder har meget positive effekter, ifht at undgå 
magtanvendelse overfor beboerne og vold fra beboere 
mod personale. Derfor er det også en af de mest udbredte 
metoder, og perspektivet bag forener psykologiske og 
fysiske aspekter af plejen med de kommunikative og 
pædagogiske principper (fx fra Marte Meo).

DCM
Dementia Care Mapping (DCM) er udviklet af Tom Kitwood 
i samarbejde med Kathleen Bredin fra Bradford Dementia 
Group. DCM er en metode til at kortlægge behovet for 
(personcentreret) pleje og omsorg for mennesker med 
en demenssygdom. Den fokuserer især på de sociale 
situationer, som foregår i fx fællesrum i plejeboliger. Og 
den har særligt fokus på relationen mellem medarbejdere 
og beboere, og beboerne i mellem. Den kan bruges uanset 
hvilken demenssygdom, de aktuelle beboere har. DCM 
kan også være en vej til ledelsesinformation. Ledelsen får 
et indblik i, hvad der fungerer godt og hvad der kan være 
brug for at ændre på. DCM er en observationsmetode, 
og giver ikke svar på hvordan plejen skal foregå. Derfor 
skal DCM understøtte fx VIPS-praksismodellen, eller en 
socialpædagogisk tilgang til demens.

Marte Meo
Marte Meo er latin og betyder ved egen kraft. Metoden 
er udviklet af hollænderen Marie Aarts på baggrund af 
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arbejdet med familier og børn.
 Metoden består af arbejde med små videoklip af de 
konkrete samspilssituationer i hverdagen. Gennem 
videooptagelserne af forskellige situationer, bliver 
medarbejderne klogere på deres egen verbale og ikke-
verbale kommunikation, og på hvordan de kan møde 
personer med demens bedst muligt. Dermed understøtter 
den en faglig udvikling, når medarbejderne skal finde ud 
af, hvordan de bedst kan kommunikere med eller guide 
en person med demens. Den understøtter altså dermed 
et arbejde, som sker i forbindelse med fx VIPS eller 
socialpædagogiske metoder.

Faglige metoder, som arbejder særligt med krop 
eller hukommelse

Reminiscens
Reminiscensmetoden har sit udspring i psykologen 
Robert Butlers, kaldet ”life review”. Det er en metode, hvor 
personer fx med Alzheimers sygdom, kan have gavn af at 
finde tilbage til de minder og erfaringer, der er centrale for 
deres liv og identitet.
 Erfaringer fra med at arbejde med minder og 
erindringer hos personer med demens viser, at det ofte er 
er ved at påvirke sanserne, er at personen kan fremkalde 
erindringer. Genstande som bruges til dette kaldes en 
’trigger, og formålet er at gå fra at tale om et emne til at 



98

fremkalde minder gennem sanserne, fx synssansen lugt, 
berøring. Det kan fx være værktøj, madvarer med bestemte 
indpakninger, tøj eller andre ting, som har været en del af 
den enkeltes hverdag.
 Men reminiscens kan også ske gennem fysiske 
aktiviteter, fx madlavning, arbejde med træ eller metal, 
havearbejde eller andet. Og det kan eksempelvis også ske 
ved at udføre særlige rutiner, herunder dans og musik.

Dans og musik
Der har længe været tradition for fx fællessang, og fordi 
medarbejderne har brugt det som en aktivitet, er sang og 
musik også ofte blevet brugt i den daglige kontakt eller til 
almindelig adspredelse.  I dag findes der også studier og 
forskning, som viser at musik kan være en evidensbaseret, 
socialfaglig metode. Den kan dermed være også være med 
til at nedbringe symptomer på depression, uro og angst. Og 
musik kan også være en metode, der anvendes, når der fx 
er brug for at undgå konflikter og magtanvendelse.

Fysiske indsatser
Store befolkningsstudier og resultater fra kliniske studier 
viser, at fysisk aktivitet og træning kan bidrage til 
vedligeholdelse af de kognitive funktioner. Risikoen for at 
udvikle Alzheimers sygdom eller andre typer af demens 
senere i livet vurderes også til at være mindre hos de 
ældre, som er fysisk aktive. Fysisk aktivitet og træning 
viser sig ofte at have en moderat forebyggende effekt på 
kognitiv tilbagegang hos raske midaldrende og ældre 
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personer uden demens.
 Det danske ADEX -studie tyder på, at der er en rimeligt 
klar effekt af hård fysisk træning for personer med 
Alzheimers sygdom. Ulempen ved fysisk træning er ,at 
der ikke er entydige sammenhænge, og at det ikke altid 
er aktiviteter, der kan integreres med den almindelige 
hjælp og støtte. Det er for en dels vedkommende især i den 
tidlige fase af en demenssygdom, at den ovenstående form 
for træning giver effekter, men også for borgere længere 
henne i et demensforløb er træning formentlig en god 
indsats.
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Rekrutteringsguide
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Bilag
Bilag 1: Livshistorier
Bilag 2: Livsplakater
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Bilag 1: Livshistorier
Tak til OK-Centret Prinsesse Benedikte for brug af deres 
skabelon på Livshistorier.

De efterfølgende sider indeholder de spørgsmål som 
medarbejderne på OK-Centret Prinsesse Benedikte stiller 
den kommende beboer.

Skabelonen er genskabt, og er derfor ikke et eksakt kopi 
af den originale, og skal mere ses som en inspiration til 
hvordan I selv kan gøre brug af Livshistorier.
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Her er mit liv

Fotografi

Velkommen til:
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Navn:
Bolig nr.:

Vejledning til, “Her er mit liv”:

“Her er mit liv”, er en guide til samtale mellem 
den pårørende og dig som bebeoer, og gerne, hvis 
du ønsker det, en medarbejder.
 Ved spørgsmålene i “Her er mit liv” prøver vi 
at belyse forskellige afsnit af livet, som samlet 
vil kunne give os et indblik i din tilværelse, og ud 
fra blandt andet dette vil vi kunne give dig en god 
tilværelse på OK-Centret Prinsesse Benedikte.

