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Program  

 

Hvad er demens? 

Hvilke tegn ses hos udviklingshæmmede? 

Tilstande, der kan give demenslignende symptomer? 

Observationsskemaer 

Udredning? 

Fra udvikling til afvikling – dilemmaer og etik 

 

Personcenteret pleje og grundlæggende behov 

Marthe Meo 

Livshistorie /reminicens 

Gentle teaching 

Musik terapi 

Fysisk aktiviteter og motion 

SanseintegrationStimulation 

Kommunikation (verbal/nonverbal) 

Neuropædagogik 

Atlasmodel 

 

 



Målgruppen - Mennesker med udviklingshæmning / varig 

nedsat psykisk/fysisk funktionsevne 
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Kendetegnende for målgruppen  er voksne mennesker med nedsatte 

kognitive funktioner, der: 

 i et eller andet omfang har et vedvarende behov for pædagogisk støtte i 
hverdagen  

 ofte har begrænsninger i funktioner som sansning, perception, 
hukommelse, eksekutive funktioner, sprog, motorik mm.  

 ligeledes har vanskeligheder med at udtrykke sig om behov, følelser, 
oplevelser, fysiske forhold etc.  

 pludseligt eller over tid forandrer sig mærkbart både 
personlighedsmæssigt, helbredsmæssigt og funktionelt  

 har fået diagnosen demens eller skønnes at have symptomer på dette  

 



Adskiller målgruppen sig? 

5 

• Også blandt mennesker med udviklingshæmning får et stigende antal en 
demenssygdom   

 

• Frekvensen er dog 3 – 4 gange højere og tidligere indsættende 

 

• Især mennesker med Downs syndrom rammes af demens 

 

• I udgangspunktet er der tale om mennesker, der har – og altid har haft - 
anderledes forudsætninger for at mestre livet 

 

• Det kan være svært for omgivelserne at pege specifikt på, hvor man ser 
forandringer, og hvor den planlagte pædagogiske indsats ikke længere slår 
til og derfor må justeres 

 



Demenssygdomme 
Ved demens forstås en svækkelse af hukommelsen og andre 

intellektuelle funktioner, der er opstået i løbet af voksenlivet 

som følge af sygdom i hjernen. 
 

Demens kan forårsages af pludselig opstået hjerneskade efter fx: 

1. Sygdomme der rammer nerveceller i hjernen og medfører 

fremadskridende demensudvikling 

2. Trafikuheld 

3. Blødning 

4. Infektion  

5. Tumor 

6. Vitaminmangel 



Forskellige demensformer 
Alzheimers sygdom 

 

Vaskulær demens 

 

Blandings demens 

 

Frontotemporal demens 

 

Lewy body demens  

 

Alkohol demens 



Kognitive forstyrrelser ved demens 

 

Hukommelse  - indlæringsevne, lagring, genkaldelse og genkendelse – 

korttidshukommelse og langtidshukommelse – episodisk, semantisk og procedural 

hukommelse 

 

Eksekutive funktioner – initiativ, planlægning og kontrol 

 

Opmærksomhed – koncentration, fokuseret og delt opmærksomhed 

 

Sprog – ordmobilisering, produktivitet, forståelse, diskurs (menings sammenhængende) 

 

Visuelle og rumligt spatiale funktioner – genkendelse og lokalisation 

 

Stedsans og orienteringsevne  

 

Tænkning – tempo, beslutsomhed, abstraktionsevne, kreativitet, empati og dømmekraft 

 

Indsigt og sygdomsorientering 



Psykiatriske symptomer  

 

Apati  - passiv med nedsat eller ophørt initiativ, manglende interesse for  tidligere 

aktiviteter 

 

Depression 

 

Eufori – optimistiske og ubekymrede  

 

Angst – ængstelige og urolige og bekymrede 

 

Hallucinationer – sanseoplevelse uden ydre påvirkninger – syn og hørelse  

 

