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BILAG 1 

Bilag  indeholder hovedpunkter fra en workshop med brugere, pårørende og personale, som 
havde til formål at afdække de primære behov i relation til indretningen på daghjemmet. 
Behovene blev inddelt i de foreløbige kategorier fleksibilitet, stemning og aktivitet og indgik i det 

videre arbejde med opgavebeskrivelsen. Bemærk, at den foreløbige kategorisering af behov ikke 
svarer én til én til den endelige kategorisering i opgavebeskrivelsen. 

Fleksibil itet  

Forskellige aktiviteter: Indretningen af daghjemmet i et større aktivitetsrum og flere små værelser 
skaber udfordringer for personalet. Både aktiviteter og afslapning foregår som udgangspunkt i 
aktivitetsrummet, og det er svært at forene disse. Personalet kan kun i begrænset omfang bruge de 
små værelser til afslapning, blandt andet fordi de ikke kan få en lift derind. De smalle døre gør det 
også svært at få en kørestol ind i værelserne. 

Forskellige brugere og interesser: Gruppen af brugere er forskellig, og daghjemmet skal kunne 

imødekomme forskellige interesser. For eksempel kan nogle lide at spille spil, mens andre kan lide 
at danse. Aktiviteten skal følge identiteten. 

Udnyttelse af udearealet og grænsefladen mellem udenfor/indenfor: Køkken/opholdsstue har 
adgang til et udeareal (græsplæne), som kunne invitere mere til ophold udenfor. Personalet nævner 
derudover, at brugerne er glade for at se ud på naturen.  

Inddragelse af civilsamfundet: Indretningen skal også kunne rumme besøg udefra – for eksempel 
en frivillig fra lokalhistorisk forening. Forslaget kom ikke fra brugere eller personale, men stemmer 
overens med kommunens demensstrategi. 

Stemning 

Relationer: Forholdet til og samspillet med personalet og de øvrige brugere vægtes højt af både 
brugere, pårørende og personale. Det er med til at skabe tryghed, fællesskab og hjemlighed. 

Hjemlighed: Både personale og pårørende fremhæver hjemlighed som afgørende. De er ikke 
entydige i deres forståelse af hjemlighed, men beskriver blandt andet ’det hjemlige’ som en 

modsætning til ’det institutionelle’, fx møbler, farver og planter. 

Reminiscens: Både brugere og personale fremhæver genkendelige objekter (fx fotografier, 

malerier, artefakter) som noget, der kan fremme interaktionen på og tilhørsforholdet til 
daghjemmet. De kan ligeledes understøtte brugernes identitet ved at fremkalde minder og 
erindringer. 

Akustik: Personalet fremhæver, at akustikken på daghjemmet er dårlig. 
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Aktivitet 

Underholdning: Personale, brugere og pårørende nævner underholdning af forskellig art (fx spil, 

musik, dans, film). Det er også vigtig at være opmærksom på interaktionen omkring aktiviteten, 
sådan at man kan deltage i større og mindre grad og stadig være med (perifer deltagelse). 

Social interaktion: Personale, brugere og pårørende fremhæver interaktionen med andre (snak, 
’røverhistorier’). Det kan fremme fællesskab, ligesom det kan understøtte identitet. Personalet 
nævner, at interaktionen ofte opstår i forbindelse med morgenkaffe/måltider). 

Bevægelse/træning: For de pårørende er det vigtigt, at aktiviteten inviterer til bevægelse, fx gåture. 
Ifølge daghjemmets leder er det ligeledes en del af dagtilbuddets ’rationale’, at brugerne bliver 
holdt i gang / er trætte, når de kommer hjem. 

Ro/afslapning: Brugerne kan ikke være aktive hele tiden, men har brug for hvile undervejs. 

  


