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Esbjerg kommune 
Videnscenter for Demens

Konsulenter (9)

• Forløbskoordinering

• Pårørende undervisning

• Par-undervisning

• Pårørendegrupper

• Faglig facilitering af 
vanskelige plejeforløb i 
hjemmeplejen/plejehjem

• Undervisning af 
medarbejdere og på 
uddannelsesinstitutioner

Demensfysioterapeuter (4)

• Træning af mennesker med 
demens på hold

• Udvikling af 
træningsområdet

• Undervisning og tværgående 
udviklingsprojekter 
(Sundhedsstyrelsens 
træningspakker, DGI-
demensvenlig forening)

Emergerende tilgang til opgaverne
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Værktøjskassen – Støtte til et liv med demens 
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Samtalehjulet – version demens

Et værktøj til samtale om diagnosen og 

den nye livssituation

Et værktøj, der giver borgeren med demens en 
stemme



Værktøjskassens værktøj til samtaler
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Samtalehjulet – version demens giver borgere med demens en stemme 

Et samtaleværktøj, der kan anvendes til at etablere et samarbejde 
med borgeren med demens og pårørende om opfølgning, 
rådgivning, og rehabilitering (tidlige indsatser) 



Samtalens formål: 

• Give personen med demens en stemme 

• Lære personen med demens og dennes livsverden at kende 
og opbygge en tryg og tillidsfuld kontakt

• Afdække personens værdier, ressourcer, interesser og ønsker 

• Afdække funktionstab forårsaget af demens

• Afdække behov for rådgivning eller andre indsatser 

• Følge op på personens situation, efterhånden som 
sygdommen udvikler sig ( follow-up og follow-along).
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Formålet med samtalen kan fx være at:



Samtalehjulet – version demens

16-09-2019

Bygger på ICF-klassifikationen.

Jette Kallehauge



Hjælpekort 
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Hjælpekort 
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Vejledning til hjælpekort 
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Samtalens 5 trin: 

1. Forberedelse af samtalen.

2. Introduktion til det, der skal ske, og etablering af 
tryg relation og kontakt.

3. Afdækning af personens ønsker, ressourcer og 
behov.

----------------------------------------------------------------

4.  Prioritering og vurdering (borger, pårørende og 
faglig vurdering).

5.  Afrunding og aftale om opfølgning.
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Samtalen kan struktureres i følgende 5 trin: 



1. Forberedelse af samtalen:

• Hvem skal deltage? 

• Graden af sygdomsindsigt? 

• Livshistorie? 

• Udredningsresultater og diagnose? 

• Hvordan vil du anvende samtalehjulet og hjælpekort? 

• Dit kompetencefelt?  

• Sortering og fravalg? 

• Hvordan vil du introducere og motivere? 

• Hvordan kommer du selv til stede? 
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Hvad ved du om borgeren og hvordan gennemføres 
samtalen? 



2. Introduktion og etablering af tryghed

• Hensigten er at I sammen skal få et overblik over borgerens liv, 
ressourcer og hvad der er vigtigt. 

• Vær åben om at du anvender værktøjet for at støtte borgerens 
hukommelse og koncentration !!

• Overvej om du i starten lader borgeren fortælle om sig selv, inden du 
introducerer kortene. 

• Vær nærværende og lyttende og vis forståelse

• Følg borgeren fortælling ved at stille uddybende spørgsmål 

• Hjulet og kortene skal støtte borgerens fortælling – ikke være en 
hindring! 
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Sig det på din egen måde, hvad formålet med samtalen og 
med brug af værktøjet er. 



3. Afdækning af ønsker, ressourcer og behov

• Personen opfordres til at fortælle lidt om sig selv. Vis interesse for

personens levede liv/livshistorie (de personlige faktorer).

• Lad personen fortælle om sine ønsker og behov. I kommer omkring det, 
der umiddelbart ligger ham eller hende på sinde, og det der er vigtigt at 
fastholde.

• Tal med personen om, hvordan det er at leve med 
sygdommen/helbredstilstanden i hverdagen. Søg efter det, der betyder 
noget for borgeren.

• Afdæk både det, der er nemt (ressourcer), og det der er svært 
(problemer/begrænsninger).

• Det kan være en fordel at introducere samtalehjulet tidligt i samtalen, 
hvis personen har svært ved at udtrykke sig eller har mange ting på 
sinde.
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3. Afdækning- Konkretiser: 

• Introducér samtalehjulet og dets felter. 

• at pladen indeholder vigtige temaer i forhold til hele personens livssituation og 
sygdom.

• at temaerne kommer hele vejen rundt i forhold til det, der kan være svært, og det 
der opleves værdifuldt i hverdagen med demenssygdommen.

• Spørg personen, om der er et felt, som han eller hun synes, I skal starte med 
at tale om.

• Du kan afgrænse personens valgmulighed ved at lægge to eller fire kort op af 
gangen.

• Spørg ind til, hvad kortet får ham/hende til at tænke på (associere), om det 
er en situation han/hun kender og hvordan det viser sig i hans/hendes liv, 

• fx: Hvad tænker du på, når du ser på dette kort? Er det noget, du kan 
genkende fra din egen hverdag? Kan du fortælle hvilke aktiviteter, der gør dig 
glad? Hvad gør du for at støtte din hukommelse?

