
HJEM KÆRE plejeHJEM?

Hvem kommer på besøg? Og hvad laver de?

Aldringstegn? 

BRUGERPROFILER  - HVEM BOR ELLER SKAL BO PÅ DET KOMMENDE PLEJEHJEM?

JÆGERSBORG KASERNE  
PERSON EKSEMPLER UDARBEJDET UD FRA MATERIALE FRA WORKSHOP D. 21. SEPTEMBER 2010

NAVN:

ALDER: 

TIDLIGERE

YNDLINGS-

Yndlingssted i tidligere hjem?

Andet? 

PROFESSION:

BESKÆFTIGELSE: At male i sin fritid, drikke kaffe, ryge cigaretter og drikke - har 
alkoholproblemer og i perioder af livet drukket meget. 

Thyra
78  år 

Førtidspensionist

Søsteren fra Fyn.
Gamle venner og bekendte. 

Køkkenbordet med ugebladet,  kaffe og cigaretter.

Forvirret og har tiltagende misbrugsdemens 
Får medicin 
Hallucinationer
Undervægtig
Glemmer at spise og drikke.
Har KOL og misbrugsproblemer.

Kan stadig godt li’ at ryge mange cigaretter. 
Skal opfordres til at spise. 
Vil gerne drikke øl.
Ingen børn.

Bor i egen bolig



Hvem kommer på besøg? Og hvad laver de?

Aldringstegn? 

NAVN:

ALDER: 

TIDLIGERE

YNDLINGS-

Yndlingssted i hjem?

Andet? 

PROFESSION:

BESKÆFTIGELSE:

BRUGERPROFILER  - HVEM BOR ELLER SKAL BO PÅ DET KOMMENDE PLEJEHJEM?

Akvarelmaling og at lære nye mennesker at kende, være 
social i sit lokalområde, snakke, læse, gå i haven og sammen-
sætte yndige små buketter.

Karen - døende

100 år 

Blev hjemmegående efter at være blevet fyret 
som 47 årig. 

Haven med mange blomster (havde en rosenhave), sad tit i haven 
og malede.
Drivhuset.
Ved vinduet for at sidde og kigge på haven og livet udenfor.

Dårligt syn.
Dårlige ben - kan næsten ikke gå.
Meget lidt dement.
Utryg ved at være alene.
Spiser/drikker sparsomt.
Gammel og træt - mæt af dage.
Klar og relevant.

Har været gift.
Havde en datter, der døede som 60-årig.
Var frivillig hjælper i ældresagen.
Kan godt lide at få læst højt + lydbøger.
Hospice - det er stadig vigtigt for hende at kunne blive hjul-
pet til social kontakt og at kunne komme udenfor.

Bor på plejehjem

JÆGERSBORG KASERNE  
PERSON EKSEMPLER UDARBEJDET AF MATERIALE FRA WORKSHOP D. 21. SEPTEMBER

Hvem kommer på besøg? Og hvad laver de?
Børn, børnebørn og oldebørn. 
Ligger i sin seng, og lytter til historier om lokalområdet, når 
børn og børnebørn kommer på besøg og fortæller.
Når hun en meget sjælden gang er frisk, ligger hun i sengen, og   
maler sammen med sit barnebarn. Barnebarn fører penslen og 
Karen fortæller, hvordan der skal males. 
Frivillige, der læser højt for hende og hjælper hende ud i sanse-
havens nærliggende terrasse (mens hun stadig ligger i sengen) 
samt ud i lokalområdet.



HJEM KÆRE plejeHJEM?

Hvem kommer på besøg? Og hvad laver de?

Aldringstegn? 

BRUGERPROFILER  - HVEM BOR ELLER SKAL BO PÅ DET KOMMENDE PLEJEHJEM?

JÆGERSBORG KASERNE  
PERSON EKSEMPLER UDARBEJDET UD FRA MATERIALE FRA WORKSHOP D. 21. SEPTEMBER 2010

NAVN:

ALDER: 

TIDLIGERE

YNDLINGS-

Yndlingssted i tidligere hjem?

