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Fysisk aktiv i daghjem 

Når leg, arbejde og fysisk træNiNg  
bliver eN del af hverdageN
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Forord 

Fysisk aktivitet er vigtig i bestræbelserne på at holde kroppen sund og muliggøre deltagelse i sociale 

aktiviteter, der kræver bevægelse. Selvom man lider af en demenssygdom har kroppen stor glæde af at 

blive rørt, men udfordringerne med at tilrettelægge motionsaktiviteter, der er målrettet daghjemsbrugere 

kan være store. De seneste år har en række nationale og internationale projekter sat fokus på det gavn-

lige i fysisk aktivitet i forhold til demenssygdommen. I denne folder sættes fokus på, hvordan man kan 

være fysisk aktiv i daghjemmets rammer.

Vi håber, at indholdet i denne folder kan bruges som inspiration til arbejdet med leg og fysisk træning i 

daghjemmene.  Folderen indeholder forslag til aktiviteter, som kan hjælpe med at gøre det nemmere at 

tænke fysiske aktiviteter ind i hverdagen i daghjemmene.

Folderen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Herning Kommune, Silkeborg Kommune og 

Videncenter for Omsorg, Liv og Aldring (VIOLA) ved VIA University College. Midlerne til at gennemføre 

projektet er tildelt af Puljen til Bedre Ældrepleje 2010.

Samarbejde og ny viden

Personalet fra i alt seks daghjem i Herning og Silkeborg kom-

muner mødtes fire gange over ¾ år til temadage om fysisk 

aktivitet med daghjemsbrugere. Dagene blev holdt på skift i 

de forskellige daghjem og gav dermed personalet indsigt i de 

meget forskellige rammer daghjem har.

På temadagene var der inviteret oplægsholdere, som ud fra 

hver deres forskellige vinkel inspirerede og videregav viden om 

fysisk aktivitet med mennesker med demens. Bagerst i folderen 

kan ses en præsentation af oplægsholderne.

Sammen havde personalet mulighed for at udvikle og udveksle 

idéer på tværs af daghjem og kommuner. I perioden mellem 

temadagene skulle personalet afprøve selvvalgte aktiviteter, 

inden de på næste temadag fik nye input.

Målsætningen for projektet var: ”at udvikle og gennemføre 

aktivitet af fysisk karakter en dag om ugen i et andet miljø eller 

på en anden måde”. Med dette som pejlemærke blev der tænkt 

kreativt og fundet løsninger, så hverdagens praktiske rammer 

kunne forenes med leg, arbejde og træning. 
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olympiSke lege 
Sportsaktiviteter, hvor man mødes med andre, indeholder både elemeter af social aktivitet 

og konkurrence. Daghjemmet kæmper sammen som et hold mod eks. et andet daghjem 

og pokalen skal gerne i hus igen i år. Større planlagte aktiviteter giver mulighed for at prøve 

ting, man normalt ikke har adgang til og kan også involvere frivillige, som kan hjælpe med 

aktiviteterne.

volleyball
Kendte spil kan omformes, så de passer til målgruppen. Eksempelvis kan kørestolsbrugere 

spille volleyball, hvor man slår til en ballon med en fluesmækker. Hvis man deler daghjems-

gruppen i to hold for at de kan kæmpe mod hinanden, skal man overveje, i hvor høj grad 

man vil bruge pointtælling som motivationsfaktor, eller om man i stedet skal lægge vægt på 

bare at have et godt grin ud af de komiske episoder, der tit opstår.

morgengymnaStik
En fælles start med morgengymnastik kan 

være en let og effektiv måde for daghjems-

brugerne at røre sig på. Aktiviteten kan 

gennemføres i dagligstuen og behøver blot 

vare 5-10 minutter. Morgengymnastik kan 

gennemføres med og uden musik, og et fast 

program er anbefalelsesværdigt.

gå med Skridttæller
Sundhedsfremme kan være et tiltag for alle. I for-

bindelse med, at personalet i en kommune skulle 

bruge skridttæller, blev daghjemsbrugerne også 

inviteret med. Det gav noget at være fælles om, 

og aktiviteten indeholdt et konkurrenceelement. 

