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 Resumé 

Arbejdsmiljøprojektet er gennemført på tre plejecentre i Herning Kommune, hvor plejepersonalet, 

som arbejder med beboere med demens, havde været udsat for mange voldsepisoder og et hårdt     

psykisk arbejdsmiljø. 

Projektet har fokuseret på følgende områder: at minimere den fysiske og psykiske vold, samt syge-

fraværet hos personalet, at opkvalificere plejepersonalet til at kunne varetage de mange faglige ud-

fordringer, og at øge arbejdsglæden hos plejepersonalet samt trivsel hos beboerne. 

Trivselsmøder og Marte Meo arbejdsmetoden har øget beboernes livskvalitet, givet plejepersonalet 

nye arbejdsmetoder, så de nu har mere tid til at løse deres opgaver. Det  har øget deres trivsel og 

arbejdsglæde. 

 

Resultatet viser, at voldsindberetningerne er faldet med et gennemsnitlig fald på 62 % på de tre      

plejecentre. De psykosociale arbejdspladsvurderinger viser samtidig, at det psykiske arbejdsmiljø er 

forbedret markant. 

Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2016 – 1. juli 2017, og har opnået økonomisk støtte fra 

Arbejdstilsynet. 

 

Indledning  

Med denne rapport vil vi gerne dele vores erfaringer fra et arbejdsmiljøprojekt, hvor vi har integre-

ret demens, arbejdsglæde og trivsel i én helhed.  

Det er i den daglige praksis udfordringerne findes, derfor er læringen og udviklingen netop foregået 

i praksis. Samtidig har det været vigtigt, at alle medarbejdere uanset profession har fået det samme 

faglige udgangspunkt.  

 

Baggrund  

Fuglsangsø, Toftebo og Søglimt er 3 plejecentre med både somatiske og skærmede afdelinger for 

beboere med demens. I alt 160 beboere på 11 afdelinger. 

Personalet oplevede i det daglige arbejde med beboere med demens, en fysisk overlast i form af 

slag, spark, bid, spyt, krads eller at blive ramt af genstande, samt et psykisk pres i form af verbale 

og nonverbale trusler, udadreagerende adfærd mod kollegaer eller øvrige beboere.  

Beboerne reagerede meget forskelligt fra dag til dag, hvad der virkede den ene dag virkede ikke den 

næste. Det skabte frustrationer blandt plejepersonalet og der opstod uenighed om hvad, der var det 

rigtige at gøre. Plejepersonalet trak i hver sin retning, hvilket påvirkede de kollegiale relationer og 

det psykiske arbejdsmiljø. 
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Formål   

 At forebygge psykisk nedslidning ved at give praktiske redskaber og nye metoder i hverdagens 

samspil med beboerne, samt arbejde med fælles faglige mål  

 At styrke samarbejdet blandt medarbejderne ved at have fokus på den positive kommunikation 

og på det, der lykkes 

 At være bevidste om at skabe rammer, der er præget af god energi, glæde og begejstring i   

samspillet, og øge bevidstheden om at stemninger smitter 
 

 

Forventede positive effekter på arbejdsmiljøet  

Ved projektstart blev følgende forventninger formuleret:  

 Vores arbejdsglæde er høj, vi samarbejder og vi trives i arbejdet med beboere med demens 

 Vi har fået nye kompetencer, fået vendt negative og udfordrende opgaver til positive oplevelser 

 Vi føler, at vi bedre forstår beboerne og har fået praktiske redskaber til at løse vanskelige     

situationer og til at mindske udadrettet adfærd og minimere magtanvendelse 

 Vi ser muligheder fremfor begrænsninger og skaber mere glæde og gode stunder i beboernes 

liv og det giver ny energi og mod til at prøve nyt 

 Sygefraværet og voldsindberetningerne er faldet med 30 % 
 

 

Projektaktiviteter 

1. Styregruppe 

Der blev nedsat en styregruppe med chefen for plejecentrene, lederne og arbejdsmiljørepræsen-

tanterne fra plejecentrene, en Marte Meo terapeut og den autoriserede arbejdsmiljørådgiver. Det 

stod hurtigt klart for styregruppen, at der skulle arbejdes målrettet med voldsforebyggelse. 

