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GERONTOLOGI og samfund

DEMENSLIDENDE OG DERES ÆGTEFÆLLER –
MODELINDLÆRING OG GUIDNING

Mange års arbejde med demensramte fami-
lier har vist, at der mangler et sted i nær-
miljøet, hvor begge ægtefæller kan få kon-
takt med andre ægtepar i samme situation. 
Der er behov for socialt samvær, men også 
behov for mulighed for at tilegne sig viden 
om, hvordan man håndterer svær sygdom i 
hverdagen, og hvordan man klarer de prak-
tiske problemer, der kan opstå i den forbin-
delse. I Frederiksberg kommune iværksatte 
forfatterne derfor et projekt for at afprøve, 
om modelindlæring, guidning og struktu-
rerede samtaler var egnede arbejdsredskaber 
til formidling af  viden om demenssygdom 
og familiens mestring af denne.1 
 Forfatterne er hhv. sygeplejerske/psykolo-
gistuderende og psykolog; de arbejder begge 
med demensområdet på Frederiksberg.
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DEMENSRELATEREDE PROBLEMER
Mange ældre borgere, som kommer til de-
mensudredning på Ældrecentret, er i alderen 
80–90 år. De fleste er hukommelsessvæk-
kede, svarende til en middelsvær demenstil-
stand. Det betyder, at de har behov for støtte 
til at klare hverdagen. I dette projekt har vi 
især sat fokus på ægtepar, som på forskel-
lige måder var specielt sårbare, og hvor den 
ene havde en diagnosticeret demenssygdom. 
Det  er vores erfaring, at de pårørende har 
store praktiske og følelsesmæssige problemer 
i hverdagen, som de er meget alene om. De 
har ofte meget svært ved at tage imod den 
hjælp, der kan ydes, de bliver meget isolerede 
sammen med den syge ægtefælle og mangler 
netværk2. Vi har ligeledes set demensramte, 
som har følt sig meget alene med sygdom-
men, og som har lidt under at føle sig »unor-
male« og isolerede3.
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PROJEKTETS DELTAGERE
Projektet gik ud på at tilbyde et fællesskab 
med ligestillede, hvor der var plads til svære 
følelser, plads til ændret adfærd pga. de-
menslidelse, og hvor man kunne lære at blive 
bedre til at håndtere hverdagens vanskelighe-
der. I alt blev otte familier inviteret. De fleste 
var kendt i forvejen fra demensudredning på 
ambulatoriet på Ældrecentret. Vi lagde vægt 
på, at alle skulle være hjemmeboende, men 
en enkelt deltager var dog flyttet i plejebolig 
ved projektets start. 
 Tre af deltagerne havde Alzheimers syg-
dom, fem deltagere havde blodpropsdemens, 
to hvor hukommelsen kun var lettere påvir-
ket, havde enten visuelle agnostiske forstyr-
relser eller var frontalt præget af demens-
sygdommen. De demensramte havde en del 
adfærdsforstyrrelser.
 De fleste af de pårørende havde forhø-
jet blodtryk, hjerteproblemer, angst, stress, 
depression og  irritabilitet. Ligeledes var der 
svære følelsesmæssige problemer med oplevelse 
af tab af fællesskab med ægtefællen, oplevelse 
af magtesløshed, vrede, aggression og svær ir-
ritation, selvmordstanker og angst for at dø 
fra den demensramte ægtefælle. De pårørende 
levede altså med en stor, daglig belastning med 
væsentlig betydning for deres helbred.  