Hvem kan gå længst? Kan jeg slå min rekord 

fra sidste uge? Det styrker også motivationen, 

hvis hele daghjemmet konkurrerer mod et andet 

daghjem, for så bringes gruppen sammen om et 

fælles mål.ShuFFleboard
Man skal ikke undlade at bruge et spil med indvik-

lede regler, hvis det til gengæld indeholder nogle 

gode bevægelser. Shuffleboard er et af de spil, som 

giver god hånd/øje- koordination, men som kræver, 

at personalet er aktivt med at tælle point. Det kan 

være en god ide at tilpasse reglerne, så alle kan 

være aktive. 

Når vi træNer og koNkurrerer

4

Kan man forbedre sig i en aktivitet, er man motiveret til at fortsætte. Erfaringer fra projektet har vist, at kon-

kurrence har en stimulerende effekt på mange af daghjemsbrugerne. For andre var det tilstrækkeligt bare at 

vide, om de klarede sig bedre eller lige så godt sidste gang. Det kan altså godt betale sig at finde aktiviteter, 

hvor tid, vægt eller point er en del af aktiviteten.
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bygge hønSegård
Aktiviteter med et konkret mål er en glimrende 

vej til at aktivere en gruppe mænd eksempel-

vis i en byggeproces. Mændene kan selv 

være med til at planlægge arbejdet, og større 

projekter som f.eks. at bygge en hønsegård 

rummer mange små opgaver, som kan løses 

én efter én. Arbejdet giver et godt sammenhold 

og sved på panden, og hvis personalet ”putter 

hænderne i lommerne” stiger aktivitetsniveauet 

hos daghjemsbrugerne. 

indkøb på cykel
I daghjem, hvor madlavningen foregår på 

stedet, skal der købes ind. Med en cykel og en 

trailer bliver der skabt en mulighed for at gøre 

indkøb til en motionsaktivitet samtidig med, at 

man bibeholder dagligdagsfunktioner. 

 

havearbejde
Udeaktiviteter er en oplagt måde at skabe aktiviteter på. De skiftende årstider skaber helt 

naturligt nye aktiviteter og opgaver, som skal løses, for at haven kan forblive pæn. Rigtigt 

mange har et forhold til havearbejde, og hvis torsdag er fast havedag – bliver det på for-

underlig vis altid godt vejr om torsdagen.
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Huslige gerninger rummer mulighed for at inddrage velkendte gøremål i hus og have. Brugerne kender 

ofte aktiviteterne, så det er ofte blot motivation og guidning, der skal til. Enkle aktiviteter såsom at dække 

bord eller feje kan være vigtige fysiske aktiviteter, hvis daghjemsbrugeren er meget stillesiddende resten af 

dagen.

på æblerov Så deSSerten er  
i huS
Hvordan skaber man huslige aktiviteter, som taler 

til mænd? Man kan f.eks. gøre det til en leg og 

fortælling om gamle dage. Ved at omtale en aktivi-

tet lidt morsomt eller bruge gamle kendte ordspil, 

kan aktiviteten give mening og motivation. Inviter 

f.eks. daghjemsbrugerne til at gå på æblerov i 

frugthaven.

Når vi arbejder



boldSpil i utallige varianter
Bolde kan bruges i mange sammenhænge. De 

kan bruges både siddende eller stående. Man kan 

sparke, kaste eller puffe til dem. Man kan spille 

til hinanden eller skyde til måls. Mulighederne er 

mange, og reglerne kan tilpasses hen ad vejen. 