Mis identifikation  - sanseoplevelse, der bliver forkert bearbejdet og tolket 

 

Vrangforestillinger  - ukorrigerbar forestilling – fx bliver bestjålet  



Adfærdsforstyrrelser 

 

Aggressivitet – vredladenhed, beskyldninger, skælder ud eller truende 

 

Handletrang - rastløshed 

 

Omkringvandren – symptomet er udtryk for handletrang – ambulering - bortgang 

 

Råben  

 

Uhæmmethed – socialt uacceptable udtryk eller handlinger fx af seksuel art, mad 

og cigaretter 

 

Søvn og døgnforstyrrelser  - ofte et symptom på delir 



Demensgrader 

 

Let demens  - påvirke normale dagligdags aktiviteter 

 

Middelsvær demens – afhængig af andres hjælp 

 

Svær demens  - kontinuerlig pleje og overvågning nødvendig 



Sygdommens udvikling 

 

1. fase 
 
Det første symptom hos svært retarderede er hyppigt apati – dette kan 

også ses hos lettere retarderede. 

 

Hos lettere retarderede ses hukommelsesbesvær – specielt 

nærhukommelsen er påvirket og de får sværere ved at lære noget nyt. 

 

Derefter følger desorienteringen i tid og rum – sproget påvirkes – fra 

besvær med at finde enkelte ord til egentlig afasi. 

 

Evnen til at deltage i socialt samvær forringes, selv om lysten til at være 

med er usvækket. Desuden ses desorientering og begyndende 

gangforstyrrelsen, hyppigt i form af usikker og bredsporet gang. 



Sygdommens udvikling 

 

2. fase 

 

Er præget af ringere praktiske færdigheder, fx nedsat evne til at klæde sig på, klare 

toiletbesøg og spise selv. 

 

Kan heller ikke i samme omfang som hidtil deltage i aktiviteter på værksted og 

dagcenter, fordi forholdene her ofte er uoverskuelige og forvirrer. 

 

Gangforstyrrelserne bliver mere udtalte. 

 

Muskeltonus (musklernes hvilespænding) øges fra den hypotoni (slappe muskel) der 

kendetegner børn og unge med Down syndrom, til egentlig hypertoni (spændte 

muskler), og der kan udvikles spastiske lammelser af benene. 



Sygdommens udvikling 

 

3. fase 

 

Vil personen ofte være sengeliggende, næsten vegeterende. 

 

Kroppen er ofte sammenbøjet. 

 

Der kan være fleksionskontraktur ( bøjede led, der ikke kan rettes ud) 

 

De mister evnen til at styre vandladning og afføring. 

 

Dødsårsagen er ofte hjerte lunge sygdomme, ofte den form for lungebetændelse, der 

opstår som følge af fejlsynkning. 



Andre tilstande, der medfører kognitive problemer eller kan forveksles med demens 
Kognitiv svækkelse kan optræde ved en lang række sygdomme og tilstande, som kan 
forveksles med neurodegenerativ sygdom. De kan behandles, hvorved de kognitive 
symptomer aftager eller forsvinder. Fx: 
Delir 
Depression 
Andre psykiatriske lidelse fx skizofreni eller langvarig stress – tilstande 
Medicin bivirkninger 
Overforbrug/misbrug af alkohol eller narkotika 
Sansedefekter (nedsat syn eller hørelse) 
Subduralt hæmatom 
Normalttrykshydrocephalus 
Intrakraniel tumor 
Metaboliske sygdomme 
  
Beboere, der debuterer med konfusion eller atypiske symptomer, udviser hurtig 
progression eller et fluktuerende forløb, er det vigtigt at være opmærksomme på 
identifikation og behandling af sygdomstilstande. 
  



En af de store udfordringer ift UH med demenssymptomer er at få 

belyst, om den UH faktisk har en demenssygdom og dermed, om 

vedkommende skal: 

 

visiteres til botilbud med den fornødne faglighed og de påkrævede fysiske 

rammer eller  

indgå i et tilpasset forløb på eksisterende botilbud 

 

Diagnosticering af demens hos en UH foretages af en læge. 

