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Træning- og aktivitetstilbud 2019
Demenstræningsterapeuter; Ergoterapeut Katja Villumsen og 

fysioterapeut Dorte Christensen

Målgruppe og formål:
- Borgere med let, moderat grad af demens, hjemmeboende.
- Der arbejdes ud fra Sundhedsstyrelsens træningsguide til mennesker med demens, initiativ 8 i 

Demenshandlingsplanen. 
- Forebygge hurtigt funktionstab og støtte mennesker med demens i at dyrke motion og være fysisk 

aktive. Mindske symptomer på demens fx rastløshed, depression, irritabilitet m.m.
- Vedligehold af de mentale, fysiske og sociale færdigheder. 
- Fremme meningsfuld aktivitet, fremme de sociale relationer og forebygge ensomhed.

Vurderingsfase/målsætningsfase:
- Der aflægges altid vurderingsbesøg af demenstræningsterapeuter ift. vurdering, af den enkelte 

borgers funktionsniveau og motivation for deltagelse.

- Pårørende inddrages om muligt, da de ofte er medvirkende til anamnese og livshistorie.

- Af undersøgelses- interview redskaber kan anvendes 
COPM, ADL-taxonomien, RSS, Demmi-test, AMPS, MMSE, QoL-AD m.m.
Funktionsevne – herunder kommunikationsevner, ressourcer, begrænsninger, behov afdækkes, evt. 
målsætning laves sammen med borger. 

Interventionsfase:
- Planlægge og gennemføre tilpassede træningstilbud, aktivitet. Gradueres løbende efter den enkelte 

borgers behov og motivation.  Træningsguiden bruges bl.a. som inspiration til træningsøvelser.

Revurderingsfase:
- Revurdere om træningstilbud, aktiviteter er tilfredsstillende. Evt. måle om der er forbedring af 

aktivitetsudførelse, den fysiske udførelse, de kognitive funktioner eller livskvalitet.
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Holdtræning

o 1 time to gange om ugen. Tirsdage på Frederiksgadecenteret i Haslev, fredage på Dalgården i 
Rønnede. 

o Der er mulighed for at deltage så længe man vil, så længe demensterapeuterne vurderer det er 
relevant. 

o Moderat til høj intensitet med indlagte pauser.

o 6-7 deltagere på hvert hold.

o Træningen vil rette fokus mod bevægelighed, styrketræning, balance og koordination, samt 
konditionstræning. Endvidere vil der være fokus på træning af hjernens funktioner, herunder 
hukommelse og sansetræning. 

o Musik inddrages om muligt. 

o Der vil blive lagt stor vægt på det sociale samvær og glæden ved at komme til træning og have 
det sjovt. Efter træningen vil der være mulighed for socialt samvær og hygge med en kop kaffe. 

o Pårørende kan træne med i det omfang det er muligt.

CST – Kognitiv stimulationsterapi

o 1 time 1-2 gange om ugen. 

o Gruppen deltager i 14 sessioner.
o 6-8 deltagere på hvert hold. 

o CST omfatter et bredt spektrum af aktiviteter, der sigter mod at stimulere kommunikationsevne, 
tænkning, koncentration, hukommelse m.v. Som eksempler på aktiviteter kan nævnes drøftelse af 
aktuelle og tidligere begivenheder og emner, ordlege, spil, musik, orientering i tid og sted samt 
praktiske aktiviteter som fx bagning.
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Dans, musik og hygge

o 2 timer, mandage i lige uger på Dalgården i Rønnede. 

o Hvem: Ole er frivillig og spiller harmonika, Bent er frivillig og underviser i folkedans, Jette er frivillig 
og støtter op om aktiviteten. 
Demenstræningsterapeuter deltager. Sara, frivillighedskoordinator deltager i opstarten.

o Pårørende er også velkomne til at deltage.

o Der vil blive lagt stor vægt på det sociale samvær.

o Aktiviteten træner udholdenhed, balance, koordination, de sociale kompetencer m.m.