Balloner kan være en god erstatning, da de flyver 

langsomt. 

papirSFlyvere 
Leg behøver ikke altid at være planlagt og 

indeholde mange redskaber. Noget så simpelt 

som en papirsflyver kan skabe meget aktivitet 

og morskab. Lad legen foregå på den enkeltes 

daghjemsbrugers præmisser og leg selv med – 

morskab har det med at smitte.

 

køre Slalom med en Fjern-
Styret bil
Kan man få trænet kroppen med en fjern-

styret bil? Ja det kan man. Aktiviteten giver 

god hånd/øje- koordination, og står man op, 

bliver balancen også trænet. Hvis bilen kører 

så langt væk, at antennen ikke kan række 

mere, så skal daghjemsbrugeren bevæge sig 

for at få sit legetøj under kontrol igen. Det 

kan der komme mange sjove episoder ud af, 

og gangdistancen kan blive ganske lang.
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Ikke al fysisk aktivitet behøver at være sport og konkurrence. En god leg er en meget fin måde at få motion på 

og skaber tit bevægelse i hele kroppen. Legen har det ofte med at være selvmotiverende, så personalet kan 

koncentrere sig om at hjælpe dem, der har behov for støtte for at kunne deltage i legen.

Når vi leger
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tur til havet
Med Danmarks mange tusinde kilometer kystlinje har langt de fleste et forhold til havet. Hvis man  

ikke bor langs kysten er en udflugt til havet med duften af saltvand og lyden af bølgerne en god  

reminiscensoplevelse for mange. Udflugten er let at kombinere med en god gåtur og en madpakke.
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Ture ud af huset, hvor man forlader de sædvanlige rammer i daghjemmet, er ofte forbundet med 

øget aktivitetsniveau. Turene kan planlægges, så dem der evner at bruge mange kræfter kan del-

tage i aktiviteter, når man kommer frem, mens andre bare kan nyde at komme på tur.

Når vi er på udflugt 

bjergbeStigning i danmark
Danmark rummer mange bakker og høje, som sagtens kan være en udflugt værd. Alle kan deltage 

i planlægningen. Husk at tage højde for vejr og mad. Gentages aktiviteten flere gange på samme 

eller forskellige bakker bliver turen lettere at gennemføre. Belønningen er, at der altid er en bedre 

udsigt fra toppen end fra foden af bakken. Nogle bliver så vilde med at bestige bjerge, at de lige-

frem ”samler” på toppe.

Skattejagt med gpS
Geocaching er en udflugtsform, hvor man med en GPS finder poster, som andre har lagt ud i natu-

ren. På internettet kan man finde poster i det område, hvor man skal på udflugt og kode dem ind 

på forhånd i en GPS. Aktiviteten samler deltagerne om at finde rundt i naturen og giver nogle gode 

udfordringer, fordi man ikke altid følger stien. Gruppen skal ikke være for stor, da det er sjovest at 

være den, som går med GPS’en og leder gruppen.
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Resultat (min-max)

Alder (år) 78 (63-93)

1. Rejse-sætte-sig

    (Antal gentagelser på 30 sek.)

10 (4-17)

2. Armfleksion

    (Antal gentagelser på 30 sek.)

    3 kg vægtmanchet for mænd

    1,5 kg vægtmanchet for kvinder

16 (7-24)

3. To minutters knæløft

     (Antal løft)

56 (12-86)

4. 2,45 meter up & go

    (Antal sekunder)

13 (5-35)
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FySiSk teSt aF menneSker med demenS 

Som en del af aktiviteterne i projektet blev der gennemført testning af borgerne, der var med i 

forløbet. Formålet var at gøre sig erfaringer med målbare tests, der kan inkluderes i hverdagen, 

for at motivere til fysisk aktivitet. 

En gruppe af fysioterapeuter, der indgik i projektet, udvalgte elementer i Senior Fitness Testen, 

der vurderedes egnede til brug ved testning af mennesker med demens. I alt 29 borgere fra de 

seks daghjem blev testet. Resultaterne af testningen angivet i gennemsnitsværdier kan ses i ske-

maet nedenfor.