 

For jer som personale kan det være vigtigt at kunne dokumentere 

beboerens funktionsevne og udvikling for at kunne tilrettelægge 

dagligdagen bedst muligt for den UH  

 

I kan som personale være med til at opdage og belyse signalerne for 

begyndende demens, hvis der arbejdes systematisk dokumentation 

 



Alzheimers sygdom er karakteriseret ved, at den sætter langsomt ind, er 

fremadskridende med et gradvist øget hukommelsestab og tab af andre 

hjernefunktioner. 

 

Epilepsi er beskrevet hos op til 79 % af de personer, der har Down syndrom. Kun 

ca 10 % af andre personer der får Alzheimers sygdom får epilepsi. 

 

Ofte begynder epilepsien med universelle krampeanfald 

 

Myoklonier (små ryk i musklerne) ses hyppigt og optræder tidligere jo lavere IQ. 

 

Epilepsi i en sen alder kan hos personer med Down syndrom være udtryk for 

begyndende demens. 

 

Behandlingen foregår efter samme principper som hos andre personer med 

epilepsi 



Demens udredning - Almindelig somatisk undersøgelse 

- depression 

- infektioner 

- blodmangel 

- sygdomme i skjoldbruskkirtlen 

- nedsat syn og hørelse 

- overmedicinering 

 

 



Psykologiske test 
Dementia Questtionnaire for persons with 
mental retardation 
 
Struktureret interviews med med personalet 
 
Testen forsøger at afdække ændringer på et 
bredt område: 
- helbredsmæssige forhold 
- motorik, syn og hørelse 
- hukommelse 
- orienteringsevne 
- tale, praktiske færdigheder 
- sociale og emotionelle forandringer 



                            
 
 
 
                          Neuropsykologi 



Neuropsykologi  

Hvordan hjernes funktioner afspejles i tanker, 
følelser og handlinger (adfærd) 

 

Neurologi 

Diagnosticering af medfødte eller erhvervede 
hjerneskader 

 

Neuropædagogik 

Pædagogisk praksis på hjernens præmisser 

 



Neuropsykologi 

Afdække borgerens symptomer, hvilke evner og 
færdigheder er bevaret og hvilke er måske svækket. 

 

Afdække funktionsniveau. 

 

Fastlægge på område har personen brug for hjælp 





Hjernelapperne 
 
Temporallappen – er den vi hører  med 
 
 
Parietallappen – er den vi føler og sanser med 
 
 
Occipitallappen  - er den vi ser med 
 
 
Frontallappen – er den vi handler med 
 
De tre først nævnte mødes i nogle områder og sender delte eller samordnede 
beskeder til hjernens frontallapper, som derefter udfører nogle handlinger 
 
 



Nakkelap (occipitallap) 

 

Sanseindtryk 

Sanse – tolke 

Farver 

Kontrast 

Bevægelse 



Tindingelap (temporallap) 
Sammenholde indtryk  

Almen viden, 

Erfaringer 

Indlæring  

Lagring 

Ordenes betydning 

Genkende 

Genkalde 

Lydindtryk 

Hørelse 

Sprogforståelse. 

Hippocampus – kortids – arbejdshukommelse, 

umiddelbare hukommelse, nutidshukommelse, 

indlæring 

Amygdala – kamp/flugt , frygt, fødeinstinkt, 

sekslyst, alarmcentral, agtpågivenhed, forsvare 

sig 



Pandelap (frontallap)  
Hjernens dirigent  - Emma Gad - eksekutive 

funktioner 

 

