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Introduktion 

 

Hvorfor har vi udviklet dette materiale? 

 

Materialet er udviklet i et samarbejde mellem projektpartnere i Danmark, Italien, Grækenland, Spanien og 
Storbritannien. Der er store forskelle i Europa i forhold til, hvordan mennesker med demens plejes og hvilken 

type omsorg de modtager. I Danmark og til dels i Storbritannien har man uddannet personale på 
plejehjemmene og i hjemmeplejen, men også afløsere og vikarer og personale, som i høj grad har brug for mere 
specialisering inden for demensområdet. I Italien, i Grækenland og i Spanien spiller pårørende en kæmperolle i 
forhold til at passe deres pårørende med demens.  
 

D- Care materialet skal være med til at øge den faglige viden og kompetencerne hos personer, som arbejder 
med borgere med demens især i det tidlige til moderate stadie både hos professionelle og pårørende – og blive 

fortrolige med Kognitiv Stimulations Terapi som et nonfarmakologisk tiltag til at øge personen med demens 
livskvalitet og kognition.  

 

 

Målgruppen. 

 

Målgruppen for dette projekt er meget bred, den omfatter professionelle, ikke-professionelle omsorgsgivere, 

familiemedlemmer, venner, frivillige, studerende på social- og sundhedsuddannelser, uddannelsesudbydere, 

undervisere, andre, der vil uddanne sig til at arbejde med demensramte og sidst men ikke mindst personer, der 

lever med demens. 

 

Materialerne er opdelt i fire forskellige dele med forskellige sværhedsgrader. Et Introduktionsforløb, et kursus 
for ikke professionelle som også kan inkludere familie, venner osv., et kursus for professionelle omsorgsgivere 
som også kan være frivillige og et forløb for undervisere. Læringssituationen er forskellig i de tre målgrupper. 
De ikke professionelle må ofte klare sig på egen hånd da de ikke befinder sig i en undervisningssituation. Derfor 
kan en gennemlæsning af materialet når man har tid være berigende for den enkelte. Er det muligt at bruge 
materialet som blended learing og arbejde sammen med en anden person er det at foretrække da der er en del 
holdningsbearbejdelse i materialerne. Dette gælder også for undervisere hvor det at kende indholdet og kunne 

udføre CST i praksis selv, er en udfordring, inden man kan gå videre og undervise andre i metoden. 

 

For at kunne bruge materialet bedst muligt skal de studerende have det teoretiske grundlag for at læse og forstå 
tekst materiale på et bestemt niveau, så de studerende kan arbejde med forskellige læringsmål for temaerne. I 
de fleste tilfælde er en klasse med elever meget heterogen med forskellige læringsforudsætninger. Derfor skal 
læreren overveje at anvende forskellige didaktiske værktøjer, når han/hun planlægger undervisningen. 
Undervisningsdifferentiering vil imødekomme elevernes forskellige uddannelsesmæssige behov. Fordelen ved 
et online materiale er, at eleven altid kan vende tilbage og på den måde lære i sit eget tempo. 

 

I arbejdet med materialet anbefales det at bruge en mere kreativ implementeringsmetode end den traditionelle 

forelæsning/ tavle undervisning. Det er vigtigt at inddrage de studerende i deres egen læring og materialet er 
yderst velegnet hertil. Det vil være god praksis enten at bruge eksempler fra arbejde med personer med demens 
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eller at bruge rollespil, når man arbejder med materialet. Det er meget vigtigt at blande de forskellige 
læringsmetoder med teoretisk læsestof, videoer, diskussioner, oplevelser osv. Giv de studerende frie tøjler, når 
de arbejder med materialet og laver deres præsentationer. Det vækker kreativitet hos de studerende. Under 
testningen af materialet fremlagde de studerende deres præsentationer på meget forskellige måder, nogle 
lavede små videoer, Kahoot-quizzer, PowerPoints osv.  

 

Når man har gennemgået materialerne og har styr på metoden er det vigtigt at undervisningen er eksemplarisk 
på den måde at de studerende rent praktisk afholder et CST-møde i klassen. De kan fx være opdelt i grupper 

som hver har et emne og ved hver fremlæggelse er resten af klassen observatører. Der er to facilitatorer og de 
andre i gruppen medlemmerne. En ting er at læse om hvordan værktøjet anvendes, noget andet er hvordan 
man gør det. Observatørerne kan give feedback til facilitatorerne hvordan de klarede den personcentrerede 

tilgang og gruppemedlemmerne kan give feedback på hvordan facilitatorernes ageren påvirkede dem. Hvad 
virkede rigtig godt og hvad kunne være bedre. Vær opmærksom på at feedbacken er konstruktiv og ikke udvikler 

sig til personlig kritik.  

 

Det ser ud til, at det at teste de studerende kan være en motiverende faktor. Der er mange muligheder for at 
lave check-spørgsmål, som de studerende kan besvare bagefter. Hvis de studerende ikke har lov til at kigge i 

materialet, mens de besvarer spørgsmålene, giver det et godt indblik i de forskellige studerendes niveauer. 
Dette er anvendelig for læreren i uddannelsen generelt. Det giver også de studerende et indblik i, hvor vigtigt 
det er at skrive noter, mens de læser et nyt materiale, hvilket kan være meget gavnligt for de studerende også 
på andre forløb. Alternativt kan de studerende foretage en selvvurdering både før de arbejder med materialet 

og efter arbejdet, så de kan følge deres progression. 
 