På 4 møder blev konkrete tilbagemeldinger og udfordringer drøftet og nye idéer igangsat.   

2. APV arbejdspladsvurderinger 

Ved projektstart og afslutning blev der gennemført en psykosocial APV, for at kunne dokumen-

tere arbejdsmiljøeffekten.  APV indeholdt 28 spørgsmål og udsagn. Der er afholdt to møder med 

lederne for at gennemgå APVerne inden de blev fremlagt for styregruppen. Og der blev afholdt 

to møder med arbejdsmiljørepræsentanterne, hvor deres rolle i projektet blev fastlagt. 

3. Ledermøder   

Der er afholdt 16 individuelle møder med lederne, fordi ledelsen har en afgørende indflydelse 

på og ansvar for, at plejepersonalet oplever arbejdsglæde og trivsel. På møderne blev der talt 

om, at glæde og begejstring ikke var projektets mål, men et middel som lederne og medarbej-

derne kunne anvende til at opnå mere arbejdsglæde og trivsel. Vi drøftede, hvordan vi via   

spejlneuroner, lader os påvirke af de følelser og stemninger, som de mennesker vi er omgivet af    

udsender. Lederne skulle have et øget fokus på at arbejde med gode stemninger, glæde og      

begejstring.  
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4. Marte Meo grundkursus 

Medarbejderne havde behov for at udvikle deres samspils-

kompetencer og opnå nye tilgange til at håndtere deres dag-

lige udfordringer. Ny viden og praksisnær læring var vejen til 

mere arbejdsglæde, trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø.  
 

Marte Meo metoden blev valgt som det fælles faglige        

udgangspunkt, fordi den er en anerkendt metode, som alle 

faggrupper kan lære. Metoden skaber en faglig og personlig 

udvikling hos plejepersonalet, og forbedrer trivslen.   
 

Arbejdsmetoden tager udgangspunkt i, hvad medarbejderne 

rent objektivt kan se, der virker for den enkelte beboer med demens. Det skaber en fælles       

tilgang at arbejde ud fra. Ved hjælp af videoanalyse minimeres medarbejdernes forskellige 

holdninger og handlinger. Marte Meo tager hele tiden udgangspunkt i praksis, således at medar-

bejderne hurtigt får et ejerskab til at udvikle nye færdigheder. 
 

Vi prioriterede, at der var mulighed for videooptagelse, vejledning og faglig sparring døgnet 

rundt, da plejepersonalet i alle vagtlag mødes af faglige udfordringer. Oplevede plejepersonalet 

en omsorgssituation, hvor de havde akut brug for hjælp, var det muligt at tilkalde den Marte 

Meo terapeut, som var en del af projektet.  

Plejepersonalet fik mulighed for at deltage i et Marte Meo grundkursus med 6 undervisnings-

gange af tre timers varighed. Undervisningen var baseret på medarbejdernes egne videoklip fra 

daglig praksis, samt supervision på videoklip og udvalgte problemer fra deres egen praksis.  

38 medarbejdere har gennemført Marte Meo grundkursus i maj 2016 til juni 2017. 

Der har desuden været afholdt 3 introduktionsforløb til Marte Meo arbejdsmetoden af 3 timers 

varighed for 26 nye medarbejdere, elever og afløsere. Formålet var, at alle nye medarbejdere på 

plejecentrene hurtigt fik et grundlæggende kendskab til Marte Meo som en kommunikations- og 

voldsforebyggende metode.  
 

