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Forskellige  forudsætninger at tale 
kommunikation og relation ud fra 

 

 

      Eksempel fra telefonsamtale forleden dag med en borger med  
moderat demens 
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Mit udgangspunkt for at snakke relation og kommunikation:  

• Engelske psykolog Tom Kitwood (1937-1998) 

– Personen med demens = Biografi, personlighed, 
neuropsykologiske symptomer, fysisk helbred og socialpsykologi 

 

• Amerikanske psykolog og neuropsykolog Steven R Sabat 

– Positionering 

 

• Aron Antonovsky (1923-1994) israelsk/amerikansk Sociolog 

– Graden af sundhed = graden af  oplevelse af sammenhæng = 
graden af meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed 
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 Hvordan positionerer ældre personer sig selv og, hvordan positioneres  de af  

andre 
 
• Raske mennesker kan kæmpe mod andres måde at positionere en på, men det er svært 

for personer med demens  
 
• positionering, som dækker over umenneskeliggørelse  påvirker personligheden og 

selvværdet og kaldes malign positionering 
 
• Malign positionering i sociale sammenhænge kan føre til isolation bl.a. fordi: 

– Personer med let demens behandles som ”svært demente”. .  
– Personer med demens oplever, at dem de er sammen med føler ubehag ved at 

være sammen med en.  
 
• Malign positionering  medfører: 

– ressourcer overses , hvilket kan gøre personen med demens flov og utilpas. 
–  Hvis der  reageres med vrede, social isolation eller frustration, så tolkes det ofte 

som et symptom på sygdommen frem for, at det kan være en konsekvens af den 
måde, hvorpå vedkommende behandles af andre. 

 
• Måden at få demensdiagnosen på betyder noget i forhold til positionering.  
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Kan man sige noget generelt om noget så forskelligt?  

• Hvor er borgeren i sit demensforløb 

 

• Let demens 

• 55% af alle demenstilfælde 

 

• Hvilken kontekst er man i 
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I hvilken kontekst møder i 
 personer med demens 
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Marte Meo  Kan være en metode vi kan bruge  
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Marte Meo kan forklares ud fra 3. perspektiver 

• Et menneskesyn, hvor fokus er på samspil og relation mellem 
mennesker. Det enkelte menneske formes og udvikles gennem 
relation med andre mennesker – kvaliteten af samspil bliver 
afgørende for menneskets selvværd og selvopfattelse  

 

• En kommunikationsmetode, som indeholder grundlæggende 
elementer i udviklende samspil mellem mennesker 

 

• En vejledning-, supervisions-, behandlingsmodel hvor der, gennem 
iagttagelse af samspil på videooptagelser laves analyse ud fra Marte 
Meo principperne 
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De fem principper 

• 1. At følge initiativ 

– Fundament for oplevelse af selvværd og individualitet 

– 3 former for initiativer 

» Verbale initiativer 

» Handle initiativer 

» Følelsesinitiativer 

 

• 2. Positiv bekræftelse af initiativer 

– Udgangspunkt for bevarelse af selvværd, identitet. 

• Ved at svare, nikke, bruge mimik, sætte ord på og skabe 
mening, imitation, spørge uddybende ind 
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De fem principper fortsat 
• 3. At sætte ord på egne og den andens initiativer 

– At gøre sig selv forudsigelig 

– Stimulere sprog hos den anden 

• 4. Turtagning 

– Skiftes til at være den givende og modtagende i et samspil 

• 5. Positiv ledelse 

– Aktuel i strukturerede samspilssituationer, hvor omsorgsgiveren 
har en dagsorden f.eks. personlig hygiejne 

• God følelsesmæssig stemning 

• Afstemme efter udviklingsniveau 

• At følge, positiv bekræfte og benævne initiativer samt at tage 
ture 
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Samspilselementer (Lone Bakke) 

•  3 advarselssignaler 

• Skab en positiv stemning 

• Vær i øjenhøjde 

• Læg følelser i stemning 

• Fornem beboernes sindstilstand 

• Brug navn 

• Skab begyndelse og slutning 

• Sæt ord på handlinger 

• Sæt ord på følelser 

• Sæt ord på egne handlinger 
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Samspilselementer fortsat 

• Tal kun om det der sker lige nu 
• Sig og gør kun 1 ting af gangen 
• Spar på spørgsmålene 
• Sig hvad borgeren kan gøre 
• Vent med at gå videre til beboeren har reageret 
• Afpas tempo 
• Bekræft beboeren 
• Del glæde 
• Udnyt plejesituationen 
• Hør signalerne 
• Træn evnen til at se beboeren 
• Husk respekten 
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Sundhedsstyrelsen Marte Meo film 

• https://www.youtube.com/watch?v=tOXKuli7NKc  
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Hvad skal målet med vores kommunikation og relation 
blandt andet være: 

• Trygt miljø at være i for personen med demens 

• Vi giver støtte til overskuelighed 

• Støtte til struktur  

• Motivation 

• Tydelig guidning – hele vejen  

• Måske flere gentagelser for at få rutine 

• Tilbyde følgeskab – hele vejen 

• Fokus på at fremhæve ressourcer 

• HUMOR   
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