 

Læringsmål.  
 

Det er afgørende for elevens læringsproces, at læringsmålene stemmer overens med indholdet af materialet. 
Læringsmålene skal omfatte nøgleindholdet i materialet og fungere som en lærings- og evalueringsramme for 

både studerende og undervisere. Læringsmålene skal være indholdsspecifikke og tydeligt formulerede og 
målrettet mod nøgleelementer i de forskellige temaer og undgå diffuse og ikke-specifikke formuleringer. 

Overvej nøje kompleksiteten (længden og abstraktionsniveauet) af læringsmålene, da for komplekse 
læringsmål kan være en læringsbarriere for nogle studerende. Et begrænset antal læringsmål pr. tema 
anbefales, da for mange læringsmål risikerer at demotivere de studerende. 
 

Men helt overordnet for dette materiale er målet at målgrupperne forstår hvad det er CST kan gøre/ betyde i 
forhold til personen med mild til moderat demens og at de lærer at anvende metoden 

 

 

Forberedelse. 

 

Teknisk udstyr og hvordan man anvender udstyret i undervisningen:  

Det nødvendige udstyr til undervisningen kan variere afhængigt af det foreslåede tema, indhold og læringsmål. 
Adgang til internettet er dog bydende nødvendigt for at få adgang til materialet, som findes på projektets 
websted. Flere temaer inkluderer links til online materiale, der kræver hardware som tablets / IPads som 
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minimum. Mobiltelefoner som adgangsværktøjer anbefales ikke, da skærmen er for lille og man mister 
overblikket over funktionaliteten på websitet. Før læreren bruger materialet i klassen, bør han/hun gå ind på 
projektets websted og blive fortrolig med struktur og indhold på hjemmesiden. 
 

 

Hvordan anvendes materialet? 

 

Udover de enkelte emner beskrives CST også anvendt på forskellig måde. Forskellene i fremgangsmåden findes 
i skemaet nedenfor. Det der er fælles for alle metoderne er at principperne for hvordan du møder personen 
med demens er ens uanset om det er i en gruppe eller om det er online. Det er også fælles hvordan tiden 
tilrettelægges med et fast program (det er bare varigheden for sessionen og varigheden af forløbet som er 
forskellig). Endvidere opnår grupperne noget andet pga. af fællesskabet og gruppeprocesserne. Det betyder 
samlet at man kan undervise ud fra det samme koncept uanset hvilken form for CST de pårørende eller de 
studerende har brug for at anvende. Det eneste er at det tager længere tid at opbygge materialerne til MCST 
da det kan være over en meget længere periode 

 

Forskellige CST- typer 

CST- type Gruppe Varighed Ugentlig Time 

CST 4 til 8 medlemmer og 2 

facilitatorer 

45 min 2 gange 7 uger 

Vedligeholdende CST 

eller MCST 

4 til 8 medlemmer og 2 

facilitatorer 

3 til 4 timer 1 gang 12 to 40 uger 

Individuel CST 

Eller I-CST 

 30 min 3 gange 25 uger 

Virtuel CST eller V-CST  40 til 60 min 2 gange 7 uger 

 

 

Platformen har fire kurser 

 

1. CST- En introduktion. Dette kursus er beregnet til projektets samarbejdspartnerne og svarer til ca. 6 til 8 

timers arbejde. 

2. Kursus for uformelle omsorgsgivere inklusive familiemedlemmer og venner. Kurset kan giver dig 

mulighed for at lære de færdigheder som er nødvendige for at kunne lede CST grupper 

3. Kursus for professionelle og specialister inklusive frivillige. Kurset kan giver dig mulighed for at lære de 
færdigheder som er nødvendige for at kunne lede CST grupper 

4. Kursus for undervisere. Her ligger materialer og den nødvendige information for at kunne undervise og guide 
personer som skal kunne lede CST grupper 
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Materialernes temaer er som følger: 
▪ Modul 1: CST-brugsanvisning 

▪ Modul 2: CST-design og evaluering 

▪ Modul 3: Fordele ved CST 

▪ Modul 4: CST -Programmer 

▪ Modul 5: Respekt og pusterum ved vedligeholdende CST (MCST) 

▪ Modul 6: Personcentreret omsorg 

▪ Modul 7: At skabe et demensvenligt hjem 

 

Kursus for ikke professionelle 

▪ Modul 1: Demenstyper og forskellige tilgange 

▪ Modul 2: Omsorgspersoner for demensramte 

▪ Modul 3: Kognitiv stimulationsterapi (CST) til personer med demens 

▪ Modul 4: Demensvenlige miljøer 

 

Kursus for professionelle 

▪ Modul 1: Demenstyper og forskellige tilgange 

▪ Modul 2: Omsorgspersoner for demensramte 

▪ Modul 3: Kognitiv stimulationsterapi (CST) til personer med demens 

▪ Modul 4: Demensvenlige miljøer 

 

Forløb for undervisere 

▪ Modul 1:  Introduktion til undervisningsforløb 

▪ Modul 2: Demenstyper og anvendelige terapier 

▪ Modul 3: Forståelse af CST 

▪ Modul 4: Principper og sessioner 

▪ Modul 5: Andre versioner af CST 

▪ Modul 6: Demensvenligt hjem og effektiv kommunikation 

 

Denne vejledning beskæftiger sig kun med kursus 2 og 3. Det vil sige: hvordan bliver professionelle og uformelle 
omsorgsgivere gode ledere af CST-grupper. 