5. Trivselsmøder 

Formålet med trivselsmøderne: 

 At skabe tid og rum til at sætte arbejdsglæde og trivsel på dagsordenen 

 Finde frem til hvad vi hver især forstår ved arbejdsglæde og trivsel  

 Finde redskaber som både den enkelte afdeling og den enkelte medarbejder kan bruge til at 

finde mere arbejdsglæde og trivsel 

 Finde inspiration til, hvordan vi får minimeret konflikter, skaber positiv kommunikation og 

arbejder ud fra fælles faglige udgangspunkter 

 Finde muligheder og idéer, som vil hjælpe plejepersonalet til at finde og bevare den gode 

energi, glæde og begejstring 
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For at styrke ejerskab til projektet, startede alle trivselsmøder med, at medarbejderne satte ord 

på, hvad der var vigtigt for dem hver især at arbejde med lige nu. Trivselsmøderne tog således 

udgangspunkt i, hvad den enkelte afdeling fandt betydningsfuldt at have fokus på, men samtidig 

blev der også arbejdet ud fra det fælles overordnede formål for møderne.  

 

Der er afholdt i alt 79 trivselsmøder. Det har været forskelligt, hvordan de tre plejecentre har 

prioriteret trivselsmøderne i forhold til antal og længde. 

 
 

6. Inspirationsmøder   

Igennem projektet har vi valgt at indhente kompetente oplægsholdere, til at give nye idéer og 

spændende vinkler til at arbejde med arbejdsglæde og trivsel. Vi var meget bevidste om valget 

af oplægsholdere og rækkefølgen. Først skulle medarbejderne have mulighed for at blive       

motiveret til projektet, derefter skulle de opnå ny faglig viden og til sidst skulle det handle om, 

at alle har et ansvar for, hvad de bidrager med til arbejdsglæde og trivsel.  

Freddy Meyer skulle som den første foredragsholder sætte fokus på vilje og vej til at arbejde   

intenst med arbejdsglæde og trivsel.  

Bo Hejlskov blev hentet ind midt i projektet for at forstærke medarbejdernes faglige fokus på, at 

ingen beboer med demens er for svær en opgave.  

Lars Mogensen afsluttede projektet. Han bandt voldsforebyggelse, konflikthåndtering og kom-

munikation i praksis sammen med det at tage ansvar for egen faglighed og relation til beboere 

og kollegaer.  
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Projektets resultat 

 

Statistik for udvikling i voldsregistrering 

Udviklingen i antallet af voldsregistreringer er opgjort i tidsperioder på 6 måneder: 

 

Ved en sammenligning med de 2 sidste kvartaler før projektstart med de 2 sidste kvartaler af pro-

jektperioden er der sket et fald i voldsregistreringerne på henholdsvis, 88 %, 83 % og 16 %.  

Det giver et gennemsnitsfald på de tre plejecentre på 62 % og i alt et samlet fald i voldsregistrerin-

gerne på 54 %.   

 

Statistik for sygefraværets udvikling   

Den procentvise udvikling i sygefraværet for de tre plejecentre har været følgende: 
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Ved en sammenligning med sygefraværet i hele 2015 med sygefraværet i første halvår af 2017 er 

der sket et fald i sygefraværet på to af plejecentrene på henholdsvis 12 % og 14 %, og en lille stig-

ning på 5 % på det tredje. Sygefraværet påvirkes ikke kun af arbejdsrelaterede årsager og er derfor 

ikke et éntydigt målbart billede af det psykiske arbejdsmiljø. 

 

APV arbejdspladsvurderinger 

De psykosociale APVer viste, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet 

forbedret markant. På blot 1½ år er der sket et fald fra 49 til 14 marke-

ringer, der kræver udarbejdelse af en handlingsplan.  

Især løsning af interne problemer og konflikter, mere tid til at løse   

opgaver, nye arbejdsmetoder og oplevelsen af at være et værdifuldt 

mennesker er de områder, der er stærkt forbedret.  

I projektet blev der hele tiden lagt megen vægt på enkle og praksisnære 

aktiviteter. Derfor blev der bl.a. i perioder opsat en stor glaskrukke, 

hvor plejepersonalet hver dag skulle lægge en farvet bold. Det gav et 

synligt og konkret billede af, hvordan trivslen og det psykiske            

arbejdsmiljø havde det her og nu.  

