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I dette hæfte videregiver vi vores erfaringer fra et udviklingspro-
jekt om at begrænse angst og uro hos psykisk syge ældre ved 
hjælp af indretning af de fysiske rammer.
Projektet er gennemført af Psykiatrien i Region Nordjylland på 
den ældrepsykiatriske afdeling i Brønderslev. 
Vi vil gerne takke Det Obelske Familiefond, Helsefonden og 
Trygfonden, som sammen har finansieret gennemførelsen af 
projektet. Uden disse fondes bevillinger havde det ikke været 
muligt at realisere projektet.
Det er vores håb at alle, der interesserer sig for indretning af 
sygehusafdelinger og for ældre urolige psykisk syge patienter, 
kan finde inspiration i hæftet.

Ledende overlæge, Bodil Gramkow Andersen, 
Ældrepsykiatrisk Afdeling, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, 
Region Nordjylland

Afsnitsledende sygeplejerske, Lotte Lund Jakobsen
Ældrepsykiatrisk Sengeafsnit,  
Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Ekstern projektleder, Kirsten Gotfredsen 
MPH Masterclass på Demensområdet

Alle, der arbejder på sygehusafdelinger ved, at der er knyttet 
meget store udfordringer til at hjælpe urolige, psykisk syge  
ældre mennesker. Det gælder, uanset om der er tale om ældre-
psykiatrisk afdelinger eller somatiske afdelinger. 
Når ældre patienter er urolige, er det tydeligt, at den 
pågældende er forvirret og bange. Imidlertid har de fleste 
medarbejdere oplevet, at det ofte er vanskeligt at skabe kon-
takt og berolige patienten, fordi han eller hun er i sin egen 
verden og ikke forstår medarbejderens gode intentioner. 
Når patientens uro ikke kan begrænses, kan den sprede sig til 
andre patienter og personalet. På den måde kan èn patients 
uro påvirke hele den øvrige afdeling på en negativ måde.
Det kan betyde, at man griber til beroligende medicin eller an-
vender forskellige former for tvang. Disse situationer kan både 
være uværdige og uhensigtsmæssige.

Med den stigende andel af ældre i befolkningen er det sandsyn-
ligt, at sygehusene skal hjælpe en stadig større gruppe af æld-
re, som forud for eller under en indlæggelse reagerer på sin 
sygdom med voldsom uro. Derfor er det vigtigt, at der bliver 
sat fokus på hvordan psykiatriske og somatiske afdelinger kan 
hjælpe den urolige ældre patient på en værdig og effektiv måde. 
Indsatsen overfor den urolige patient omfatter både den 
medicinske udredning og behandling og den plejefaglige ind-
sats bl.a. med forsøg på at etablere en tryg relation, hjælp til at 
sørge for en ordentlig ernæring samt forebyggelse af fald. Den 
del af indsatsen er der fokus på i forskellige sammenhænge. 
Men det er også nødvendigt, at der skabes mere viden om, 
hvordan de fysiske rammer kan bidrage til at hjælpe den uro-
lige psykisk syge patient på en effektiv og nænsom måde.