METODE
Med udgangspunkt i C. Rogers arbejder om 
»encountergrupper« 4 og A. Banduras arbejder 
omkring adfærdsregulering og tilegnelse af ny 
adfærd 5 ville vi bruge guidning og modelind-
læring som arbejdsredskaber i samværet med 
ægteparrene. Encountergrupper søger dels at 
fremme personlig vækst og udvikling, dels 
at fremme kommunikationen mellem men-
nesker. Guidning er en arbejdsmetode, hvor 
man udvikler færdigheder ved hjælp af andre, 
mens man ved modelindlæring identificerer 
sig med den anden og lærer deraf.
 For at kunne bruge disse arbejdsredskaber 
måtte vi skabe et forum med tillid og tryg-
hed for alle deltagerne, således at de gradvist 
kunne give udtryk for såvel negative som 
positive følelser. Gensidig hjælp og støtte er 
sammen med respekt med til, at man oplever 
en »lægende« følelse, som styrker selvfølelsen 
og giver øget selvaccept. Det følelsesmæssige 
forum er kendetegnet af indfølende forstå-
else og en ny indsigt, som er med til, at der 
kan indtræde forandringer i:  

- følsomhed og evne til at magte egne 
følelser

- motivationens retningsbestemthed
- holdninger over for andre 
- gensidig afhængighed  

Konkret blev der arbejdet med en treleddet 
interventionstilgang:
• psykoedukation, som er undervisning 

i demenssygdoms-relaterede emner 
såsom demenssygdomme, løsning 
af adfærdsproblemer, lovgivning på 
demensområdet, hjælpeforanstaltninger

• social færdighedstræning, som skærper 
den enkelte deltagers evne til at opfatte 
situationen (problemet) korrekt, 
bearbejde indtryk hensigtsmæssigt 
og bruge reaktionsmåder, der bliver  
afpasset til situationen 

• arbejdsmetoder fra kognitiv terapi, der 
er en indsigtsgivende terapiform6,7,8. 
Den omfatter såvel psykoeduktion som 
elementer af social færdighedstræning, 
men hovedvægten lægges på udvikling 
af evnen til at tænke realistisk, rationelt 
og analyserende, så man bliver bedre til 
at handle adækvat i forhold til aktuelle 
problemer. 

• dagbogsnotater indgik i den løbende 
procesbeskrivelse.

 
Yderligere inddrog vi relevant viden om 
stress, mestring, sorg og sorgbearbejdelse9 
i vore teoretiske overvejelser. Det viste sig 
desuden, at nogle af deltagerne havde brug 
for individuelle samtaler af mere psykody-
namisk karakter.
 Samværet foregik på et kommunalt dag-
center. Vi mødtes hver 3. uge fra kl. 15.00-
19.00, startede med kaffebord i ca. 1 time, 
dernæst blev ægteparrene delt, så de pårø-
rende og de demenssyge var sammen hver 
for sig i et par timer. Til slut mødtes vi igen 
til aftensmad. Måltiderne var en vigtig del 
af samværet. Alle var med til at bestemme 
menuen, og dagcenterlederen, som også var 
gruppeleder, sørgede for, at det blev et fest-
måltid. Vi forenede således vidensformidlin-
gen med socialt samvær.
 
EFFEKT FOR DEMENTE
I det fælles samvær var der mulighed for 
modelindlæring ved direkte observatio-
ner parrene imellem og mellem parrene og 
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gruppeledere. Her havde gruppelederne fo-
kus på, hvordan der kunne blive lagt vægt 
på at udvise respekt, ligeværdighed og nød-
vendig hjælpsomhed. Ligeledes gav lederne 
guidning fx hvis en pårørende sagde: »hent 
det«, eller »det ligger på bordet«, og ægtefæl-
len ikke forstod denne besked, så gik grup-
peleder ind og guidede den demensramte til 
at klare opgaven. 
 I begyndelsen var de mest hukommelses-
svækkede utrygge, når deres ægtefælle forlod 
lokalet. De skulle mange gange forsikres om, 
at deres ægtefæller sad lige inde ved siden af 
– eller de skulle hen og kigge ind. Efter 3- 4 
gange fortog denne usikkerhed sig, og de be-
vægede sig hjemmevant rundt i dagcentret. 
Fx var en enkelt deltager meget søgende og 
urolig de første fire måneder, hvilket  førte til 
overvejelser over, om der blev stillet for store 
krav til ham, og om han måske skulle stoppe 
deltagelsen. Men efter jul ændrede det sig, og 
han blev i gruppen. 
 Nogle af de mest demensramte i gruppen 
fandt naturligt sammen og brugte megen 
tid på at spille billard. Rygning var ligeledes 
noget, man samledes om med en hyggelig 
sludder. De, der var mest belastede af deres 
sygdom, blev guidet ind i de fælles samtaler 
af gruppelederne. Fx omkring livshistorier, 
men også i relation til aktuelle situationer 
og temaer. 
 En kvindelig deltager havde særlig glæde 
af at være med i madlavning. Det styrkede 
hendes selvværd og identitet, og gav megen 
glæde. I hjemmet opstod der skænderier, 
fordi det var svært for ægtefællen at være 
guidende på samme måde som de professio-
nelle gruppeledere, men ved at se og opleve, 
at hun stadig kunne mange ting, fik han 
mulighed for at ændre på situationen. 
 De demensramte deltagere havde ikke lyst 
til at tale om deres problemer ved at være de-
mensramte. Men fra  dagbogsnotater kan det 
ses, at de i høj grad havde indsigt og fornem-
melse for deres problemer. Og ved en drøf-
telse af, hvad vi skulle kalde vores gruppe, 
foreslog én: »Hvad med de ikke-huskende?« 
Mange bemærkninger afslørede bagvedlig-
gende tanker om sygdomserkendelse, sorg 
over tabte færdigheder, oplevelser af umyn-
diggørelse osv.
 Der var ikke tale om egentlig styret sorg-
bearbejdelse, men da vi i gruppen var lyt-
tende og åbne over for de vanskeligheder, der 