En grøn bold viste, at det havde været en god vagt, gul bold viste at 

vagten havde været både og, mens rød bold markerede, at vagten ikke 

havde været ok. Ledelsen tog hver morgen et foto og kunne dermed 

reagere hurtigt og ansvarligt, hvis der skulle iværksættes nye hand-

linger.  

Flere medarbejdere gav udtryk for, at boldene var en god anledning til at få reflekteret og afsluttet 

dagen på.  

 
 

Udbytte af Marte Meo metoden 

Projektet viser, at plejepersonalet er blevet meget bedre til at arbejde og være til stede i nuet. De er 

blevet bevidste om at arbejde ud fra ”at sige hvad de gør og gøre hvad de siger”. De har fået skær-

pet deres opmærksomhed på vigtigheden af at både deres verbale og nonverbale kommunikation 

fremstår positivt og energifyldt, såvel når de kommunikerer med beboere som med kollegaer. 

Når plejepersonalet oplever, at en omsorgssituation bliver kaotisk og svær, optager de film, analyse-

rer, hvad der objektivt er sket og igangsætter nye fælles handlinger. Kun hvis det er en kompliceret 

eller meget udfordrende adfærd hos en beboer, kontakter de Marte Meo terapeuten for faglig     

sparring. 

Plejepersonalet arbejder nu ud fra en meget vigtig grundholdning: ”INGEN får lov til at passe sig 

selv”, hvad enten det er en kollega, der er trist eller utilfreds eller det er en beboer, der er vred og 

frustreret.  Alle skal føler sig mødt – set – hørt og forstået! 
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Uddrag af kursisternes evaluering 

Hvordan oplever du som medarbejder beboe-

ren efter Marte Meo kurset? 

Hvad har du som medarbejder fået ud af Marte 

Meo kurset? 

Hun er blevet mere glad og tryg ved plejepersona-

let. 

Han er blevet meget mere rolig og oplever ham 

ikke længere vred i plejeopgaverne. 

Blevet nemmere at guide, fordi jeg nu forstår ham 

bedre. 

Får ikke længere ondt i mine arme og skuldre, når 

jeg hjælper beboeren med morgenpleje, for når 

jeg anvender Marte Meo så har jeg kontakt til 

hende, så hun kan hjælpe mere med i morgenple-

jen. 

Når jeg bruger Marte Meo principperne, så bliver 

livet mere overskueligt for beboeren. 

Beboeren er nemmere at aflede, når hun bliver 

vred og mister grebet om sin egen verden. 

Tidligere pakkede hun ofte sine ting, fordi hun 

ikke ville være på plejecentret, nu pakker hun ikke 

ret meget mere og når det sker, så vil hun have 

medarbejderen med derfra. 

Det er tydeligt at mærke på stemningen hos bebo-

eren, når han er omgivet af medarbejdere, der 

arbejder ud fra Marte Meo. 

Har fået øjnene op for, hvor få ændringer, der skal til 

for at ændre en vanskelig situation. 

Kan bedre se og forstå nogle ting, når jeg ser det på 

film og derved lærer af det. 

Er blevet bedre til at være forudsigelig i mit arbejde 

med beboerne. 

Mit arbejdsområde er godt at bruge Marte Meo i, 

fordi det virker. 

Er blevet mere opmærksom på beboernes forskellig-

heder og udviklingstrin. 

Jeg har fundet ud af hvor meget positiv ledelse, to-

neleje, kropssprog og benævnelse af egne handlinger 

gør godt for alle beboerne.  

Det har været lærerigt, og spændende. Jeg ser tinge-

ne nu på en anden måde og har lært meget om mig 

selv. 

Kurset har givet mig redskaber, som jeg kan bruge 

hos alle beboerne, ikke kun  hos ham jeg har filmet. 