FORORD INDLEDNING

Det er vores håb at alle,  
der interesserer sig 

for indretning af  
sygehusafdelinger  

og for ældre urolige  
psykisk syge patienter,  

kan finde inspiration i hæftet
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Inspiration til projektet 
I de senere år er der kommet en øget interesse for at udvikle 
patientvenlige sygehuse. Et patientvenligt sygehus er indrettet, 
så patienterne i videst muligt omfang oplever indlæggelsen 
som rar, også selvom den pågældende gennemgår et vanske- 
ligt behandlingsforløb. Hospitaler skal altså ikke udelukkende 
være en effektiv arbejdsplads for medarbejderne og et sted 
hvor fokus på patienten primært er et fokus på opgaver og 
risikohåndtering.
Mennesker, som er ramt af sygdom, reagerer ofte med usik-
kerhed og angst på den nye situation, som sygdommen har 
fremkaldt. Hvis man også har brug for indlæggelse på syge-
hus i forbindelse med behandling af sygdommen, vil følelsen 
af usikkerhed ofte forstærkes, fordi de nye omgivelser opleves 
som fremmedartede.
Men selvom sygehuse ikke er hjemlige, kan de fysiske ram-
mer på det patientvenlige sygehus signalere, at patienten er 
velkommen, og at man er opmærksom på den vanskelige situ-
ation som personen befinder sig i.
Men ud over de udfordringer som gælder for mange patienter, 
er der også patientgrupper som har særlige behov. Den pa-
tientgruppe vi har ansvaret for at hjælpe er den psykiatriske 
ældre patient og herunder den urolige psykisk syge ældre. 
Imidlertid er der ikke lavet undersøgelser af, hvordan syge-
husafdelinger skal indrettes for at imødekomme behovene hos 
den gruppe af ældre patienter. 

Kort om projektet   
I forbindelse med at Psykiatrien i Region Nordjylland ville 
bygge et nyt ældrepsykiatrisk sengeafsnit ved Brønderslev 
Psykiatriske Sygehus, blev der en mulighed for at undersøge 
og afprøve, hvordan afsnittet kunne indrettes for at imøde-
komme den meget urolige patients behov.

I planlægningen af det ældrepsykiatriske sengeafsnit  havde 
man valgt at etablere et lydisoleret mikroafsnit, som skulle an-
vendes til særligt urolige patienter. 
Mikroafsnittet rummede tre sengestuer og en fællesstue.  
Afsnittet blev placeret i den fjerneste ende af det ældrepsykia-
triske sengeafsnit for at sikre at afsnittets patienter undgik 
lydgener fra de øvrige patienter i afdelingen.

I projektet blev der først undersøgt, hvordan urolige ældre  
patienter brugte de fysiske rammer og på den baggrund for-
søge at afdække gruppens bagvedliggende behov. Det blev 
gjort ved at gennemføre en række observationer af patienter i 
den tidligere ældrepsykiatriske afdeling.

På baggrund af resultaterne fra observationerne, blev ind- 
retningen i det nye mikroafsnit tilpasset i forhold til de urolige 
patienters behov og adfærdsmønstre.

Oversigtstegning af det nye ældrepsykiatriske sengeafsnit.
Det lydisolerede mikroafsnit er indrammet med rødt.
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Hvis ældre mennesker bliver psykisk syge er det karakteristisk, 
at de ofte bliver meget urolige. 
Både på somatiske og psykiatriske afdelinger kan man se 
ældre patienter flytte møbler eller gå rundt og banke på døre 
og forsøge at lukke dem op. Mange går uroligt frem og tilbage, 
og det er tydeligt, at patienterne er usikre på, hvordan de skal 
bruge almindelige ting som spiseredskaber og vandhaner, mm. 
Det er også typisk, at mange urolige patienter fejlfortolker ind-
tryk, så de eksempelvis opfatter deres eget spejlbillede som en 
anden person. På samme måde kan patienterne opfatte mønst- 
ret på et marmoreret linoleumsgulv, som genstande der kan 
samles op.
Man kan sige, at urolige ældre patienter enten har svært ved 
at begribe deres omgivelser eller har en tilbøjelighed til at fejl-
fortolke dem.

Men det er vigtigt at fremhæve, at samtidig med at patient-
erne er forvirrede over de fysiske omgivelser, så viser patient-
ernes adfærd, at deres opmærksomhed er rettet mod møbler, 
gulve, lys, spejle og alle de andre ting som tilsammen udgør 
indretningen. Dvs. at selvom patienten er i sin egen verden, 
så kæmper han eller hun med at få orden på den ydre verden. 
Der er enkelte urolige ældre patienter, som er angste og hele 
tiden kontakter personalet for at få hjælp, uden den opmærk-
somhed på de fysiske rammer som er beskrevet ovenfor. Men 
langt den største gruppe af urolige ældre patienter er optaget 
af de fysiske rammer.

