
 

Mød John, som har demens 

 

Du er SSH/SSA for John på 85 år. De sidste to år har han boet på plejehjem grundet 

Alzheimers demens. De sidste måneder er han blevet meget urolig og vågner mange 

gange i løbet af om natten og står op. Plejepersonalet finder ham på gangen, hvor han 

ofte tror, han er hjemme og leder efter sin kone: “Jamen er Hanne da inde i sengen?” 

spørger han, når de guider ham tilbage i seng. Han får våde øjne hver gang, de 

fortæller ham, at Hanne desværre ikke er i sengen; at hun bor i deres gamle hus og 

kommer på besøg, når det bliver dag. Hanne besøger nemlig John hver dag, og han er 

meget glad for besøgene, som ofte går med at se på gamle billeder og snakke om 

hverdagen i det omfang, John kan være med. “Vi ses igen i morgen,” siger Hanne og 

kysser ham på kinden, når hun går. Desværre går der ikke længe efter Hannes farvel, 

før John igen har en urolig adfærd og går rundt og kalder på Hanne. Når 

plejepersonalet forsøger at hjælpe ham til at falde til ro, bliver han irriteret, vrisser og 

skælder dem ud. 

 

John plejer at gå en tur rundt om plejehjemmet en gang om dagen, da han nyder at få 

frisk luft. Han er få gange blevet fundet langt fra plejehjemmet og en enkelt gang 

blevet kørt hjem af en venlig kvinde, som havde fundet ham flakkende rundt i sin have. 

“Kan man ikke gøre noget, så det ikke sker igen?” havde hun bekymret spurgt 

plejepersonalet, da hun afleverede en konfus John. Plejepersonalet havde 

efterfølgende drøftet muligheder, men var blevet afbrudt og havde ikke haft det oppe 

at vende siden.  

 

Opgave 1 

Hvordan oplever John verden? Hvordan føles det, når det bliver svært at finde rundt, og 

man ikke ved, hvor man er? Prøv VR-scenariet ‘Viva lejligheden’, som kan give dig en 

oplevelse af, hvordan det kan føles at have demens. 

 

Opgave 2 

John har svært ved at falde til ro og finde rundt, når han går tur. 

Undersøg og udvælg et hjælpemiddel, der kan hjælpe John i hverdagen.  

  



 

 

 

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 
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