Er blevet bevidst om hvor vigtig ja-cirkler og positiv 

kommunikation er for både beboeren og mig selv. 

 



10 

En praksisfortælling  

Plejepersonalet på et af plejecentrene følte sig udfordret af en mandlig beboer. Beboeren er i en 

demensafvikling og har OCD i svær grad. Han havde forskellige ritualer, som havde udviklet sig til, 

at han også havde en selvskadende adfærd, hvor han klemte døren omkring sine fingre.  

Når han skulle hjælpes med personlig pleje om morgenen tog det ca. 1½ time. Plejepersonalet gav 

udtryk for, at der dag for dag kom nye ritualer til og en adfærd, som ikke var hensigtsmæssig for 

ham, og som de havde svært ved at stoppe ham i.  

En deltager på Marte Meo grundkursus valgte at arbejde med følgende problemstilling: Hjælpe  

beboeren med at begrænse tvangshandlingerne og gøre ham mere glad for kontakt. Kursisten arbej-

dede ihærdigt på at bekræfte beboeren positivt, følge hans initiativer og anvende positiv ledelse. 

Efter blot 5 filmoptagelser sås en stor udvikling hos beboeren. 

 

Det er nu nemmere at få kontakt med beboeren, han har mere øjenkontakt, er mere nærværende, og 

er meget nemmere at guide videre/bremse i udførelsen af ritualer. Stemningen imellem beboeren og 

medarbejderen er forandret, til at være mere nærværende og gensidig. Nu får beboeren ikke længere 

hjælp til morgenplejen, nu hjælpes de ad om morgenplejen og denne stund tager nu 20 min. 

Der er her sparet over en time i morgenplejen, men det vigtigste er, at hans selvskadende adfærd 

med at klemme fingre i døren er forsvundet og dermed den psykiske belastning, det altid vil være 

for både beboeren og bestemt også plejepersonalet, når de er vidner til selvskadende adfærd. 

 

Konklusion  

Mange af projektets positive forventninger er nået.  De metoder der er blevet anvendt har givet et 

langt større samlet positivt resultat i voldsindberetningerne, nemlig et gennemsnitligt fald på 62 %. 

Effekten af Marte Meo grundkurserne ses tydeligt, især efter at en stor gruppe medarbejdere har 

lært arbejdsmetoden. Der har været stor udvikling i kommunikationen og samspillet mellem beboe-

re og plejepersonalet, men også medarbejderne indbyrdes.  

Sygefraværet er ikke faldet med 30 % som forventet. Minimeringen af sygefraværet er en længere-

varende proces, som kan påvirkes af mange ting, som ikke er betinget af dette projekt. Projektperio-

den har været for kort til, at vi kan se den langsigtede effekt af dette projekt, men vi forventer at 

større arbejdsglæde og trivsel over tid, vil minimere sygefraværet yderligere. 

Marte Meo metoden og trivselsmøderne har udgjort en væsentlig del af projektet. Plejecenter 3 har 

af ukendte årsager ikke prioriteret at få så mange medarbejdere med på Marte Meo grundkurserne 

og har ikke afholdt så mange trivselsmøder som de to andre plejecentre. Det har gennem hele pro-

jektet været op til den enkelte leder på hvert plejecenter, at vurdere hvor mange medarbejdere, der 

skulle deltage på Marte Meo grundkurset og hvor mange trivselsmøder, der skulle afholdes.   

 

Ledernes prioritering og deltagelse i projektaktiviteterne har i dette arbejdsmiljøprojekt haft en stor 

indflydelse på resultatet. Jo større ledelsesmæssig opbakning til projektet, jo bedre resultat.  
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Beboere med demens har svært ved at forstå, hvad der sker med og omkring dem, derfor bliver om-

sorgsarbejdet ofte konfliktfyldt – konflikter er tidsrøvende. Projektet viser, at trivselsmøder og Mar-

te Meo metoden har reduceret konflikterne, styrket kommunikationen, fagligheden og samarbejdet, 

samt øget arbejdsglæden. Plejepersonalet oplever, at beboernes afmægtighedsfølelse og derved også 

den uhensigtsmæssige adfærd er minimeret og at ingen omsorgssituation eller udfordrende beboer 

er for svær en opgave. 