Et spørgsmål om sikkerhed
Begrebet sikkerhed kan anvendes til at forstå de mange forskel-
lige typer af adfærd, som man kan iagttage hos urolige ældre 
patienter. Sikkerhed er et begreb som sammenfatter mennes-
kers basale behov for at den omgivende verden er forudsigelig, 
stabil og tilbyder en beskyttelse mod trusler. 
Psykiatriske sygdomme som depression, demens og delir på-
virker ældre på en måde, så den pågældende får vanskeligheder 
med at opfatte omgivelserne på den rigtige måde. Det betyder 
at patienten oplever en omfattende følelse af angst og usikker-
hed. På den baggrund er det meningsfuldt at opfatte urolig 
adfærd som et udtryk for, at patienten forsøger at genskabe 
følelsen af sikkerhed ved at lede efter de omgivelser som ople-
ves som pålidelige.
Det er uklart, hvordan hjernens forskellige funktioner helt 
præcist bliver påvirket hos ældre i forbindelse med psykisk syg-
dom. Men det er givet, at urolige patienter frembyder et højt 
vågenhedsniveau, ligesom opmærksomheden overfor omgivel-
serne er skærpet. Samtidig er det tydeligt at patientens evne 
til at genkende almindelige genstande og fastholde et overblik 
over flere ting på samme tid er meget svækket.
Så på den ene side står patientens mentale ”port” åben over-
for indtryk fra omgivelserne, og på den anden side kan pa-
tienten ikke forarbejde indtrykkene på en ordentlig måde. Det 
betyder at den psykisk syge ældre kommer til at opleve et men-
talt kaos i stedet for den sikkerhed som genkendelighed og 
overblik giver.

Det skal pointeres at de psykiatriske sygdommes påvirkning 
af hjernen kan ramme alle former for bearbejdning af sanse-
indtryk. Det er altså ikke kun den ældre patients evne til at 
forstå syn- og hørelsesindtryk der påvirkes. Også føle-, led- og 
balancesans kan påvirkes, så patienten får omfattende van-
skeligheder med at opleve en sikker afgrænsning til omverdenen.   
Hvis patienten ikke længere kan forstå de indtryk, som kom-
mer fra føle-, ligevægts- og ledsansen, så kan det være forkla- 
ringen på, at han eller hun i timevis flytter rundt på møbler el-
ler går frem og tilbage på gangen. Ved at skubbe tunge møbler 
eller gå frem og tilbage kan man netop få en fornemmelse af, 
hvor den fysiske omverden befinder sig i forhold til ens egen 
krop.

På den ene side står  
patientens mentale ”port” åben 
overfor indtryk fra omgivelserne,  

og på den anden side kan  
patienten ikke forarbejde  

indtrykkene på  
en ordentlig måde

DEN ÆLDRE UROLIGE PATIENT 
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Det forhold at urolige ældre patienter både har særlige behov 
som følge af den psykiatriske sygdom og behov som alle andre 
indlagte betød, at der blev lagt vægt på følgende i indretningen 
af det nye mikroafsnit: 

 1. Patienterne skulle have den størst mulige  
  oplevelse af sikkerhed.
 2. Patienterne skulle føle sig velkomne.

For at sikre patienterne den størst mulige oplevelse af sikker-
hed blev der taget udgangspunkt i den mentale funktionsevne 
hos urolige ældre patienter, nemlig den forstærkede opmærk-
somhed og den nedsatte evne til at fortolke indtryk. 
Derfor blev der lagt vægt på:. 

 •  At alle de ting der indgik i indretningen så vidt
  muligt skulle fremtræde, så deres funktion og  
  formål var så let at forstå som muligt. 