Tilbud på dagcenter, Grøndalshusene

o 30-40 min. 2 gange om ugen, tirsdage og onsdage.

o Lavt tempo og med lav intensitet.

o Deltagerne er de borgere, der er på dagcenteret de respektive dage. Nogle af borgerne har haft 
vurderingsbesøg og hjemmetræning, men profiterer bedst af træningen på dagcenteret, da de bl.a. 
har behov for meget spejling af øvelserne. Træningen/aktiviteten foregår i trygge kendte rammer 
og i en kendt rutine. Samtidig får borgerne glæde af de rolige omgivelser.

Hold i naturen

o Det er et kriterium, at borger selvstændigt kan komme til og fra destinationen.

o Der er mulighed for at deltage, så længe man vil, så længe demensterapeuterne vurderer det er 
relevant. 

o Moderat intensitet med indlagte pauser.

o Op til 12 deltagere på hvert hold, pårørende må gerne deltage.
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o I skoven fx Sibirien, Vemmetofte, Feddet, Villa Galina eller andre steder med god natur. Alternativt 
mødes vi på Frederiksgadecenteret eller Dalgården.

o En gåtur på naturens ujævne underlag er godt for styrke, balance, udholdenhed, koordination, samt 
kondition. Endvidere vil der være fokus på træning af hjernens funktioner, herunder hukommelse og 
sansetræning.

o På turen kan der også suppleres med flere af Sundhedsstyrelsens træningsguides øvelser, der 
kombinerer fysisk aktivitet og kognitiv træning. Det kan være øvelser, der udnytter skovens terræn. 
Det kan også være øvelser, der typisk laves indenfor. Det at lave disse øvelser udenfor i frisk luft kan 
være motiverende og sjovt.

o Der vil blive lagt stor vægt på at styrke de sociale relationer, forebyggelse af ensomhed, træne de 
kognitive og fysiske funktioner.

Bowling

o Torsdage i ulige uger i Haslev Bowlingcenter kl. 14.30-16 ca. 
o Alle kan deltage inkl. pårørende, tilmelding sker til demenstræningsterapeuter.
o Formålet med aktiviteten er, at fremme de sociale relationer, styrke fællesskabet, forebygge 

ensomhed. 
o Det er en sjov og motiverende aktivitet, som giver mening for den enkelte at deltage i. 
o Aktiviteten træner styrke, balance og koordination. Endvidere trænes koncentrationsevne og 

overblik.

Billard

o Onsdage i lige uger kl. 9-11 på Nordskovskolen i Haslev.
o Samarbejde med Haslev Billardklub, der frivilligt stiller en mand til rådighed.
o Demenstræningsterapeuter vurderer, hvem der kan deltage i aktiviteten. 
o Formålet med aktiviteten er, at fremme de sociale relationer, styrke fællesskabet, forebygge 

ensomhed. 
o Det er en sjov og motiverende aktivitet, som giver mening for den enkelte at deltage i. 
o Aktiviteten træner styrke, balance og koordination. Endvidere trænes koncentrationsevne og 

overblik.
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Busture

o Vi tager bussen til destinationen, alt afhængig af ønsker fra deltagerne.
o Formålet er at styrke de sociale relationer og forebygge ensomhed bland borgere med demens. 
o Hvis destinationen fordrer det, træner vi både de fysiske og kognitive funktioner. 

Træning i eget hjem

o For de borgere, der har svært ved at deltage i holdtræning, men samtidig kan profitere af 
træning/aktivitet. Træningen/aktiviteten målrettes den enkelte borger i vante omgivelser. Det kan 
være fysisk træning – herunder balance, styrke og udholdenhed, ADL-træning og/eller kognitiv 
træning. Pårørende kan inddrages, hvis de selv er motiveret for dette.

Sansestimuli

o Vi har i alle vores tilbud fokus på sanser og stimuli af disse. 
o Endvidere vejledning og implementering af Snoezelrum i kommunen.
o Vejledning i hjælpemidler og teknologi til pårørende og borgere ifm. sansestimuli i dagligdagen.

Samarbejdspartnere/oplysning

Der er behov for oplysning til samarbejdspartnere omkring hvad vi kan tilbyde og hvem der kan indgå i 
træningstilbuddet. Der er udarbejdet en pjece. Endvidere besøg på visitation, hjemmepleje mhp. 
undervisning på personalemøder.

o Visitation
o Demenskonsulenter
o Demenskoordinator
o Hjemmepleje
o Rehab-Team
o ØDA
o Pårørende
o Frivillige