Testen kan gennemføres på linje med anden fysisk aktivitet i daghjemmene, og den kan bruges til 

at sætte fokus på, at kroppen faktisk kan præstere mere end forventet. Det tager 10 - 15 minutter 

for en borger at gennemføre testen. Testen kan anvendes til at motivere til mere fysisk aktivitet, 

så demensen ikke tager fokus fra de muligheder, der ligger i at have en sund og stærk krop.

Selvmotiverende aktiviteter

Personalet i de seks daghjem har gennem projektet været med til at udforske, hvilke aktiviteter der er 

gode at bruge, hvis man skal i gang med at lave fysisk aktivitet sammen med demente. Inden man sæt-

ter aktiviteter i gang anbefales det, at man forbereder sig ved at overveje:

•   Om der er behov for faste aftaler med pårørende (eks. om udetøj/fodtøj)

•   Om remedier er lettilgængelige (redskaber skal være tilgængelige, så de kan bruges spontant)

•   Om aktiviteten øger kommunikation og sammenholdet

•   Om aktiviteter er selvmotiverende, så aktivitetsniveauet holdes oppe

En gennemgang af de aktiviteter, som personalet har fremhævet som særligt succesrige, viser, at aktivi-

teter, hvor menneskerne med demens selv kommer på banen og tager styringen i legen eller konkurren-

cen, samtidig er de aktiviteter, hvor motionsudbyttet vurderes højest. Et andet element, som skaber et 

højt aktivitetsniveau, er, når man konkurrerer mod andre eller sine egne tidligere præstationer.
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liSte over øvrige aktiviteter

• Gåture i nærområdet med konkrete mål eller en hel fast rute kan hurtigt blive en 

naturlig del af hverdagen, hvis alle ved, at mandag, onsdag og fredag går man tur i 

½ time efter morgenmaden eller middagssøvnen. 

• Boksning med uppercut og mavepumper ud i den blå luft eller på boksebolde er et 

sjovt supplement til andre former for træning eller gymnastik.

• Wii–spillekonsol. Der er mange andre muligheder end bowling. Prøv diverse moti-

onsprogrammer – men husk at holde pauser, for man kan let blive meget optaget 

af spillene.

• Brug græsset aktivt – det må meget gerne betrædes. En græsplæne kan bruges til 

boldspil og lege, men også til at øve sig i at komme ned at ligge og op at stå igen. 

• Motionsrum. Registrering af træningsresultater i motionsrummet er en stor motiva-

tionsfaktor til at gå/cykle/løfte lidt mere næste gang. Prøv at forbedre konkrete mål 

såsom ganghastighed eller distance.

• Gamle danse og sanglege vækker mange minder, giver god motion og styrker 

samværet.

• Inviter gæster og uddeleger opgaver med rengøring, bagning, borddækning, vært-

skabsrolle, servering, oprydning og opvask. Et fælles mål styrker engagementet og 

giver mening i arbejdet.

• Prøv at tage en tur i svømmehallen. Svømning giver bevægelse i hele kroppen, og 

vandet gør det muligt at bruge kroppen anderledes end på land. 
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tak til Følgende daghjem 

Herning Kommune

Rosenlund Centret

Aktiv Centret Brorsons vej

Engholm Centret

Silkeborg Kommune

Dybdal

Kæret

Remstruplund

Få yderligere oplySninger om projektet 

Anni Wichmann, demenskonsulent, Herning Kommune, tlf.: 2068 7394,  
aopaw@herning.dk 

Inge Feldbak, udviklingskonsulent for demensområdet, Silkeborg Kommune, tlf.: 2076 7755,  
IngeDyrholm.Feldbak@silkeborg.dk

Anders Møller Jensen, udviklingskonsulent, VIOLA, VIA University College, tlf.: 8755 1703,  
amj@viauc.dk 