 •  At der var så få indtryk som muligt for at sikre
  patienterne den bedste fornemmelse af 
  overskuelighed.

 •  At det var så nemt som muligt at finde vej fra
  et sted til et andet.

 •  At alt i mikroafsnittet så vidt muligt skulle
  fremtræde som ufarligt og fredeligt.

Farver 
Der blev lagt vægt på, at alle flader som vægge, gulve og be-
træk til møbler blev ensfarvede. På den måde blev det forsøgt 
at undgå den angst der opstod, når patienterne opfattede 
mønstre som levende væsner eller genstande. 
Samtidig med at der blev arbejdet med ensfarvede flader, blev 
farverne også brugt til at henholdsvis fremhæve og skjule.  
Eksempelvis blev der valgt betræk til møblerne i kontrastfarver, 
som fik dem til at træde tydeligt frem fra vægge og gulve og 
dermed gøre det mere tydeligt for patienterne, hvor de skulle 
sætte sig (Se ill.1). 

Døre til patienternes sengestuer blev også malet i en kontrast-
farve til væggen, så det var tydeligt at der var en dør.
Omvendt blev døren ud til den øvrige afdeling kamufleret så 
dør, dørhåndtag, hængsler, dørkarm og væg fik samme farve 
(Se ill.2). 
Hensigten var at begrænse kontakten til patienter i afdelingen 
udenfor, fordi uro havde en afsmittende effekt på patienterne 
i mikroafsnittet.

DET GJORDE VI; KONKRETE INDRETNINGSMÆSSIGE TILTAG

Ill. 1 På billedet ses hvordan de mørke stole træder frem  
fra den gule væg.

Ill. 2 På billedet ses hvordan døren 
ud til den øvrige afdeling er malet i 

samme farve som væggen.

Patienterne skulle 
have den størst mulige 
oplevelse af sikkerhed.
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Begrænsning af reflekser og skygger
Psykisk syge ældre opfatter ofte skygger og reflekser som reelle 
ting, de forsøger at gribe ud efter. Mange mistolker også deres 
eget spejlbillede og opfatter det som en anden person der be-
finder sig i rummet. Derfor blev der tilstræbt at fjerne alle skyg-
ger og reflekser fra mikroafsnittet.
Der blev brugt up-ligths til at begrænse de skygger, som lofts-
lyset naturligt skaber (Se ill.3). På samme måde blev der an-
vendt matlakerede bordplader, så man undgik de reflekser 
som typisk kommer fra højglanspolerede overflader. 
For at undgå de voldsomme situationer der kunne opstå, når 
patienter mistolkede deres spejlbillede, blev der anskaffet 
mat folie til at sætte på spejle eller vinduer. Folien skabte en  
materet flade, som samtidig tillod lyset at komme ind. Folien 
havde den fordel, at den kunne sættes op og fjernes igen efter 
behov, og dermed også bruges til patienter, der havde en sen-
gestue i afdelingen udenfor.

Begrænsning af indtryk
Da urolige patienter ikke kan overskue mange indtryk, blev 
der lagt vægt på at rummene kun indeholdt de møbler, der 
var nødvendige. Patienternes sengestuer rummede der-
for kun en seng, sengebord, et bord og stol og en hvilestol.  
I fællesrummet var der kun en sofagruppe og en spisegruppe 
samt et fjernsyn med skab til bøger.