“Her er mit liv” er tilgængelig for medarbejdere på 
afdelingen. Og vil ligge i din journal.

At flytte på plejehjem er en stor beslutning, 
både for den der flytter ind og ligeledes for de 
pårørende. På OK-Centret Prinsesse Benedikte 
vil vi gerne gøre vores til, at du får et nyt trygt 
og godt hjem. Vi ønsker at respektere din 
personlighed, identitet samt dine livsværdier, og 
her vil “Her er mit liv” være en væsentligt hjælp.

Det er naturligvis frivilligt om man ønsker at 
udfylde “Her er mit liv”.

Vi byder dig og dine pårørende velkommen.
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Barndom / skoletid / ungdom
F.eks. Hvornår er du født, hvor gik du i skole, dine 
forældre, søskende, hvor har du boet som barn/
ung...

Personlige relationer
F.eks. Parforhold, hvordan mødtes I? Har du/I 
børn, børnebørn, familieliv, hvordan har det været 
i dine familie?

Nuværende liv
Hvordan kan du lide din daglige tilværelse?

Livs-kapitler
F.eks. har jeg dyrket gymnastik fra jeg var 10 år 
til 19 år, jeg havde en bedsteven fra 1950-1961, jeg 
var formand en årrække i boldklubben, jeg havde 
sommerhus i en periode.

Venner
F.eks. gamle venner, kollegaer, ses i stadig?

Arbejdsliv
F.eks. fik du en uddannelse, og hvis, hvorfor blev 
det så den? Arbejdsplads. Er du tilfreds med dit 
arbejdsliv? Ser du stadig gamle kollegaer?

Mad og spisevaner
F.eks. jeg holder meget af dansk mad. Hvad er din 
holdning til alkohol, økologisk mad? Vil du helst 
spise alene i din bolig, eller sammen med andre i 
spisestuen? Hvem stod for maden i hjemmet?
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Omgangsform
F.eks. jeg fortrækker en jovial/humoristisk 
omgangsform, eller jeg ønsker i starten at man 
lige stikker en finger i jorden, eller jeg er så glad 
for unødig kropskontakt.

Interesser i voksenlivet
F.eks. museumsbesøg, rejser, sport, kortspil, eller 
holder du af fjernsyn, musik eller dans?

Pensionist
Hvornår blev du pensionist? Hvad fylder du din 
pensionisttilværelse med?

Har du gjort tanker om livets afslutning?
F.eks. har du specielle ønsker, salmer osv.? Har du 
drøftet det med dine nærmeste?

Personlighed
F.eks. holder du af at være alene, eller er du meget 
social? Hvad gør dig glad og hvad støder dig?

Fremtidigt liv
Hvilke ønsker har du for det?

Diverse
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Bilag 2: Livsplakater
Tak til Rådgivningscenteret for yngre demensramte på 
Kallerupvej.

De efterfølgende sider indeholder beskrivelse og tilgang til 
oprettelse af Livsplakater. Indholdet er af Ulla Thomsen, 
tidligere leder på Kallerupvej.
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Livsfortællinger på Livsplakat 
I mange år har vi som sundhedsfagligt personale oplevet 
hvor vigtigt det er for personer med demens, deres familier 
og for personalet, at der er en livshistorie om ens og 
familiens liv, vaner og ønsker.
 Det skrevne ord er dog ikke altid let tilgængeligt i 
forhold til personalets tid og overblik, så en livsfortælling 
opsat som en Livsplakat kan anbefales.
 Siden sommeren 2013 har det via Kallerupvej været 
muligt at få hjælp til at udarbejde en individuel- eller en 
familie Livsplakat i den udformning og farve der ønskes. 
En Livsplakat kan i ord og billeder fortælle om det liv, man 
har haft, og det der har værdi for en.
 En personlig eller en families Livsplakat kan give andre 
en bedre viden, større forståelse og styrke samarbejdet.

Arbejdet med Livsplakaten kan 
• genoplive og fastholde ens livsminder via billeder og 

fortællinger. 
• give nye oplevelser sammen med familien. 
• formidle information til børnebørn, familie og venner.
• fastholde erindringer, oplevelser og minder. 
• skabe kontakt, dialog og nærvær. 
• give viden til de personer, der skal støtte i ens hverdag. 
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Livsplakaten
Livsplakaten er ca. 70 x 100 cm. Den kan også have de 
dimensioner der passer individuelt og ens hjem. En 
Livsplakat er personlig og helt unik. Alle Livsplakaterne er 
forskellige.
 
Hvordan udarbejdes en Livsplakat
I mødes med et personale og drøfter, hvordan du og 
familien vil have Livsplakaten, og hvilke oplevelser og 
værdier, den skal fortælle, fra dit/Jeres liv. I udarbejder en 
tidslinje, hvornår hvad er sket i ens liv og vælger billeder, 
tekst og farve til Livsplakaten. Når I tænker, materialet er 
færdigt, så udarbejder en IT frivillig en plakatskitse, som I 
får til rettelse og gennemsyn inden den bliver trykt. 

Hvor længe tager det at lave en Livsplakat?
Det er meget forskelligt, hvor længe det tager at lave en 
livsplakat. Livsplakaten er personlig, og det er vigtigt, at 
der er tid til at tale om minder og værdifulde oplevelser og 
jeres ønsker til Livsplakaten.
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Hvordan gør vi?
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