 

Indholdet af de to kurser er ens men indholdet er mere udførligt beskrevet på kurset for uformelle 
omsorgsgivere. Strukturen er ens. Ført kan man tilegne sig den grundlæggende viden om sygdommene og det 
at være omsorgsgiver (modul 1 og 2). Herefter kommer materialet om hvad CST er, hvad det kræver og hvordan 

man bruger det (modul 3). Sidst er der et modul om hvordan man kan skabe demensvenlige miljøer både på 
institutioner og i egen bolig. 

 

Modulerne 1,2 og 4 behandles samlet i forhold til forslag om planlægning af undervisning og opgaver og modul 
3 behandles for sig. 

 

Temaet er beskrevet under hvert enkelt område. Der er forslag til planlægning af undervisningen i forhold til 
om emnet er egnet til bearbejdning på klassen, i grupper eller individuelt og til hvordan man kan gribe emnerne 
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an. Når modulerne til et emne er gennemgået anbefales det at svare på spørgsmålene som hører til modulet. 
Den studerende selv kan arbejde med dem eller man kan arbejde sammen i grupper med spørgsmålene. Det 
giver flere synsvinkler og gode diskussioner. Sidst er der foreslået lidt større opgaver. De kan bruges til 
inspiration til at udvikle sine egne opgaver eller man kan bruge dem, som de er. 
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Modul 1: Demenstyper og forskellige tilgange 

 

Tema beskrivelse: Demens, Symptomer og forskellige typer. 

 

Temaet om hjernen og hjernens funktion er udarbejdet til to målgrupper. Til de professionelle og til ikke 
professionelle, da der i projektlandene er stor forskel på, hvem der passer borgeren med demens. Målet med 
temaet er at give læseren en forståelse for, hvordan hjernen er struktureret og fungerer. Hensigten er også at 
læseren forstår, at det afgørende for, hvordan borgeren har det, er hvor i hjernen skaden sidder og at demens 

er en sygdom og ikke en naturlig følge af at blive gammel. Afsnittet redegør for symptomerne på henholdsvis 
let, moderat og svær demens og hvordan sygdomme, som ses i forbindelse med demens, opdeles i tre 
kategorier. Sidst er der en gennemgang af de mest almindelige demenstyper, forandringerne i hjernen, hvordan 

det påvirker borgeren, hvordan sygdomsforløbet er og om sygdommen er arvelig. 
 

 

Trema beskrivelse: Den person-centrerede tilgang. 

 

Temaet gennemgår udviklingen af den personcentrerede omsorg ud fra en historisk tilgang. Tom Kitwood, som 
er ophavsmand til tænkningen omkring ”personcentrering”, påbegyndte sit arbejde i firserne. Det var en tid, 
hvor det biomedicinske paradigme fik konkurrence fra en mere psykosocial tilgang til mennesker generelt og 

især til borgere med demens. Kitwood sætter relations dannelsen mellem omsorgspersonen og borgeren med 

demens i centrum. Borgeren med demens skal ses som en ligeværdig person. Denne tilgang danner grundlag 
for nyere tiltag: f.eks. Bill Thomas’, Eden Alternatives (Thomas 1996) og Jane Veritys arbejde med at bringe 
livsgnisten tilbage hos borgere med demens. Det unikke ved Kitwoods personcentrerede omsorg er, at han 

indfører en ny definition af demens og gør opmærksom på, at det ikke kun handler om funktionsnedsættelse 
hos borgeren med demens men i lige så høj grad om, hvordan omsorgspersonerne møder vedkommende. Om 
borgeren mødes med ”ondartet socialpsykologi” eller med ”positivt personarbejde”. 
 

 

Tema beskrivelse: Professionel rådgivning om, hvordan man hjælper den demensramte. 

 

Adfærdsmæssige og psykologiske ændringer hos borgere med demens er et meget bredt tema. Det kan dreje 

sig om aggressiv adfærd, pludselige udbrud eller tilsyneladende formålsløs vandren. Temaet beskæftiger sig 
især med årsager til at adfærden opstår. Det er altid et samspil mellem borgeren med demens, 
omsorgspersonerne og omgivelserne. Det er ikke borgerens sygdom alene, som udløser adfærden. Adfærd 
bliver i denne sammenhæng forstået som borgerens måde at kommunikere på. Endvidere kommer afsnittet ind 
på omsorgspersonens eget værdisæt og hvordan vedkommende reagerer, hvis egne værdier udfordres. 
Personalet kan ikke kontrollere borgeren med demens’ følelser, men man kan kontrollere sin egen reaktion på 
dem. Temaet kommer også med tips til, hvordan man kan forebygge udfordrende adfærd og giver et eksempel 
på, hvordan man kan anvende en årsagsanalysemodel, hvis borgeren har en udfordrende adfærd. 
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Modul 2: Omsorgsgiveren 

 

Temabeskrivelse: omsorgsfærdigheder. 