blev berettet om, blev der mulighed for en 
psykisk bearbejdelse af  tab og forandrede 
krav. 

ARBEJDET MED FAMILIE
Det var især de pårørende, som havde gavn 
af projektet. Udbyttet var, at flere af parrene  
umiddelbart fandt nye måder at løse proble-
mer på. Specielt blev de pårørende meget 
opmærksomme på, og fik en øget forståelse 
for den stempling og umyndiggørelse, deres 
ægtefæller kunne opleve. Det betød, at de 
forholdt sig til deres syge ægtefælles svære 
følelser på en ny måde.  
 Samværet i pårørendegruppen startede 
med, at det var svært at få ørenlyd, idet alle 
havde så meget at fortælle. Der var stor inte-
resse for at lære hinanden at kende, men man 
lyttede egentlig ikke til hinanden. Gruppele-
dernes opgave var at skabe nogle fælles regler, 
så alle fik mulighed for at fortælle og blive 
hørt. Ved at fastholde den enkeltes udsagn 
og gentage dem og gøre det til en fælles sag 
at give rådgivning, blev alle delagtiggjort i 
hinandens problemstillinger. Gradvis udvi-
ste deltagerne en mere lyttende interesse for 
hinanden, og de blev meget direkte i deres 
rådgivning. Der blev plads til humor, men 
også øget åbenhed om hjemlige forhold, som 
gav problemer i hverdagen. Det tog tid, in-
den facaden forsvandt, men efter nogle må-
neder skete der et væsentlig skred.
 Psykoundervisning i temaer blev en fast 
del af de første møder, og det fungerede som 

en  god »isbryder« i forhold til at tage person-
lige emner op. I og med at demens er en pro-
gressiv lidelse, var der ofte nye vinkler på æn-
dret adfærd, derfor var adfærdsforstyrrelser 
et tilbagevendende tema. Her fandt vi, at en 
kombination af arbejdsmetoder fra kognitiv 
indsigtsgivende terapi og social færdigheds-
træning i konkret oplevede situationer var 
frugtbare indfaldsvinkler for vores arbejde.
 Temaundervisningen gav anledning til 
mange diskussioner, hvor der blev sat fokus 
på holdninger og personlighed hos de pårø-
rende, og hvordan dette influerer på mestrin-
gen af de krav der stilles til dem som ægte-
fælle til en demensramt. Fx gav diskussion 
om temaet »at modtage hjælp i hjemmet« et 
stort indblik i de komplicerede personlig-
hedsmæssige grunde, der var for at sige nej 
tak. 
 En enkelt, 87-årig deltager, som sagde nej 
til alle tilbud om hjælp, viste sig at have me-
get svært ved at acceptere egen skrøbelighed 
og afgivelse af suverænitet i hjemmet. Den 
manglende vilje til accept af ovenstående 
betød, at hun heller ikke kunne acceptere 
ægtefællens sygdom. Selv om pasningen af 
ægtefællen gjorde hende syg, ville og kunne 
hun ikke modtage hjælp i hjemmet. Via indi-
viduelle samtaler lykkedes det at formidle en 
indsigt i de uheldige mekanismer, som ikke 
kun var opslidende for hende selv, men også 
forværrede ægtefællens adfærdsforstyrrel-
ser. Alligevel blev indsigten ikke altid brugt 
hensigtsmæssigt. Der var så megen vrede og 
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frustration over den samlede situation, at hun 
havde brug for at udtrykke sin irritation og 
skælde ud. Indsigten – den følelsesmæssige er-
kendelse – forblev på det kognitive plan, det 
kunne for hende ikke omsættes i praksis. Hel-
digvis havde den demente ægtefælle forståelse 
for, at det var svært for hans kone, han havde 
jo kendt hende gennem et langt samliv. 