Andet? 

PROFESSION:

BESKÆFTIGELSE: Svømmehallen og den irakiske klub.

Mehan
69 år 

Født i Irak, hvor han arbejdede som 
ingeniør. Har kørt taxi i mange år. 

Familien og ven nerne fra klubben.
Kollegaer fra taxa-tiden.

Stuen og sofaen (foran tv).

Blodprop/hjerneblødning.
Er temmelig overvægtig.
Har diabetes.

Føler sig meget ensom.
Hans kone er død og børnene bor rundt omkring i Europa. 
Snakker ikke særlig godt dansk.

Bor i egen bolig



HJEM KÆRE plejeHJEM?

Hvem kommer på besøg? Og hvad laver de?

Aldringstegn? 

BRUGERPROFILER  - HVEM BOR ELLER SKAL BO PÅ DET KOMMENDE PLEJEHJEM?

JÆGERSBORG KASERNE  
PERSON EKSEMPLER UDARBEJDET UD FRA MATERIALE FRA WORKSHOP D. 21. SEPTEMBER 2010

NAVN:

ALDER: 

TIDLIGERE

YNDLINGS-

Yndlingssted i tidligere hjem?

Andet? 

PROFESSION:

BESKÆFTIGELSE:Gåture med hunden - i skoven, ved vandet. 
Har haft hund stor set hele livet.  Har været 
gift, men har ingen børn.

Marianne
82 år 

Har haft egen butik med tøj og ting til hjemmet. 

Gamle veninder og bekendte fra da hun havde butik.
Fjern familie. 

Cykler på 3-hjulet cykel. Motionsmulighed.
Kan godt lide at komme ud og sidde på en bænk og kigge 
på, hvad der sker.
Kan godt lide tv-programmer om dyr. 
Savner at have husdyr.

Foran fjernsynet i den gode stol (især når der er naturprogrammer 
og serier).
Boede i rækkehus.
Terassen i haven.
I stuen, hvor hundekurven var.

Har lidt problemer med balancen, men er ellers fysisk frisk
Blodprop og efterfølgende lidt dement.
Har GPS, så hun kan gå ture, ‘snakker’ altid med hundee-
jerne hun møder, når hun er ude. 

Bor på plejehjem
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JÆGERSBORG KASERNE  
PERSON EKSEMPLER UDARBEJDET UD FRA MATERIALE FRA WORKSHOP D. 21. SEPTEMBER 2010

NAVN:

ALDER: 

TIDLIGERE

YNDLINGS-

Yndlingssted i tidligere hjem?

Andet? 

PROFESSION:

BESKÆFTIGELSE: Spise god mad og danse. Har altid været meget socialt 
anlagt og har deltaget meget aktivt i flere foreninger.

Johannes
90 år 

Tidligere fabriksdirektør, blev senere 
salgskonsulent i et tagdækningsfirma.

Er positiv over for robottoiletter og anden velfærdsteknologi.
It-bruger.
Vil gerne bevare sin identitet.
Vil gerne høre musik og se tv.
Kan godt lide rødvin og en ‘lille en’ en gang imellem.
Kan godt lide, når der er ‘liv omkring ham’.
Vil stadig gerne kunne være intim med konen.

Hans (yngre) kone.
Børnebørn.
Se på gamle fotos.
Køre en tur.

I sit arbejdsværelse/kontor/herreværelse.
Værkstedet/hobbyrum.

Ser og hører dårligt.
Går dårligt.
Dement/senil - hukommelsen svigter.
Fysikken er dårlig. 

Bor på plejehjem
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JÆGERSBORG KASERNE  
PERSON EKSEMPLER UDARBEJDET UD FRA MATERIALE FRA WORKSHOP D. 21. SEPTEMBER 2010

NAVN:

ALDER: 

TIDLIGERE

YNDLINGS-

Yndlingssted i tidligere hjem?

