
I sengen kunne borger evt.:

•  Skiftevis trække knæene 
 op mod maven

•  Ankelvip 
•  Flytte skiftevis det ene og det andet ben ud til siden
•  Knæstræk: Sammenrullet håndklæde under knæ - stræk knæet, så hælen løftes

•  Lave bækkenløft •  Løfte arme mod hovedgærde, 
 gerne skiftevis højre/venstre

På badeværelset:
•  Stå på et ben mens der børstes tænder, 
 evt. holde ved vasken 

•  Løfte armene mod loftet
•  Gøre vasken rent

Ved spisebordet:
•  Tørre bordet af med en klud - så langt frem  
 som muligt og helt ud i hjørnerne

•  Rejse/sætte sig fl ere gange i træk
•  Lægge tøj sammen 
•  Holdningsøvelser for nakken/skuldre

Sundhed og Ældre

Kære Kollega i plejen
Vi beklager meget vores fravær i forhold til at hjælpe til 
med at vedligeholde borgernes kræfter i denne Corona-tid.

Vi håber derfor, at I vil tage godt imod vores lille idekatalog med forslag til hvordan 
I kan være med til at hjælpe de gamle med at vedligeholde deres funktioner i denne periode.

Måske er I allerede i fuld gang med at benytte nogle af disse ideer dagligt, men se endelig dette 
ark som inspiration for evt. nye aktiviteter



Sundhed og Ældre 
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Rigtig god fornøjelse
Med venlig hilsen Træning og aktivitet i Randers Kommune

Aktiviteter med personale: 
•  1:1 Ballonspil
•  Hjernegymnastik/Lege fx. ”skibet er ladet med”. 
 Find på ting der begynder med A, B, C osv. 
•  Gå en tur sammen i stuen.  
 Fx. aftal med borger at ”gå til København = Døren ud fra lejligheden.  
 Gå til Vesterhavet = Badeværelset. Gå til vinduet i stuen = Himmelbjerget.  
 Dette giver mange muligheder for lidt hjernegymnastik OG en god snak  
 om steder og oplevelser - lad evt borger selv finde på nye steder. 
•  Synge eller nynne sange.
•  Små konkurrencer fx.:  
 Hvor mange gange kan vi sammen fx. rejse/sætte os på en dag?  
 Hvem går flest gange op og ned af gangen i afdelingen?  

I lænestolen / kørestolen:
•  Strække benet frem og løfte foden fra gulvet skiftevis med højre og venstre fod 
•  Række den ene arm mod loftet - derefter den anden
•  Rejse/sætte sig flere gange i træk
•  Sidebøjning          

•  Foroverbøjninger    
•  Hælløft                 
•  Vip med fodled

Ved rollatoren / gangstativet / bag stolen:
•  Rejse/sætte sig flere gange i træk 
•  Op på tæer 
•  Ud til siden med benet 
•  Før benet bagud 
•  Høje knæløft 
•  Tramp i gulvet
•  Række den ene arm mod loft og derefter den anden