 

Omsorgspersonen skal kunne imødegå og forstå de grundlæggende behov hos personen med demens og den 

grundlæggende pleje, der er nødvendig. Disse grundlæggende færdigheder omfatter praktisk bistand, personlig 
pleje og omsorg i hjemmet samt en forståelse af hvad “personcentreret omsorg” betyder i praksis. Endvidere 
er det nødvendig med gode relationskompetencer 

 

 

Temabeskrivelse: Forståelse af og imødekommelse af behovene for personer med demens. 

 

Det handler om at omsorgsperson, udvikler et tillidsforhold til personen med demens og det er væsentligt at 
fremme socialisering og fremme autonomi. Det er vigtigt at give en struktur til den demensramtes hverdag, 

hvilket også vil hjælpe omsorgspersonen. For at give personen med demens de bedste muligheder er vigtigt at 

formulere sig så klart som muligt, med enkle og korte sætninger og med øjenkontakt med samtalepartneren. 

Prøv at forstå, hvad der er bedst for den demente person ud fra dennes synspunkt. Emnet beskriver også 
muligheder for hjælp og hvordan man som omsorgsperson også skal kunne tage vare på sig selv 

 

 

Temabeskrivelse: Effektive kommunikationsstrategier. 

 

En gradvise forværring af evnen til at gøre sig selv forståelig eller forstå andre viser sig at være en af de mest 
katastrofale og afvæbnende konsekvenser personer med demens, som både personen selv og 
familiemedlemmer eller omsorgsgivere må stå over for. Emnet give gode råd til både verbal og nonverbal 
kommunikation 

 

 

Temabeskrivelse: Personcentreret tilgang. 

 

Emnet har fokus på den personcentrerede tilgang ifølge Tom Kitwoods. Der er fokus på relationen mellem 

omsorgsgiver og personen med demens Som menneske er vi afhængige af gensidig anerkendelse, respekt og 
tillid. Disse behov forsvinder ikke, fordi man har en demens, men det bliver sværere at udtrykke sig og 
tilfredsstille dem. Det er op til omsorgsgiveren at være opmærksom på vigtigheden af de grundlæggende behov. 
Det er en god omsorgsgivers opgave at tilegne sig psykologiske færdigheder som ubetinget accept og empati, 
varme og nærhed. Det er vigtigt at vide, hvem man er, og hvilke erfaringer man har gjort sig i sin fortid. 
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Temabeskrivelse: at leve sammen med en demensramt person 

 

Emnet har fokus på de kompetencer og den viden som er vigtige for at kunne varetage omsorgen for personen 
med demens, Der er behov for færdigheder vedr. personlig omsorg og aktiviteter 

 

 

Temabeskrivelse: Stress og udbrændthed i forbindelse med arbejde/omsorg. 
 

Indeholder teoretiske værktøjer og praktiske forslag til, hvordan omsorgspersoner kan forstå og håndtere, 
genkende symptomerne på arbejds- og pårørende stress bedst muligt. Hvilke risici er der i sundheds- og 

plejesektoren som kan skabe stress. 

 

 

Temabeskrivelse: Demensvenlige omgivelser. 

 

Modulet beskæftiger sig med de praktiske foranstaltninger man kan anvende og dermed forbedre 
demensramte personers livskvalitet. Det drejer sig om god belysning, perceptionen af farver, brug af billeder så 
personen med demens kan se hvad der er i skabene. Endvidere gives gode råd i forhold til mad og drikke  
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Modul 3: Kognitiv Stimulations Terapi (CST) til personer med demens 

 

Temabeskrivelse: Hvad er kognitiv stimulations terapi (CST)? 

 

En gennemgang af grundlaget for CST og en præsentation af andre nonfarmakologiske tiltag. Kognitiv 

stimuleringsterapi (CST) defineres som en psykosocial intervention, der tilbyder mental stimulering og 

fornøjelige aktiviteter til mennesker med demens. 
 

 

Temabeskrivelse: CST Gruppefacilitatorens færdigheder og kompetencer. 

 

Her arbejdes med de 18 vejledende principper for CST, som er blevet udviklet af CST-pionererne. Man skal klart 

kunne forstå dem, før man går videre til sessionerne og den videre planlægning, da de er forudsætningen for 
at kunne lede en gruppe 

 

 

Temabeskrivelse: Udvikling af CST. 

 

I dette emne vil du lære om udformning af CST, pilotimplementering, evaluering og de vigtigste resultater. 
Programmet er udviklet på basis af en litteratur research og de 14 sessioner som anvendes i gruppe CST, 

individuel CST og virtuel CST 

 

 

Temabeskrivelse: CST sessioner. 