EFFEKT FOR FAMILIE
For dem, der ikke var parate til at modtage 
hjælp udefra, måtte der arbejdes individuelt 
med indsigtsgivende terapi, således at den 
pårørende oplevede at få magt over situa-
tionen ud fra egne præmisser. Dette kunne 
gøres i gruppesamværet eller individuelt via 
støtteterapi/samtaler, hvor man i fællesskab 
reflekterede over eventuelle løsningsmulig-
heder. Via analyser af de aktuelle problemer 
kunne de pårørende få nogle redskaber, som 
de kunne afprøve til næste gang, hvor effek-
ten så blev drøftet i fællesskab, og eventuelle 
tiltag blev justeret.  
 Et eksempel på effekten af indsatsen i pro-
jektet var, at der blev berettet fra personalet 
fra et plejehjem, hvor én af de demente del-
tagere boede, at hans kone havde udviklet sig 
fra at være bekymret, urolig og ked af det, til 
at være tryg, glad og en god sparringspartner 
omkring ægtefællens nuværende hverdag.
 Efterhånden turde de pårørende at tage 
tunge personlige tanker og oplevelser åbent 
op i gruppen. Råd og vejledning blev til om-
sorgsfuld lytning til den enkelte; der blev 
trøstet, holdt om osv. På dette tidspunkt 
foregik der en klar sorgbearbejdelse i grup-
pen, og der blev arbejdet terapeutisk med 
ændringer af hverdagssituationer, som voldte 
problemer. Alvorlige temaer som angst for 
at dø fra ægtefællen, selvmordstanker, opgi-
velse af omsorg og pleje til ens ægtefælle blev 
drøftet og bearbejdet. 
 Pårørende til demensramte oplever stor 
sorg over »tab af ægtefællen« –  den forandre-
de personlighed og adfærd. Det, man tidligere 
var to om at dele, bliver man alene om. De 
dybe følelser kommer på prøve, kan kærlighe-
den holde til det pres, den pårørende oplever? 
Hertil kom eksistentielle kriser i forhold til 
egen aldersskrøbelighed. Der var således tale 
om flere krisetilstande på en gang.  
 De pårørende var meget belastede af fy-
siske symptomer såsom forhøjet blodtryk, 
hjerteproblemer, depressioner og psykiske 
følelsesmæssige forstyrrelser, som angst og 
irritabilitet.  Hvor belastende omsorgsrollen 
kan være, kom helt konkret til udtryk ved, 
at to pårørende døde inden for en måned 
efter gruppeophøret og endnu en pårørende 
døde senere. Det kan være meget belastende 
at mestre dagligdagen som pårørende til en 
ægtefælle med en demenssygdom. Dødsfal-

dene bevirkede, at en fjerde pårørende bad 
om hjælp til at få talt med ægtefællen om, 
at hun ikke længere kunne klare omsorg og 
pasning af ham i hjemmet. På baggrund af 
det kendskab, gruppeledere havde fået til fa-
milien, og den tillid der var opbygget, lyk-
kedes det rimeligt hurtigt at få en aftale med 
den demensramte ægtefælle om accept af en 
plejebolig. Begge er fortsat med i gruppen 
og har her et fristed, hvor de kan være sam-
men på en god måde. Der er selvsagt meget 
vrede og frustration hos den demensramte, 
men det kan der  tales om, hvorfor det også 
er muligt at bearbejde hans svære følelser. 
 