Opmærksomhed 

Personlighed 

Omtanke 

Bedømme 

Vurdere 

Lægge planer 

Evaluere 

Løse opgaver 

Lægge strategi 

Motivation 

Initiativ 

Impulskontrol 

Tidsopfattelse 

Kreativitet 



Isselap (parietallap)  
Føleindtryk 

Rumlig orientering 

Sprogforståelse 

Regne 

Læse 

Skrive 

Finde rundt 

Af og påklædning 

Genkende familie 

Genkende eget spejlbillede 

Benævne ting 

 



De 4 Aèr 

 

Amnesi – hukommelse 

 

Afasi – sproget 

 

Apraksi – handle 

 

Agnosi – genkende/bearbejde indtryk 



Arousal 

 

Grad af vågenhed – hjernens elektro – kemisk grundaktivitet 

 

Regulerende funktion ift. vågenhed, bevidsthed og opmærksomhed 

 

Elektriske impulser og signalstoffer transmitteres fra formatio reticularis ( et 

langstrakt neuronnetværk, der ligger bagerst i hjernestammen) til alle dele af 

hjernen med afvejet kraft 

 

Arousal kan påvirkes af sansning, emotioner og tankevirksomhed 

 

Hypo – arousal  

Hyper - arousal 



Hypo – arousal – nedsat arousal 
Svært ved at holde opmærksomheden ved rutiner 
Tendens til at gå i stå, falde i staver, falde i søvn ved TV 
Vil gerne deltage i aktiviteter med højt aktivitetsniveau fx fester, ture osv 
Kan sove trods uro, også nye steder 
Nedsat registrering af basale behov, som sult, tørst, temperatur 
Holder sig mere vågen ved grovmotoriske aktiviteter frem for finmotoriske opgaver 
Tendens til at opsøge negativ kontakt og igangsætte konflikter 
Kan virke periodisk urolige, søgende eller fx meget talende 
Tendens til at opsøge negativ kontakt og igangsætte konflikter 
 
 
 
 
 
Neuropædagogiske tiltag 
Benyt varieret stemmeføring og kropssprog 
Vælg optimalt motiverende indhold i aktiviteterne og undgå monotoni 
Tilbyd korte aktiviteter og indlæg passende pauser 
Aktiver nysgerrigheden fx gennem overraskelser  
Påvirk med farver/lyd/duft/taktil stimuli etc. 
Brug ”overraskelses kufferter/tasker” 
Overvej siddeunderlag, tekstiller etc.  
 



Hyper arousal – øget arousal 
Tiltrækkes af uro og situationer, hvor der er høj aktivitetsniveau og mange 
stimuli 
Har svært ved at slappe af ved mange stimuli i omgivelserne og følger med i 
alt, hvad der sker, hører og ser alt 
Virker ofte fysisk anspændt 
Har svært ved at falde i søvn og vågner tidligt 
Fungerer og indlærer bedst i èn til èn situationer eller anden støtte til 
afskærmning 
Påvirkes let af andres følelser 
Har lav stresstærskel og kan reagerer følelsesmæssigt voldsomt og pludseligt 
 
 
 
 
Neuropædagogiske tiltag 
Ydre støtte i form af afskærmning eller quidning 
Tilpasning af stimuli i omgivelserne og samspil, herunder følelsesmæssig 
afstemning 
Rolig stemmeføring og tydelig, præcise formuleringer 
Fast pausested med motiverende pauseaktiviteter, fx PC, iPad, TV 
Struktur gennem skema og/eller rutiner og dermed forudsigelighed i 
hverdagen 
Faste procedurer ved indlæring af dagligdags aktiviteter  



Neuropædagogik 
 

Neuropædagogisk indsats tager typisk afsæt i en 
persons synlige vanskeligheder. 
 
De kan opleve selv enkle ting i hverdagen som store 
og uoverskuelige opgaver, hvilket afspejles i adfærd, 
humør og motivation. 
 
Adfærd opfattes som borgerens forsøg på at 
tilpasse sig krav fra omgivelserne og opfylde egne 
behov. 