Ved at vælge relativt få møbler blev der også skabt mulighed 
for at patienterne kunne gå frem og tilbage uden at de kom for 
tæt på andre patienter.
Det telefonsystem, som blev indkøbt til personalet, kunne 
indstilles til at være lydløst, men med vibrator, så personalet 
stadigvæk kunne få de nødvendige informationer uden at for-
styrre patienterne.
Med hensyn til møblerne blev der valgt øreklapstole som  
hvilestole, fordi øreklapstole kan begrænse indtryk fra andre, 
som befinder sig ved siden af den patient der sidder i stolen. 
(Se ill. 4). 
Der blev også placeret en solid gyngestol i fællesrummet  
(Se ill. 5). Gyngestole kan ikke i sig selv begrænse indtryk fra 
omgivelserne. 
Men fra institutioner, som beskæftiger sig med mennesker 
med hjerneskader, er der er erfaring for, at den fremadrettede 
gyngebevægelse kan sænke hjernens arrousal (energinivau), så 
personen ikke bliver så påvirket af omgivelserne. Gyngestolen 
var konstrueret så personen, der sidder i stolen ikke kan vælte; 
heller ikke ved kraftige fremadgående bevægelser.

Ill.3 På billedet ses up-ligths i spiseafdelingen. Ill.4 Øreklapstol som gjorde det muligt at patienter
kunne afgrænse sig fra andre patienter i rummet.

Ill.5 Gyngestol.   
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Afgrænsning af kroppen
Det er sandsynligt, at stærk uro hos ældre patienter også er 
knyttet til at patienten ikke længere kan bearbejde og sammen-
fatte sanseindtryk fra led- og muskelsansen, med det resultat 
at han eller hun ikke længere fornemmer den nødvendige af-
grænsning af kroppen overfor omgivelserne. Derfor blev det 
prioriteret at indretningen også skulle skabe mulighed for at 
styrke patienternes oplevelse af at være afgrænset.
Der blev valgt en sofa til fællesrummet med en fast ryg til de 
patienter der ikke turde sove i deres seng. Sofaer giver en bedre 
afgrænsning af kroppen, når man ligger ned, fordi sofaens 
ryglæn virker som en ekstra støtte. På den måde fik patienter, 
der ikke kunne sove i sengen, mulighed for at få den nødven-
dige søvn. 
Der blev også valgt relativt tunge og solide møbler til mikroaf-
snittet, som kunne holde til at blive flyttet rundt med. 

Endvidere blev der anskaffet en såkaldt ”kuglestol”, som var 
opbygget af ca. 4 cm store kugler. Kuglestolen var udstyret 
med et par ”vinger” som kunne foldes ind over patientens 
skuldre og et par ”vinger” som kunne foldes over patientens 
maveregion og skød (Se ill. 8). Konstruktionen af stolen er 
baseret på en antagelse om, at kuglernes små bevægelser mod 
kroppen kan give patienten en mere klar fornemmelse af krop-
pens afgrænsning.

Tiltag for at skabe følelsen af at være velkommen
Udover at give den urolige patient en fornemmelse af sik-
kerhed, skulle mikroafsnittet også være pænt og imødekom-
mende, og dermed forsøge at give patienterne en oplevelse af 
at være velkommen.
Både ældre mænd og kvinder var indlagt i afdelingen, og der-
for blev der anvendt kønsneutrale lyse naturfarver i mikroaf-
snittet. For at undgå at rummene skulle virke ”flade” på grund 
af de ensfarvede vægge og møbler fik henholdsvis sofagruppe 
og spisegruppen møbelbetræk i hver deres farve. Der blev også 
brugt et par nuancer af vægfarven i det samme rum for at 
bryde den tendens til tom ensformighed som kan blive resul-
tatet, når der ikke anvendes mønstre på vægge eller betræk. 
Der blev prioriteret at urolige patienter skulle have mulighed 
for at være optaget af neutrale og fredsommelige aktiviteter. 
Derfor blev der placeret en DAB radio, så det var muligt at 
vælge musik, der var i overensstemmelse med patienternes  
individuelle smag. 
Der blev også installeret en diasserie på fjernsynet med foto-
grafier med motiver fra naturen og af fiskekuttere, husdyr mm. 
Det var hensigten at patienterne skulle have et alternativ til 
fjernsynsudsendelser, hvor både form og indhold ofte oversti-
ger urolige patienters mentale kapacitet.Ill. 6 Landskabsbillede fra en af mikroafsnittets sengestuer. Ill. 8 Kuglestol.Ill. 7 Dør til patientstuernes badeværelser, blev markeret 

med et tydeligt WC. Bogstaverne var placeret i øjenhøjde 
og midt på døren for at gøre det så synligt som muligt.