De farvede bolde har løbende bekræf-

tet, at det psykiske arbejdsmiljø og 

trivslen var i en positiv udvikling.   

 

Det er helt sikkert, at plejepersonalet 

har sparet tid i plejen af beboerne. Vi 

kan ikke måle denne besparelse i timer, 

men APVerne viser, at plejepersonalet 

oplever, at de har fået mere tid til deres 

opgaver.  
 

 

Råd til andre 

Projektet har været en god læringsproces for både de 3 plejecentre, den overordnede ledelse, Marte 

Meo konsulenten og den autoriserede arbejdsmiljørådgiver. 

Vi vil gerne videregive nogle råd: 

1. Når en metode som Marte Meo skal integreres som grundlæggende arbejdsmetode hos pleje-

personalet, er det vigtigt at ledelsen er begejstret, positiv og meget engageret i udviklings- og 

læringsprocessen hele vejen igennem.   

2. For at Marte Meo skal blive en kontinuerlig og fælles arbejdsmetode, er det vigtigt, at den er på 

dagsordenen ved ansættelsessamtaler, personalemøder, temamøder samt ved medarbejderud-

viklingssamtaler.   

3. Ledelsen skal være villig til at investere i brugbart IT udstyr bl.a. videokamera, hukommelses-

kort og udstyr til at vise videooptagelserne. 

4. Ved projektstart vil det være en fordel at udarbejde en detaljeret køreplan for planlægningen og 

organiseringen af Marte Meo grundkurser og trivselsmøder, således at alle involverede parter 

får den samme mulighed for at deltage i den samme mængde kurser og møder, for at få størst 

mulig udbytte af projektet. 

5. For at sikre en vedvarende forankring af Marte Meo arbejdsmetoden, er det tilrådeligt at ud-

danne en Marte Meo terapeut på alle plejecentre. Det vil også være en stor hjælp for nye med-

arbejdere, fordi de så kan arbejde med Marte Meo metoden lige fra jobstart. 
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6. For at sikre at plejepersonalet har energien til at håndtere de faglige udfordringer, de oplever i 

arbejdet med beboere med demens, er vigtigt at skabe tid og rum til at bringe arbejdsglæde og 

trivsel på dagsordenen.  
 

Afslutning 

På projektets vegne vil vi sende en stort tak til alle, der har deltaget og bidraget til at gennemføre 

dette lærerige arbejdsmiljøprojekt. 

Det er vigtigt at have en ide, drøfte den med andre, opsætte klare mål og handlingsplaner, men det 

er lige så vigtigt at brænde for, at det skal lykkes, overvinde modstand og være stolt over alt det, der 

lykkes. 

Vi er taknemmelige og stolte over den forandringsvilje, gejst og energi til at yde omsorgsfuld pleje, 

som I medarbejdere på de 3 plejecentre har vist. Tak fordi I er blevet nysgerrige efter at lære og 

forstå, hvad der ligger bag en adfærd, som til tider kan forekomme uhensigtsmæssig.  

I er gjort af noget særligt stof og skaber hver eneste dag små mirakler og stjernestunder hos beboer-

ne. At skabe følelsesmæssig udvikling hos en beboer med demens er meget værdifuld. I arbejder i 

dyb respekt og individuelt ud fra, hvad der er betydningsfuldt for netop den beboer, I står overfor.  

Tak fordi I øger livskvaliteten hos beboere med demens, og fordi I skruer op for nærværet i mødet 

med mennesker, der er frustrerede og konfliktfyldte, fordi alle mennesker får det bedre af at mærke 

nærvær. 

 

Tak fordi I var med.   

