
 

Den normale aldring 

 

Du er SSH/SSA for Signe på 82 år. Tidligere var Signe meget aktiv; hun passede 

børnebørn og inviterede hele familien på middag. Hun nød at tage smart tøj på, sætte 

håret pænt op og stå flere timer i køkkenet og kokkerere lækre retter. Når hendes børn 

tilbød deres hjælp med opvasken efter måltidet, afslog hun, for det havde hun da ikke 

brug for. Hun havde altid klaret alting selv derhjemme, så hvorfor sige ‘ja tak’ til hjælp 

nu? 

 

Dog er Signe igennem de seneste år blevet tiltagende gangbesværet. Efterhånden har 

hun fået brug for så meget hjælp, at hun er flyttet på plejehjem. Sikke en sorg at forlade 

sit hjem gennem næsten 50 år, men der var ingen vej udenom, for nok kan Signe støtte 

på sine ben, men hun har brug for hjælp til at holde balancen. Hun kan gå få skridt med 

støtte og bruger derfor kørestol til at komme rundt. “Hvor er det altså besværligt,” klager 

hun ofte til plejepersonalet. Signe har en plejeseng. Hun får hjælp til at komme ud af 

sengen om morgenen og i seng om aftenen. Når hun har fundet sig til rette i sengen 

om aftenen, tænker hun ofte på sit gamle liv i huset, og hun bliver tung om hjertet ved 

tanken om, at hun aldrig skal have hele sin familie til stor, hjemmelavet frokost igen. At 

spise sammen med andre er noget, hun altid har nydt, og det første lange stykke tid på 

plejehjemmet spiste hun sammen med de andre beboere i fællesrummet. Ikke at det 

kunne måle sig med familiemiddage, men det føltes mindre ensomt end at spise alene. 

Nu har plejepersonalet dog bemærket, at Signe er begyndt ofte at vælge at spise for sig 

selv: “Jeg kan ikke spise særlig pænt længere, jeg taber maden. Det er svært at holde 

om bestikket. Jeg vil hellere sidde alene,” svarer hun hver gang, plejepersonalet spørger, 

om hun ikke hellere vil spise sammen med de andre beboere. Hun kigger væk og 

nægter at tale mere om det. Plejepersonalet tolker, at Signe er flov over det og ikke 

ønsker at andre skal se, hvordan hun spiser.  

 

Det sidste stykke tid har Signe oplevet, at hun bliver meget svimmel. Plejepersonalet har 

mistanke om, at det kan skyldes væskemangel, og de har derfor lavet et væskeskema til 

hende, men hun finder det vanskeligt at huske at drikke. 



 

 

Opgave 1 

Hvordan føles det at blive gammel? Prøv aldringsdragten og gå en tur med stokken.  

 

Opgave 2 

Signe har svært ved at bevæge sig rundt og hun kan glemme at få væske nok. Hun føler 

sig ikke tryg ved at spise med de andre beboere. Undersøg og udvælg et hjælpemiddel, 

der kan afhjælpe en af Signes problematikker?  

 

Opgave 3  

Reflekter over hvilke fordele og ulemper, der kan være for både borgere og 

plejepersonale ved at bruge den teknologi, som I udvalgte i opgave 2.  

 

Bonusopgave 

LittleBits foregår i biblioteksområdet. 

 

Ved spørgsmål angående casen kontakt videnscenterkoordinator Janne Myrrhøj Svenningsen 
jamy@sosunord.dk  
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