Genkendelighed
Der blev brugt farvefotografier i et stort format med tydelige 
motiver som udsmykning. I dagligstuen blev der brugt billeder 
af henholdsvis en færge, et fyrtårn og en traktor på arbejde. 
Motiverne blev valgt ud fra at mange mennesker kender dem. 
Men samtidig er det også motiver som de færreste er dybt 
følelsesmæssigt knyttet til. Det var hensigten at disse billeder 
skulle bidrage til at skabe en følelse af genkendelighed, og, når 
det var relevant, fungere som emne for en neutral samtale med 
medarbejderne. 
På sengestuerne blev der også anvendt store billeder, men med 
landskaber uden et egentligt fokus (Se ill. 6). Hensigten var at 
patienten skulle have mulighed for at lade øjet hvile på et stil-
færdigt motiv, der ikke fremprovokerede følelsesmæssige ud-
sving. Derimod blev der fravalgt fotos med personer på, for at 
undgå at patienterne følte at de blev iagttaget.
Ved at vælge et stort billedformat kunne man sikre at motivet 
fremstod klart og tydeligt, også for ældre patienter med et 
nedsat syn. 

Patientstuernes døre til badeværelset fik et tydeligt skilt med 
”WC”, for at give patienterne en bedre mulighed for at finde 
vej til toilettet selv (Se ill. 7).

Endelig blev der ved hjælp af LED lys sikret, at lyset i daglig-
stuen fulgte det udendørs lys med hensyn til lysintensitet 
og farve, for på den måde at give patienterne den bedste  
mulighed for at genkende omgivelserne.
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Den samlede effekt af mikroafsnittet blev vurderet i forhold 
til patienterne, ligesom der blev vurderet, hvordan personalet 
opfattede arbejdet i mikroafsnittet.

Den samlede effekt af mikroafsnittet på urolige patienter
Patienterne der opholdt sig på mikroafsnittet kan opdeles i fire 
grupper med hensyn til deres reaktion på de særligt indrettede 
rum. Den ene gruppe blev ubetinget mere rolig af at være i 
afsnittet. De sad ofte i øreklapstolene, og det virkede som om 
afskærmningen fra de øvrige patienter udenfor mikroafsnittet
betød, at de havde nemmere ved at bevare overblikket.
En anden gruppe patienter blev først og fremmest mere  
rolige af at sidde i enten gyngestol eller kuglestol. Men det var 
tydeligt, at de ikke brød sig om den store afstand til de øvrige 
patienter. Løsningen var derfor at flytte henholdsvis gyngestol 
og kuglestol op i den dagligstue der var knyttet til afdelingen 
udenfor mikroafsnittet. 

Det var tydeligt at gyngestolen udelukkende kunne anvendes 
af patienter, der var balancemæssigt stabile. Patienter med 
en usikker gangfunktion kunne ikke håndtere gyngestolens  
bevægelighed og havde derfor en risiko for at falde. 
Kuglestolen var også primært anvendelig til stabile patienter.  
I og med at den var forholdsvis dyb og lav, havde flere  
patienter nemlig vanskeligheder med at komme op og stå, når 
de skulle rejse sig fra stolen.

Den tredje gruppe patienter var egentlig ikke kandidater til 
at være i mikroafsnittet, da de ikke var urolige. Men de søgte 
selv ned i mikroafsnittet og tilbragte det meste af deres tid 
hernede. Det blev fortolket som et udtryk for, at grupper af 
patienter oplever samværet med andre patienter som en  
belastning, som de forsøger at afskærme sig fra, men uden at 
reaktionen er præget af uro.