 

Dette afsnit gennemgår hvordan man kan planlægge en session og hvilke principper der er gældende. Formålet 
med sessionerne er at opbygge selvtillid, forbedre mentale evner og socialisering, forbedre indlæring, tænkning 
og hukommelse og fremme problemløsning hos personer med let til moderat demens. De er udformet til at 
være afslappede og sjove og til at skabe muligheder for, at folk kan lære noget, udtrykke deres synspunkter og 
arbejde sammen med andre i en hyggelig atmosfære. 
 

 

Temabeskrivelse: Evaluering af CST. 

 

Afsnittet gennemgår hvordan CST er blevet evalueret i forskellige lande og hvor god evidensen for programmet 
er. 
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Temabeskrivelse: De gensidige fordele for personer med demens og deres omsorgsgivere ved CST 

og andre aspekter 

 

En gennemgang af fordelene for både personen med demens og omsorgsgiveren, men den en understregning 
af at programmet har vist sig generelt at øge personen med demens velbefindende og kommunikation. 

 

 

Temabeskrivelse: Tilgangen til CST I forskellige lande. 

 

Dette emne beskriver brugen af CST globalt, og hvordan den kan tilpasses til forskellige kulturer. 

 

 

Temabeskrivelse: Vedligeholdende CST og vedvarende terapi 

 

En beskrivelse af den vedligeholdende CST.  Efter det oprindelige CST-kursus (normalt i 7 uger) er det nyttigt at 

fortsætte med vedligeholdelseskognitiv stimuleringsterapi. 
 

 

Temabeskrivelse: Teoretiske og praktiske øvelser – Gruppe CST og Individuel CST. 

 

Dette emne giver den lærende mulighed for at omsætte den teoretiske del til praktisk at planlægge sessioner. 
I litteraturen er der beskrevet talrige eksempler og aktiviteter for gruppe- og individuel CST. Her vil vi 

præsentere nogle vejledende eksempler. 
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Modul 4: Demensvenlige omgivelser 

 

Temabeskrivelse: Introduktion til demensvenlige omgivelser. 

 

Måden der bygges på og omgivelserne, kan udgøre en hindring for menneskers autonomi og velvære eller 
bidrage til at fremme den maksimale grad af uafhængighed, autonomi og velvære, de kan øge begrænsningerne 
eller hjælpe med at kompensere dem, efterhånden som sygdommen skrider frem. 

 

 

Temabeskrivelse: Historien om og de grundlæggende principper for demensvenligt miljø. 

 

Emnet forholder sig til den historiske baggrund for at tænke ”demensvenligt” og gennemgår betydningen af 
arkitekturen, indretning, sensoriske faktorer, som lys, lyd osv. og sociale faktorer. Disse påvirker personen med 
demens enten ved at hæmme vedkommendes muligheder eller fremme dem. 

 

 

Temabeskrivelse: Nøgleaspekter ved demensvenligt miljø. 

 

Afsnittet opstiller og gennemgår 10 nøgleelementer som et demensvenligt miljø bør opfylde som svar på 
menneskers behov og kognitive og adfærdsmæssige karakteristika. 

 

 

Temabeskrivelse: Demensvenlige boliger som føles ”hjemlige”. 

 

Afsnittet gennemgår en række praktiske forslag til ændringer i hjemmet so personen med demens og 
omsorgsgiveren ikke dagligt skal stå over for barrierer i deres eget hjem. At gøre hjemmet demensvenligt er 
ekstremt vigtigt for personen med demens og gør en forskel i deres hverdag. En person med demens vil sætte 
pris på, at hjemmet bliver mindre forvirrende og ikke er indskrænkende. 
 

 

Temabeskrivelse: Good practice: ETXEGOXO. 

 

Viser gode eksempler på indretning til personer med demens. 
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Planlægningaf undervisningen modul 1,2 og 4 

 

Modul 1. 

 

Modul 1 kan behandles på flg. måde: 
1. Dette tema er kendetegnet ved at omhandle faktuelle emner og kræver en vis individuel fordybelse. Det 

kan derfor være godt, at eleven selv gennemgår materialet først og herefter går i en gruppe med op til 4 
personer, hvor man gennemgår, hvad hver elev har forstået af materialet. 

2. Eleverne kan individuelt sætte sig ind i undertemaerne og fremlægge dem for hinanden i grupper 

3. Eleverne kan tegne hjernens forskellige funktioner ind på et Hjernekort 
https://www.akademisk.dk/sites/default/files/1%20Hjernekort.pdf  

4. Til at underbygge det skriftlige materiale kan anvendes youtube videoer 

https://www.youtube.com/watch?v=uZTDon8vBDA  1.14 min. Dansk 

https://www.youtube.com/watch?v=XhDjcQkMKIo   2.15 min. Dansk 

https://www.youtube.com/watch?v=vim3QNdDl64     4.49 min. Dansk 

 

 

Modul 2. 