Neuropædagogik 
 

Hjernens funktion – central for menneskets væren-i-verden 

 

Personen – ”personlig bagage” 

 

Situationen – aktivitet og kontekst 

 

Kommunikation – verbal – nonverbal 

 

Relation – personale de andre borgere 

 

Reaktion - adfærd 

 



Neuropædagogik 
 

Neuropsykologisk vanskeligheder 

 og  

neuropædagogisk intervention 



Neuropædagogik 
 

Neuropædagogisk screening 

 

Stress analyse 

 

Udviklings alder 

 

Sanseintegration  



Visuelle sans - syn 

Auditive sans – høre 

Olfaktorisk sans - lugte 

Gustatorisk sans - smag 

Taktilsans  - berøring, mekanisk påvirkning som 

tryk, smerte, kulde, varme 

Vestibulærsans – ligevægt og balance 

Proprioceptivsans  - muskel og ledsans 

Sanseintegration og 

sanseintegrationsforstyrrelser  



• Personcenteret pleje og grundlæggende behov 

• Marthe Meo 

• Livshistorie /reminicens 

• Gentle teaching 

• Musik terapi 

• Fysisk aktiviteter og motion 

• SanseintegrationStimulation 

• Kommunikation (verbal/nonverbal) 

• Neuropædagogik 

• Atlasmodel 

 



Atlas som redskab til kortlægning 
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Non farmakologisk tilgang 

Vi havde  brug for et redskab eller en metode 

der kunne genere den viden der skulle til for at: 

 

Tilrettelægge den indsats, der lige præcist  

matcher det der volder borgeren besvær. 

VISS.dk 40 



Udviklingsarbejde  

Formålet var at udvikle en model: 
1. Der i højere grad en tidligere afdækker borgerens forudsætninger og 

belastninger i videste forstand 

 

2. Der i højere grad end tidligere integrerer så mange som muligt (tværfagligt, på 
tværs af døgnet) – hver med deres observationer og ressourcer i en formulering 
af en beskrivelse af borgeren i de handleplaner den motivere til 

 

3. Der kan anvendes direkte i praksis, tilpasset en travl hverdag 

 

VISS.dk 41 



Modellen – Atlasset  

Metaforer er halvvejs mellem det uforståelige og det selvfølgelige 

                                                                                                       Aristoteles 

 

Metaforen – Atlas – begreb alle kender. 

 

Et Atlas er i stand til at beskrive store mængder af 

kompleksitet på en enkel måde. 
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Ud i alle verdenshjørner  
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At kende den ”rette viden” og  tilrettelægge ”den rette indsats” kræver: 

-en struktureret – systematisk – overskuelig – tværfaglig ledet tilgang. 

 

Hertil kan bruges en kortlægning og analyse model der bygger på metaforen 

”Atlas” 

 

Men Atlas modellen er også et metodestyresystem. 

 

Ved at få beskrevet og kortlagt borgerens forhold er der basis for målrettet at 

tilrettelægge indsatsen og udvælge specialpædagogiske metoder, der rette sig 

mod borgerens motivation, ressourcer og begrænsninger i samspil med 

omgivelserne. 

 

 

 

 

 



…og om at kunne finde veje 
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Atlas er som begreb en metafor for, hvordan vi som mennesker kan betragtes  

som en hel verden – der illustreres som et verdenskort med kontinenter,  

lande, byer, dale, bjerger, kyster søer, floder etc. 

 

 

Man tager                           og besøger de forskellige kontinenter.  

Man ser kendte områder, men opdager måske også nye steder, som 

udforskes og giver ny viden om det menneske man udforsker. 

 

 

Man kan kravle op på bjegrtoppe og tage sin                   og se ud over  

landskabet – for at finde nye veje at gå for at sikre den rette indsats. 

 

 

 



Ud i alle verdenshjørner  
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At kende den ”rette viden” og  tilrettelægge ”den rette indsats” kræver: 

-en struktureret – systematisk – overskuelig – tværfaglig ledet tilgang. 