RESULTATER
Gruppeledernes vurdering var, at vidensfor-
midling afpasset den enkelte deltagers behov 
altid er yderst relevant i en sådan samværs-
gruppe. Det er helt obligatorisk at have en 
grundig viden om demenssygdomme som 
gruppeleder, og det var en klar fordel, at de-
menskonsulenten havde et indgående kend-
skab til kommunens struktur og tilbud om 
serviceydelser. Dette var den bedste forud-
sætning for at give den rette information.
 Samværet med andre pårørende omkring 
fælles problemstillinger er meget væsentligt 
i bearbejdelsen af sorg og tab og det at for-
holde sig til svære frustrationer over ægtefæl-
lens adfærd.  Sammen med arbejdsmetoder 
fra kognitiv terapi og social færdighedstræ-
ning har dette sandsynligvis været med til at 
mindske mistrivsel og risikoen for udvikling 
af en depression.
 For de demensramte betød deltagelsen, at 
der blev sat ord på oplevelser af stempling 
og umyndiggørelse. I og med at ægtefæl-
lerne fik indsigt i de svære følelsesmæssige 
belastninger, som den syge oplever, blev der 
sat fokus på, hvordan man kan støtte den 
syge i at bevare værdighed og respekt. Der 
skete en holdningsændring hos de fleste på-
rørende, som bidrog til en styrkelse af selv-
værdet hos den syge. Det at skabe et forum, 
hvor der ikke opleves stempling, giver ro og 
fred, som de demensramte kan udnytte til at 
bruge deres resterende ressourcer. Det fælles 
samvær gav en oplevelse af at have et socialt 
fællesskab, hvor der både var plads til svære 
følelser, latter og humor. 
 Mistrivsel for de fleste deltagere blev mi-
nimeret undervejs. 
 Sammenfattende viste resultaterne fra 
projektet, at ægtepar med en moderat/svær 
demenssygdom hos den ene ægtefælle i høj 
grad kan profitere af en samværsgruppe med 
de her beskrevne mål. 

KONKLUSION
Projektet viser, at der bør sættes mere fokus 
på de »skrøbelige« pårørende, så de får hjælp 

i tide. Ellers står man med to syge personer 
eller med en demensramt som bliver enke/
enkemand. Det kan lade sig gøre ved at etab-
lere en løbende sorgbearbejdelse og ved at 
skabe et fælles rum for svære følelser. Det 
kræver selvsagt personale med ekspertise 
og viden omkring demens, sorg-krise m.m. 
Kombination af demenskonsulent, geronto-
psykolog og sundhedspersonale med indsigt 
i ældre demensramte menneskers behov har 
vist sig at være dækkende for de her beskrev-
ne arbejdsmetoder.
 Vi anbefaler derfor, at der tilbydes de-
mensramte familier et gruppesamvær i 
nærmiljøet. Ved at tilbyde en brugbar og 
nødvendig hjælp, som omfatter det hele 
menneske, kan man forebygge nedslidning 
af den belastede ægtefælle, og dermed und-
gå, at to syge mennesker har brug for hjælp 
i stedet for én.
 Frederiksberg kommune har efter disse 
erfaringer givet penge til aflønning af perso-
nale, så samværsgruppen for ægtepar, hvor 
den ene har demenssygdom, kunne fortsætte 
som et permanent tilbud. ■

Der blev ydet økonomiske støtte til projektet 
fra Socialministeriets minipulje, Pfizer og Æl-
drecentret. Projektet varede i ca. 10 måneder. 
Udover forfatterne var der to plejehjemsassi-
stenter tilknyttet projektet. Rapporten »Mo-
delindlæring og guidning« kan fås via E-mail: 
Aeldrecentret@diakonissen.dk
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