 

Modul 2 kan behandles på følgende måde 

 

Især i forhold til personcentreret omsorg 

1. Dette tema er et holdningstema og derfor velegnet til diskussioner og gruppearbejde. 

Forudsætningen for at kunne deltage i diskussioner er selvfølgelig, at man er dus med teksten. Teksten 
kan gennemgås individuelt eller eleverne kan gennemgå et stykke af teksten for hinanden. 

2. Overordnet er det nødvendigt, at eleven forstår: Kitwoods demensligning, hvad han anser som 
grundlæggende behov, hvad han forstår ved ondartet socialpsykologi og hvad positivt personarbejde er. 

3. Da undervisningen er holdningsdannende/holdningsbearbejdende, er det vigtigt med en stram ramme 

omkring diskussionerne, da det ellers kan løbe af sporet pga. uenighed i gruppen. 
4. Til at underbygge det skriftlige materiale kan anvendes youtube videoer f.eks. 

https://www.youtube.com/watch?v=8uUiFjTQZdM  25.35 min. Dansk 

https://www.youtube.com/watch?v=8HLEr-zP3fc       6.29 min. Engelsk 

            https://www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcVM    5.47 min. Engelsk 

 

Især omkring kommunikation 

1. Det er muligt, at der blandt deltagerne er nogle med erfaring inden for området eller selv er pårørende. 
Hvis der er det, kan de bruges som videns personer i forhold til deres egne erfaringer. 

2. Emnet egner sig både til gruppearbejde og til kommunikationsøvelser, hvor man afprøver forskellige 
teknikker f.eks. aktiv lytning. 

3. Gruppearbejde om det gode samarbejde med pårørende. 
4. Til at underbygge det skriftlige materiale kan anvendes YouTube videoer f.eks. 

https://www.akademisk.dk/sites/default/files/1%20Hjernekort.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uZTDon8vBDA
https://www.youtube.com/watch?v=XhDjcQkMKIo
https://www.youtube.com/watch?v=vim3QNdDl64
https://www.youtube.com/watch?v=8uUiFjTQZdM
https://www.youtube.com/watch?v=8HLEr-zP3fc
https://www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcVM
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https://www.youtube.com/watch?v=Ndh7E1m6078 2.36 min. Dansk 

https://www.youtube.com/watch?v=CEr-LKlMNE8  1.56. min. Dansk 

https://www.youtube.com/watch?v=o45jM5C__HU 2.04 min. Dansk 

https://www.youtube.com/watch?v=LrA1hs0095U  30.00 min. Dansk 

 

Især omkring belastningen på omsorgsgiveren 

1. Her er det vigtigt, at de studerende får en forståelse af, at det er deres fremtidige arbejdsmiljø, der tales 
om. Tal i små grupper om der er nogen, som har oplevet stress eller udbrændthed på egen krop og brug 
deres erfaringer. 

2. Velegnet til gruppearbejde på et mere overordnet plan. Hvordan ser det ud i Danmark? 

3. Til at underbygge det skriftlige materiale kan anvendes youtube videoer fx: 

https://www.youtube.com/watch?v=sGT9QuapWLM  23.28 min. Dansk 

https://www.youtube.com/watch?v=-1kFPnrFxo4  28.39 min. Dansk 

https://www.youtube.com/watch?v=nnBMjtmV-dM 2.15 min. Engelsk 

 

 

Modul 4. 

 

Modul 4 kan behandles på flg. måde: 
1. I Danmark er vi begyndt at tale ikke kun om demensvenlige omgivelser, men om et demensvenligt 

samfund. Derfor er det godt at udvide dette emne og bruge nettet. 

2. Emnet egner sig både til gruppearbejde og individuel fordybelse 

3. Emnet kan også bruges mere kreativt til, at eleverne ”bygger” et demensvenligt hjem eller plejehjem 

4. Til at underbygge det skriftlige materiale kan anvendes youtube videoer fx: 

https://www.youtube.com/watch?v=_nJ8uynABkU 3.29 min. Dansk 

https://www.youtube.com/watch?v=794n57R4XDU  2.31 min. Dansk 

https://www.youtube.com/watch?v=_uZbfxBJNNM 2.06 min. Dansk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ndh7E1m6078
https://www.youtube.com/watch?v=CEr-LKlMNE8
https://www.youtube.com/watch?v=o45jM5C__HU
https://www.youtube.com/watch?v=LrA1hs0095U
https://www.youtube.com/watch?v=sGT9QuapWLM
https://www.youtube.com/watch?v=-1kFPnrFxo4
https://www.youtube.com/watch?v=nnBMjtmV-dM
https://www.youtube.com/watch?v=_nJ8uynABkU
https://www.youtube.com/watch?v=794n57R4XDU
https://www.youtube.com/watch?v=_uZbfxBJNNM
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Opgaver 

 

Modul 1. 

 

▪ Hvordan kan du som omsorgsperson hjælpe en borger med Alzheimers demens til at kompensere for den 
nedsatte hukommelse ved let, moderat og svær demens. Arbejd i en gruppe med at finde 
kompensationsstrategier og lav en liste som I fremlægger og forklarer. Brug materialet og nettet. 