Når vi ser, hvor stor en effekt, små individuelle tiltag har haft både hos beboere og plejepersonale så 

håber vi, at mange vil dele og bruge vores erfaringer til at skabe større livskvalitet, mere trivsel og      

arbejdsglæde og ikke mindst et godt og trygt arbejdsmiljø.  

 

Mange hilsner 

 

Gitte Rasmussen 

Chef for plejecentrene, Herning Kommune  

 

Gitte Henriksen   Evabeth Mønster   

Marte Meo terapeut    Ansvarlig for projektgennemførelsen 

Arbejdsmiljørådgiver LMI Danmark A/S                     Arbejdsmiljørådgiver LMI Danmark A/S 
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Projektfakta 

Projektperiode 1. januar 2016 – 1. juli 2017 
 

Antal medarbejdere som har deltaget i projektet: 

 

 

 

 

 

Projektbudgettet var på kr. 526.500 med et refusionstilsagn fra Arbejdstilsynet kr. 263.250. 

 

Hvordan fortsætter projektet i Herning Kommune? 

De tre plejecentre vil fortsat arbejde med fokus på trivsel på deres møder. Ledelsen i Herning 

Kommune har valgt at fortsætte med at gennemføre Marte Meo grundkurser. Der vil fremover starte 

4 hold om året, med 7 kursister på hvert hold. Fire medarbejdere fra ældreområdet i Herning Kom-

mune er i gang med Marte Meo terapeutuddannelsen. De bliver certificeret i november 2017.  

Glaskrukken med de grønne, gule og røde bolde, vil forsat cirkulere mellem de tre plejecentre, så 

ledelsen har mulighed for at måle temperaturen på arbejdsmiljøet. For fremtiden vil Herning Kom-

mune prioritere at der uddannes flere Marte Meo terapeuter.  
 

Vidensdeling 

Projektet er formidlet ved oplæg på diverse konferencer og gennem artikler i diverse fagblade: 

http://www.e-pages.dk/foa/528/26 

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2017/02/10/Marte-Meo-vinder-frem-i-demensplejen 

http://www.martemeo.dk/images/Foreningen/medlemsblad/Marte_Meo_2-2016.pdf 

https://www.magasinetpleje.dk/article/view/295871/en_dag_uden_marte_meo_er_en_spildt_dag 

 

For flere informationer om Marte Meo: 

https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/tema-om-marte-meo-metoden 

https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/tema-om-marte-meo-

metoden/praksiseksempler/plejecentret-lindegaarden 

http://plejecenter.herning.dk/media/2904453/undersoegelse-af-marte-meo-metoden-paa-

lindegaarden-pixi.pdf 

 

LMI Danmark A/S 

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver  

Hærvejen 89, 7182 Bredsten 

www.lmi.dk   mail. lmi@lmi.dk    telf. 4040 3022 

Plejecenter 1   

16 SOSU hjælpere 

35 SOSU assistenter 

9 sygeplejersker 

2 pædagoger 

Plejecenter 2 

23 SOSU hjælpere 

16 SOSU assistenter 

2 sygeplejersker 

 

Plejecenter 3 

22 SOSU hjælpere 

20 SOSU assistenter 

4 sygeplejersker 

 

http://www.e-pages.dk/foa/528/26
https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2017/02/10/Marte-Meo-vinder-frem-i-demensplejen
http://www.martemeo.dk/images/Foreningen/medlemsblad/Marte_Meo_2-2016.pdf
https://www.magasinetpleje.dk/article/view/295871/en_dag_uden_marte_meo_er_en_spildt_dag
https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/tema-om-marte-meo-metoden
https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/tema-om-marte-meo-metoden/praksiseksempler/plejecentret-lindegaarden
https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/tema-om-marte-meo-metoden/praksiseksempler/plejecentret-lindegaarden
http://plejecenter.herning.dk/media/2904453/undersoegelse-af-marte-meo-metoden-paa-lindegaarden-pixi.pdf
http://plejecenter.herning.dk/media/2904453/undersoegelse-af-marte-meo-metoden-paa-lindegaarden-pixi.pdf