• Efterhånden som I kommer alle pladens felter igennem, lader du de 
hjælpekort, som personen oplever sig udfordret af (begrænsninger), blive 
liggende på bordet til den ene side, og hjælpekort, der beskriver områder, 
der fungerer godt (ressourcer), på den modsatte side.
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Øvelse og erfaringsudveksling

Samtalehjul – version demens



Øvelse: 

• 1 er interviewer, 2 er fortæller 

• 1 gennemfører nu interviewets 2 første faser, introduktion og afdækning.

• Sig det på din egen måde, hvad formålet med samtalen og med brug af 
værktøjet er.

• Introducér samtalehjulet og dets felter og hjælpekortene. 

• Spørg personen, om der er et felt, som han eller hun synes, I skal starte 
med at tale om.

• Du lægger de to kort op, der hører til feltet og får 2 til at vælge, hvilket I 
skal starte med at tale om. 

• Spørg ind til, hvad kortet får ham/hende til at tænke på (associere), om 
det er en situation han/hun kender og hvordan det viser sig i 
hans/hendes liv 

• Fortsæt samtalen så I efterhånden kommer alle kort igennem
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Gå sammen 2 og 2 

Sæt jer overfor hinanden med et bord imellem. 

Læg pladen på bordet og vælg 10 kort, 2 fra hver kategori



Der kan være tale om et stærkt redskab

Mennesker med demens forandrer sig, -men fra hvad og til hvem?

• Her er et redskab som (i nogle tilfælde) giver gode mulighed for 
at udfolde  

• hvem/ hvordan dette menneske har været, hvilke 
livsanskuelser det har haft

• hvordan det oplever sig selv, sin dagligdag og sit liv for 
nuværende (med de tanker og færdigheder de besidder i 
nuet)

Stærke redskaber skal bruges med omtanke, hvis de skal blive til 
”passende forstyrrelser”, der bidrager positivt hos den anden 
(Maturana)
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Der kan være tale om et stærkt redskab

Det er et redskab, der kan give struktur og overblik

Ved hjælp af overskrifter og billeder
”Det var en god hjælp for ham [personen med demens ] at tale ud fra billeder, det skaber fokus i 

samtalen”

Det er et redskab, der kan give dybde, liv og glæde, men det kan også røre 
ved det sorgfulde

Det er let at håndtere glæden, men det sorgfulde kan være svært at håndtere, og det 
kan være vanskeligere at vurdere, om det er livgivende.

For nogle er reaktionen på en nærværende samtale, der tager fat i de svære ting 
en forløsning, mens andre reagerer med uhåndterbare og diffuse følelser

”Jeg synes, det var den bedste dialog, vi har haft med [demenskonsulenten], og det 
tror jeg, var kortene der gjorde det”

Det er et redskab, som kan irritere nogle borgere

”Sikke noget pædagogfis”
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Hensigten er at tage udgangspunkt i 
borgerens oplevelser og ressourcer

Borger erfaringer

• At blive taget alvorligt 

• At opdage at man selv kan bidrage til at 
tale om det vigtige, det sjove, det 
svære.

• Billederne viser nogle gange det der er 
svært at finde ord for

• Billederne eller teksten inspirerer til at 
få talt om emner, der ellers ikke var 
kommet frem

• Særligt de svære emner kan få plads 

• Borgeren kan genopdage/finde sig selv 
og sine værdier
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Information og eksformation

Inspiration fra Mac 
MannBerg

eksformation

information
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Opmærksomheder ved brug af kort

• Hvad betyder billederne? 
◦ En del borgere har svært ved 

at lade sig inspirere pga. 
konkret tænkning

• Borgeren oplever at det er 
barnligt med billedkort

• Den pårørende kan føle sig 
sat til siden
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Samtalefaglig opmærksomhed

Empatisk 
feedback

Spørgsmål 
(tilpasse)

Lytte

Nærvær

Kontrakt
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Nuværende opmærksomheder ved brug af 
samtalehjulet

• Hvilke muligheder og barrierer har I fået blik for?

• Hvad skal der til for at I selv afprøver samtalehjulet?



Afrunding: 

• Værktøjskassens digitale udgave findes på: 
http://www.videnscenterfordemens.dk/vaerktoejskassen/

• Alt kan downloades gratis på hjemmesiden 

• Værktøjskassens fysiske udgave er nu sat til salg i NVD’s nye web-butik: 

• https://webshop.videnscenterfordemens.dk/shop/frontpage.html

• Nye kurser om Værktøjskassen annonceres i Kursuskatalog 2020  

• Det er også muligt at hjemkøbe et skræddersyet kursus 
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Hvor finder jeg værktøjet? 

http://www.videnscenterfordemens.dk/vaerktoejskassen/
https://webshop.videnscenterfordemens.dk/shop/frontpage.html


Afrunding:

16-09-2019 27

Værktøjskassens hjemmeside:



Afrunding:
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Web-butik på NVD’s hjemmeside



Afrunding:
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Annoncering af kurser om Værktøjskassen sker på NVDs
hjemmeside. 



Spørgsmål?



Tak for i dag