▪ Hvordan kan du som omsorgsperson hjælpe en borger med Levy Body demens til at kompensere for rum- 

og retningsforstyrrelse ved let, moderat og svær demens. Arbejd i en gruppe med at finde 
kompensationsstrategier og lav en liste, som I fremlægger og forklarer. Brug materialet og nettet. 

▪ Hvordan kan du som omsorgsperson hjælpe en borger med frontotemporal demens til at kompensere 

adfærdsforandringer ved let, moderat og svær demens. Arbejd i en gruppe med at finde 

kompensationsstrategier og lav en liste som I fremlægger og forklarer. Brug materialet og nettet. 

▪ Rollespil: Eleverne viser de tre demensformer i et rollespil og klassen prøver at identificere dem som 
enten Alzheimer, Levy Body eller frontotemporal demens. 

 

 

Modul 2. 

 

Især i forhold til personcentreret omsorg 

▪ Gruppeopgave: Lav et forslag til et plejehjem, som anvender den personcentrerede omsorg som 

grundlæggende værdi. Hvordan skal det se ud fysisk, hvordan skal det være indrettet og hvordan skal 

plejen fungere. 

▪ Kom med løsningsforslag til jeres egne cases ud fra den personcentrerede omsorg og husk at i henhold 
til den personcentrerede pleje skal du altid se problemet fra det perspektiv, som personen med demens 

har. 

 

Især omkring kommunikation 

▪ Øvelser to og to i at være aktivt lyttende. Først skal samtalepartneren være distraheret af alt muligt og 
bagefter aktivt lyttende. Hvad gør henholdsvis situation 1 og situation 2 ved den person, som er 
fortælleren. Herefter opsamling i plenum. 

▪ Gruppearbejde om hvilke behov pårørende har og hvordan vi som professionelle kan møde dem. 
Opsamling i plenum.  

 

Især omkring belastningen på omsorgsgiveren 

▪ Hvordan har pårørende det?  Arbejd i gruppe eller individuelt på at finde statistik for Danmark 

▪ Lav en skabelon for det gode møde og lav en samarbejdsaftale for hvad og hvordan der kommunikeres. 
Kan laves i grupper og samles op i plenum. 
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Modul 4. 

 

▪ Gruppearbejde omkring: Hvad vil et demensvenligt samfund sige?  

Undersøg hvad der findes på nettet. Bl.a. mener Ældresagen: 
• Mennesker med demens skal leve i et (lokal)samfund, hvor deres behov bliver mødt, deres 

holdninger hørt, og hvor civilsamfundet understøtter, at de fortsat kan leve et meningsfuldt liv i 
interaktion med det omgivende samfund 

• At mennesker med demens skal involveres i lokal politikudvikling, f.eks. gennem brugerpaneler, 

når kommunens demenspolitik udvikles. 
• At institutioner, kulturtilbud, sportsklubber m.m. skal indrettes, så de understøtter, at 

demensramte kan deltage aktive. 

Kan Ældresagens anbefalinger føres ud i livet? 

• Se også ”Demensvenligt samfund”  Sundhedsstyrelsen 2019  https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2019/Demensvenligt-samfund/Demensvenligt-samfund---Erfaringer-

eksempler-og-ideer.ashx?la=da&hash=2B01C8576DC679059B2F4D2CE49EF168FA4F5A0D   

▪ Gruppearbejde med at indrette fremtidens demensvenlige boliger på en kreativ måde. Det skal 
fremhæves, hvad det er, som er demensvenligt og eleverne kan f.eks. lave skilte i pap eller andet 
materiale eller bygge med Lego og lignende. 

▪ Individuel opgave: Tænk på et sted hvor du har arbejdet. Beskriv stedet ud fra hvordan det var indrettet. 
Nævn nogle ændringer som ville kunne gøre stedet mere demensvenligt. 

 

 

Fælles opgaver for modulerne 1,2 og 4 

 

De tre emner er videns og holdningstemaer som giver rigtig god mening at arbejde med i grupper. Grupperne 

kan bearbejde hvert deres modul over en periode og lave fremlæggelser for hinanden i plenum. På samme 
måde kan man behandle de lidt bredere emner nedenunder 

1. Hvordan påvirker demenssymptomer en borgers livskvalitet? 

2. Hvad er fordele og ulemper ved ikke at have en personalestue? For beboerne, de pårørende og 
personalet? 

3. Hvad skal der til for at borgeren med demens kan leve et godt liv med meningsfuld beskæftigelse? 

4. Hvad har pårørende til demensramte brug for? Hvordan kan men understøtte dem og hvilke tilbud er 
der? 

5. Hvilke kompetencer er nødvendige i arbejdet med borgere, som er demensramte? 

 

 

  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Demensvenligt-samfund/Demensvenligt-samfund---Erfaringer-eksempler-og-ideer.ashx?la=da&hash=2B01C8576DC679059B2F4D2CE49EF168FA4F5A0D
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Demensvenligt-samfund/Demensvenligt-samfund---Erfaringer-eksempler-og-ideer.ashx?la=da&hash=2B01C8576DC679059B2F4D2CE49EF168FA4F5A0D
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Demensvenligt-samfund/Demensvenligt-samfund---Erfaringer-eksempler-og-ideer.ashx?la=da&hash=2B01C8576DC679059B2F4D2CE49EF168FA4F5A0D
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Planlægning af undervisning modul 3. 
 