 

Hertil kan bruges en kortlægning og analyse model der bygger på metaforen 

”Atlas” 

 

Men Atlas modellen er også et metodestyresystem. 

 

Ved at få beskrevet og kortlagt borgerens forhold er der basis for målrettet at 

tilrettelægge indsatsen og udvælge specialpædagogiske metoder, der rette sig 

mod borgerens motivation, ressourcer og begrænsninger i samspil med 

omgivelserne. 

 

 

 

 

 



…og om at kunne finde veje 
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Atlas er som begreb en metafor for, hvordan vi som mennesker kan betragtes  

som en hel verden – der illustreres som et verdenskort med kontinenter,  

lande, byer, dale, bjerger, kyster søer, floder etc. 

 

 

Man tager                           og besøger de forskellige kontinenter.  

Man ser kendte områder, men opdager måske også nye steder, som 

udforskes og giver ny viden om det menneske man udforsker. 

 

 

Man kan kravle op på bjegrtoppe og tage sin                   og se ud over  

landskabet – for at finde nye veje at gå for at sikre den rette indsats. 

 

 

 



Atlassets styrker er, at det hjælper med…………. 
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   at beskrive store mængder af kompleksitet, på en enkel måde 

 

   at tilvejebringe viden, men også stimulere en reflekterende proces og  

   anspore dialog  

 

   at udforske nye områder 

 

   at give ledere og medarbejdere et kig ind i det ukendte og vise det i et  

   nyt lys 

 

    at guide alle til at opleve det enkelte kontinents muligheder eller til at  

    ”kortlægge borgeren” 

 

   at udvælge de rette specialpædagogiske metoder og hjælpemidler 



Hjertet før hjernen… 

• Det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde er i høj grad bundet op på relationen 

 

• Derfor opstår der let ”sysninger” (jeg oplever at, jeg synes at…) 

 

• Risikoen er, at indsatsen bliver til mange modsatrettede indsatser på baggrund af 
subjektive holdninger frem for deling af observationer og betragtninger og heraf en 
fælles forståelse 

 

• Med et metodestyrende beskrivelses- og analyseredskab opnår man systematik og 
fælles faglig platform for vurderingen af, hvordan de i samspillet oplever borgeren 

 

• Det fælles blik sikrer fælles målrettet indsats med borgeren i centrum   
  – hjertet OG hjernen! 



Observation og beskrivelse 
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• Det er afgørende, at der som udgangspunkt er lavet grundige 
observationer og beskrivelser af borgerens 

– fremtrædende adfærd 

– funktionsniveau 

– personlighedstræk 

– livshistorie 

– sociale omgivelser og relationer 

– somatiske forhold mm. 

 

• Disse forhold bør ses i relation til den kontekst borgeren er i 

• Man er sin egen referenceramme – dvs. den enkeltes symptomer kan ikke 
sammenlignes med andres, da udgangspunktet mht. 
funktionsnedsættelser er individuelt  

 

 

 

 



Demensadfærd = P + B + NE + H + SP 
Adfærd –problemfri, ubehag, udfordrende, farefuldt 

Personlighed– følelser, mestring, ift til mig selv og andre, karaktertræk 

Biografi – livet før, livet nu (ADL)og fremtiden  ønsker og behov 

Neurologisk – forandringer – i hjernen 

Helbred – sygdomme, medicin, smerter osv. 

Socialpsykologien – lovgivning, miljø, serviceniveau, relationer, fysiske 

rammer, arbejdsmiljø 

 

Udviklingstrin  

Roller/ansvar – hvem gør hvad 

Kompetencer – hvad skal I kunne 

Værktøjer/Redskaber/metoder – hvad kan i anvende 

Hjælpemidler – elektroniske eller fx kuglestol, demensdukke, kalender, 

piktogrammer 

Hvem kan hjælpe – leder, demenskoordinator, sygeplejerske, læge, neurolog 

osv 



Tak for opmærksomheden! 
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