Andet? 

PROFESSION:

BESKÆFTIGELSE: Lave og spise god mad af lækre råvarer, læse 
kogebøger og kulturelle rejser.

Birgit
87 år 

Diætist, der skrev til bladene om mad og ernæring og havde i en periode også sin egen 
virksomhed som diætistkonsulent, hvor hun samtidig kunne være hjemme (hos børnene).

Børnene.
Børnebørnene kommer på besøg en gang imellem.
Veninder og tidliger kollegaer.

Køkkenet/alrum og køkkenhaven.
Hyggekrogen/arbejdskrogen med pc’en.

Kan stadig godt lige at ‘læse’ kogebøger.
Går meget op i, om maden er sund og ernæringsrigtig.
Vil gerne lave mad og høres/blande sig i, hvordan maden 
laves. Vil stadig gerne være opdateret mht. mad f.eks. via tv 
programmer. 

Agressiv, fordi hun ikke kan overskue så meget mere.
Svagt dement og svigtende hukommelse.
Er stædig og påståelig/holder fast i kendte normer.
Har svært ved at skrive forståeligt.
Har meget svær gigt.
 

Bor i egen bolig
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Tidligere boghandler - elsker at læse bøger og er 
meget kulturelt interesseret.

Læse, foredrag, teater, kulturnetværk. 

Michael - pårørende til kone på plejehjem 

82 år 

Børn og børnebørn.

Der hvor han var sammen med sin kone - i køkken/alrummet, 
hvor de havde mange gode middage med vennerne. 
Føler sig ensom i hjemmet.

Savner samvær med andre pårørende.

Deprimeret over at hans kone er på plejehjem.
Deprimeret over at han ikke kan klare hende hjemme mere.
Har dårlig samvittighed og sætter sine egne behov i baggrunden.

Bor i egen bolig
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NAVN:

ALDER: 

TIDLIGERE

YNDLINGS-

Yndlingssted i tidligere hjem?

Andet? 

PROFESSION:

BESKÆFTIGELSE: Brugte sin (sparsomme) fritid på at lave og spise god mad 
af lækre råvarer, læse kogebøger og kulturelle rejser.
Har altid været ugift. 

Sofie
70 år 

Tidligere iværksætter med egen virksomhed. 
Har altid arbejdet meget. 

Hun kan læse og bruge pc.
Kan lide at spille kort (evt. på computeren).
Vil gerne sidde ved pc’en og læse og surfe.
Vil meget gerne i biografen, til koncerter mv.

Er meget charmerende og ‘vellidt’!

Søskende og niecer og nevøer.
Vennner og bekendte.
Tidligere kollegaer.

Kontoret/arbejdsværelset.
Hele hjemmet - trådløst netværk.

Fysisk handicappet/kan ikke klare sig selv mere. 
Har parkinsons, men er helt klar i hjernen. 

Bor på plejehjem
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Gåture i skoven med hunden, gå til koncerter og 
passe haven.

Henrik og Dorte 
78 og 73 år 

Henrik har været skolelærer næsten hele sit 
arbejdsliv og Malene har været musiklærer på 
konservatoriet og sunget i kor ved siden af.

2 børn (45 og 50 år), som de snakker og spiller kort med.
6 børnebørn ( fra 0-15 år), ser på fotos fra bl.a. fælles rejser. Går 
i sansehaven med bedsteforældrene. Synge fællessang. Snakke og 
fælles oplevelser med familien. Snakke om hvad børnene laver.
Veninder fra Dortes kor og Henriks gamle elever og kollegaer kom-
mer også på besøg - de drikker rødvin og snakker om lærerværelset.
Den ‘gamle’ madklub kommer og henter dem. 

Ved klaveret og de to gode stole til at lytte til musik i (opera).
Køkken/alrum.
Hjemmearbejdspladsen - havde hver deres.
Der hvor der var fred og ro til at læse, tænke og lytte til musik.