Undervisningen i modul 3 kan selvfølgelig følge samme måde som ovenstående forslag, men det er vores 
erfaring at man bliver nødt til at afprøve det, at afholde en session, det er ikke nok at kende teorien. Modulet 
er meget velegnet til at lave eksemplarisk undervisning og som blendet learning. Det er en forudsætning for et 
vellykket forløb at de studerende er bekendt med indholdet af modul 1,2 og 4.  
 

Forberedelse 

Forløbet kræver en del timer, det blev afprøvet med 6 lektioner, hvilket var for lidt. Vi vil anbefale ca. 18 timer 

fordelt over en uge men mindre kan gøre det. 
Først giver underviser et oplæg ud fra 3.3, 3.5 og 3.7 da de kan være lidt vanskeligere at forstå, da en del af 
temaerne har VST evidensen på programmet. Underviser præsenterer programmet, hvad der forventes af de 

studerende og kravene til fremlæggelsen. 

 

Gruppearbejde 

Herefter inddeles de studerende i grupper. Grupperne må gerne være ret store 6 til 8 da to skal agere 
gruppeledere og de øvrige skal agere gruppemedlemmer. De bearbejder materialet minus 3.3, 3.5 og 3.7 da de 

er gennemgået af underviseren. Materialet gennemarbejdes med henblik på at planlægge en CST-session af ca. 

1/2 times varighed 

Kravene til gruppen er de skal overholde CST- sessionens struktur 

De skal vælge forskellige aktiviteter i forhold til de 14 emner i CST: 

▪ Mental stimulation 

▪ Udvikle nye idéer, tanker og associationer 

▪ Brug orientering på en følsom måde 

▪ Fokus på holdninger frem for fakta 

▪ Anvend reminiscens 

▪ Fysisk bevægelse 

▪ Tilvejebring triggere til at hjælpe 
hukommelsen 

▪ Kontinuitet og konsistens mellem 

sessionerne 

▪ Stimulere læring og kommunikation 

▪ Stimulere sprog og diskussion 

▪ Stimulere hverdagens planlægningsevne 

▪ Anvend en personcentreret tilgang 

▪ Respekt 

▪ Involvering 

▪ Inklusion 

▪ Tilbyde valg af aktiviteter 

▪ Nydelse og sjov 

▪ Maksimere potentialet 

▪ Opbygning/styrkelse af relationer 

 

Det er en god ide at de studerende har adgang til bogen: ”Kognitiv Stimulationsterapi” Via University College, 
2021, da den giver mange praktiske forslag til hvordan man kan fremstille materialer og anvende dem. 

 

De skal prøve på/ øve sig i at anvende de 18 principper for sessionerne i gruppen. 

 

Gruppen skal vælge en eller to gruppeledere. 
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Præsentation 

Hver gruppe gennemfører en CST-session og resten af klassen er observatører. 

Feedbacken kan fokusere på forskellige delelementer. 
Overholdt gruppen strukturen for en session? 

Var kommunikationen og tilgangen i overensstemmelse med de 18 principper? 

Hvordan fungerede gruppen? 

Sidst tag en runde i gruppen, hvordan var det at være aktiv medspiller i sessionen? 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på at det at kende teorien om CST ikke er det samme som at kunne lede en 
gruppe uden problemer. Det kræver øvelse og feedback. Man kan gentage sessionerne med andre ledere. Det 
er øvelsen som gør mester. Det at skulle lede og introducere temaet og samtidig lade gruppens deltagere selv 
byde ind og samtidig påvirke drøftelsen i gruppen, bl.a. skal man ikke være bange for at lade pauserne stå et 
øjeblik fordi det giver gruppemedlemmerne tid til at komme i gang. 

 

1. Her er det vigtigt, at de studerende især får forståelse for de 18 principper, diskuterer dem og også holder 
dem i hævd i selve gruppearbejdet.  

2. Til at underbygge det skriftlige materiale i projektet kan anvendes youtube videoer og andre skriftlige 

materialer fx: 

CST: An overview for clinicians 12.28 min. 

 https://www.youtube.com/watch?v=kJ813fPeWzA 

Cognitiv Rehabilitation and Cognitive Stimulation Therapy for dementia. 47:34 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=elqbZM0gXow 

Cognitive Stimulation Therapy HMP Norwich library 3.00 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=OxAxJ4AvaIU 

 

 Nationalt videnscenter for demens: https://videnscenterfordemens.dk/da/kognitiv-stimulationsterapi 

 CST - en virksom metode ved demens v. Annette Johannesen  

https://www.annettejohannesen.dk/107-kognitiv-stimulation-cst.html 

”Kognitiv Stimulationsterapi” Via University College, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ813fPeWzA
https://www.youtube.com/watch?v=elqbZM0gXow
https://www.youtube.com/watch?v=OxAxJ4AvaIU
https://videnscenterfordemens.dk/da/kognitiv-stimulationsterapi
https://www.annettejohannesen.dk/107-kognitiv-stimulation-cst.html