Den sidste gruppe patienter havde ingen ændring i deres uro-
lige adfærd, når de befandt sig i mikroafsnittet. 
Der var naturligvis en effekt hos andre patienter i det  
ældrepsykiatriske sengeafsnit udenfor, som ikke blev påvirket 
af uroen. Men det var ikke muligt at spore nogen begrænsning 
af uroen hos patienten i mikroafsnittet.

Personalets vurdering af mikroafsnittet
Det var en generel opfattelse hos personalet, at mikroafsnittet, 
var placeret for langt væk fra det ældrepsykiatriske sengeafsnits  
fællesrum og kontorer. Det betød, at mikroafsnittet kun blev 
anvendt i meget begrænset omfang. 
Personalet vurderede, at når de var sammen med patienter i 
det lydafskærmede mikroafsnit, så var de fuldstændig afsond-
ret fra de andre ansatte. Det var i særlig grad et problem, når 
der var patienter med en tilbøjelighed til at reagere med ag-
gression. I de situationer vurderede flere, at det øvrige per- 
sonale var for langt væk til at de hurtigt kunne komme til hjælp.
Personalet vurderede også at det var uhensigtsmæssigt, at 
urolige patienter skulle flyttes fra en stue på sengeafdelingen 
og hen i mikroafsnittet. Alle var enige i at planen, om at op til 
tre urolige patienter kunne være sammen i et mikroafsnit, ikke 
var holdbar. I realiteten kunne der maksimalt være to patienter 
på samme tid, fordi deres uro ellers blev forstærket.

Det var også personalegruppens opfattelse, at de ikke havde 
det nødvendige kendskab til, hvordan teknologien i mikroaf-
snittet skulle anvendes. De manglede en brugsanvisning til at 
bruge diasserien på fjernsynet, og de brugte ikke en tilgængelig 
beskrivelse af, hvordan lyset skulle reguleres.
Erfaringerne viste også, at de vandskurede vægge var vanske-
lige at gøre rene, når der var patienter, der var svært urenlige. 
Det samme gjorde sig gældende for betrækket på møblerne 
som fremstod med skjolder efter rensning, selvom stoffet le- 
vede op til gældende krav om mulighed for at blive renset.

På samme måde var gulvet vanskeligt at holde fri for mærker 
fra møbler, der blev skubbet rundt.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at der i forbindelse 
med flytningen fra den gamle til den nye sengeafdeling sam- 
tidig skete en meget omfattende omrokkering af personalet. 
Det betød at en stor del af personalet havde en begrænset er-
faring med hensyn til at pleje meget urolige patienter.
Den svært urolige patient er måske en af de største pleje- 
faglige udfordringer, fordi der er så store vanskeligheder med 
at etablere relationer og dermed skabe forudsætninger for at 
patienten kan opbygge tillid til hjælperen. 
Det er derfor, set i bakspejlet, forståeligt at flere medarbejdere 
valgte at hjælpe de urolige patienter i nærheden af kolleger, 
så de hurtigt kunne få hjælp, hvis situationen eskalerede. Der 
er derfor sandsynligt, at personalet i højere grad vil anvende 
mikroafsnittet efterhånden som de bliver mere erfarne, lige-
som de også bedre vil kunne tilpasse de forskellige elementer i 
mikroafsnittet til patienternes behov.

HVORDAN VIRKEDE DET NYE MIKROAFSNIT 

Ill. 9 
Fotografiet af fyrtårnet er et udsnit fra et billede i fællesstuen.
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Antallet af ældre vil øges i de kommende år, og derfor må man 
også regne med, at andelen af psykisk syge og urolige ældre sti-
ger. Selvom kommunerne i årene fremover vil styrke indsatsen 
for at forebygge indlæggelser blandt ældre, er der ikke doku-
menteret indsatser eller behandlingsmetoder, som hurtigt og 
effektivt helbreder psykisk syge ældre. Det er derfor sandsynligt 
at der også fremover vil være en stor gruppe urolige ældre pa-
tienter som vil have behov for intensiv behandling og pleje på 
sygehus.