Ønsker at bo sammen.
Bridgespillere begge to.
Ægtefællebolig kan være et problem, hvis man føler sig tvunget 
til at flytte med.
Der skal være mulighed for at lytte til musik; Henrik og Dorte 
har altid lyttet til musik og har også rejst ‘efter’ musik.

Henrik fik en blodprop med en halvsidig lammelse.
De valgte at flytte sammen, da han ved et fald brækkede hoften 
og derfor har gangbesvær. 
Ellers er de i ‘god stand’, da de har levet et forholdvis aktivt liv.

Bor på plejehjem
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At besøge farmor dengang hun havde et kolonihavehus.

Cecilie - pårørende/barnebarn

26 år 

Hvad laver de?
De snakker, for farmor har altid været Cecilies fortrolige, fordi 
farmor passede Cecile meget,  da hun var lille. De snakker om 
historier fra ‘gamle’ dage , om kærester, uddannelse og foræl-
drene. Farmor skyper med Cecilie og hendes bror, samt med sin 
gamle veninde, der bor i udlandet.
Cecilie går tur med farmor og har også et par gange været på 
museum. Farmor kan godt li’ moderne kunst. Går også ture i 
naturen og snakker om planter. 

Farmors kolonihavehus og haven.
Terassen foran huset.
Deres gamle stamsted ‘Cafe Jorden Rundt’ på Strandvejen..
Og caféen, der er bygget ind i komplekset.

Farmor går ikke så godt, men er glad for den elektriske 
kørestol, der bringer hende rundt. 

Andet? 
Behov for en god kørestol til ture. Behov for trådløst 
netværk. Cecilie og farmor har et lille personligt hjørne på 
plejehjemmet, hvor de dyrker blomster og en lille nyttehave 
sammen.Cecilie benytter tit muligheden for at booke pleje-
hjemmets gæstelejlighed, så de kan være sammen. Det gør 
Cecilies bror også, da han bor i udlandet.

Cecilies far vil gerne flytte ind i en beskyttet bolig, samme 
sted som farmor.

Bor i egen bolig
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Yndlingssted i tidligere hjem?

Andet? 

PROFESSION:

BESKÆFTIGELSE: Værkstedet, skove. Pc’en. 

Søren

46 år 

Tidligere tømrermester. Har haft eget snedkerfirma.

Forældre, søskende, venner og ekskonen.
De går ture, høvler på træ i værkstedet og lytter til musik.

Går hvileløst rundt.....

Værkstedet i garagen og firmaet med lærlingene.

Meget svær alzheimer.

Bor på plejehjem
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NAVN:

ALDER: 

TIDLIGERE

YNDLINGS-

Yndlingssted i tidligere hjem?

Andet? 

PROFESSION:

BESKÆFTIGELSE: Har altid været meget opslugt af sport og at passe på sin krop. 
Han har løbet Copenhagen Marathon et par gange og  løbe-
trænet i Bernstorffsparken med sin hund flere gange om ugen.

Jens

83 år

Tidligere journalist og har drevet et lille forlag i nogle år.

Pårørende, der kommer og giver liv til svigerfar.
Venner fra forlagsbranchen.
Tidligere ‘løbe’- bekendte.

Har meget svært ved at ‘forhold sig i ro’, selvom kroppen 
ikke kan følge med mere. 

Det er ikke ting eller steder, der er vigtige, men at man 
foretager sig noget og er i bevægelse. 

Vil ikke på plejehjem - hvis han gør det - har han besluttet, 
at han vil holde op med at spise, så han kan dø.’
Hans største skræk er at ende som ‘grønsag’ på et plejehjem. 
Besøger sjældent venner og bekendte på plejehjem. 

Er mental meget frisk, men kroppen er ældet og kan 
‘næsten ikke mere’. Skal have hjælp til rengøring, tøj og 
hygiejne. 

Bor i egen bolig