Derfor er det vigtigt at sygehuse og producenter samarbejder 
for at finde gode indretningsmæssige løsninger, der kan hjælpe 
den urolige ældre patient, uanset om de befinder sig i en æl-
drepsykiatrisk afdeling eller på en somatisk sygehusafdeling.
De områder hvor man kan skabe forbedringer er:

1. Udvikling af hensigtsmæssige materialer som eksempelvis 
tekstiler og gulvbelægning, som, samtidig med at de er nemme 
at rengøre og praktiske at anvende, også er smukke at se på og 
rare at bruge.

2. Udvikling af fleksible løsninger som kan anvendes på de  
sengestuer som den urolige patient allerede befinder sig på, så 
man kan undgå at flytte patienten. 
Det kunne eksempelvis betyde, at afdelinger havde mulighed 
for at placere hensigtsmæssige møbler eller opsætte mat-folie 
på sengestuer efter behov. 

3. Inddragelse af den urolige ældre patients behov i planlæg-
ningen af ny- eller ombygninger af sygehusafdelinger. 
Næsten alle sengeafdelinger på sygehuse har tidvis ansvaret for 
at hjælpe urolige ældre patienter. Her kan der eksempelvis tages 
initiativ til en bevidst anvendelse af farver til enten at fremhæve 
eller kamuflere med ligesom enkle skiltninger kan lette den  
ældres mulighed for at orientere sig.

4. En bevidst tilgang til udsmykning, så ikke bare gennem-
gangsarealer, men også sengestuer signalerer rummelighed og 
imødekommenhed.

FREMTIDSPERSPEKTIVER Selvom kommunerne muligvis  
kommer til at styrke  

indsatsen for at forebygge  
indlæggelser blandt ældre,  

er ingen tegn på at der vil komme  
en mirakelkur, som hurtigt  

helbreder psykisk syge ældre.

1. Tænk i afskærmning, så urolige ældre patienter ikke bliver forstyrret af 
patienter, som de ikke forstår. En afskærmning kan også hindre at den 
urolige patient forstyrrer andre. 

2. Undgå skygger og blanke overflader. Urolige desorienterede ældre 
patienter forveksler ofte skygger og reflekser med levende væsner.

3. Undgå mønstre på gulve og tekstiler. De kan nemt blive opfattet som 
levende.

4. Billeder skal være tydelige og med motiver som er lette at forstå.

5. Brug gerne rolige naturfarver på væggene. Der er ikke evidens for at 
man hurtigere bliver rask, når der kun er hvide vægge.

6. Kontrastfarver fremhæver og gør det nemmere for ældre og  
desorienterede patienter at skelne.

7. Sørg for tilstrækkeligt lys. Jo bedre omgivelserne er belyst jo større  
mulighed er der for at ældre patienter kan orientere sig i omgivelserne.

8. Anvend fleksible løsninger. Flyt møblerne så det passer til patientens 
behov. Hav altid folie til at dække vinduer og spejle.

9. Overvej om automatisering af lys, vandhaner mm er hensigtsmæssig. 
Mange desorienterede ældre kan sagtens finde ud af at bruge en almin-
delig håndvask. Men det er ikke sikkert at de kan finde ud af at bruge 
vandhaner som er styret af lyssensorer.

10. Indret sengestuer og afdelinger så de også er egnede til urolige psykisk 
syge ældre. Men vær opmærksom på at det først er optimalt, når den 
ældre får hjælp af erfarne veluddannede medarbejdere.

10 GODE RÅD OM INDRETNING  
AF DE FYSISKE RAMMER  

FOR UROLIGE ÆLDRE PATIENTER
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