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Innledning
Bedre hverdagsliv-satsingen setter fokus på at et gjennomtenkt fysisk 
miljø gjør det lettere for mennesker med demens å fungere i sine 
omgivelser.

Det er viktig for mennesker med kognitiv svikt og demens å finne saker 
og rom enkelt, kunne se og gjenkjenne ting og gjenstander og forstå hva 
de skal brukes til for å hindre forvirring og stress.

Her er en oversikt over faktorer som det er anbefalt at det tas hensyn til 
når et menneske med demens og deres pårørende skal innrede rommet 
på et langtidshjem. Under hvert punkt finnes eksempler på hvordan 
oppnå hjemlighet og gjenkjennelse.



Atmosfære
Trivelige omgivelser påvirker oss positivt 
og kan fremme både funksjonsevne, 
atferd og evne til å ta imot inntrykk. 
Gjenkjenning bekrefter identitet 
og gir trygghet. Prøv å tone ned 
institusjonspreget og legg vekt på 
en hjemlig atmosfære.
 
 • Velg møbler fra hjemmet som 
   personen kjenner igjen og føler 
   seg komfortabel med. 
 • Velg bilder/malerier og gjenstander 
   som betyr noe for personen og
   forteller noe om personens historie.   
     Riktige gjenstander kan bidra til 
   erindring og fremkalle gode minner. 

Oversiktlighet og siktlinjer
Oversiktlige omgivelser fremmer evne 
og initiativ til å finne frem på eget rom 
og bad/WC. Personer som glemmer hvor 
ting og rom er kan ha hjelp av å se det de 
skal finne. Siktlinjer kan oppnås dersom 
rommet møbleres med tanke på dette.

 • Sørg for at det er enkelt å orientere 
   seg fra seng til toalett ved å vurdere 
   hvor sengen er plassert i rommet. 
 • Plasser et kjent og kjært bilde slik 
   at det ses fra liggende posisjon 
   i sengen. 



Merking og skilting
Konsekvent, enkel og tydelig merking 
gjør omgivelsene lettere tilgjengelig, mer 
forutsigbare og gjør det lettere å orientere 
seg.

 • Det er særlig viktig å merke døren til
   bad/toalett. Bruk gjerne et skilt som
   eventuelt fantes i personens eget 
   hjem eller lag et som er tilpasset 
   beboeren.
 • Merk gjerne beboerrommet/privat 
   område med personlige gjenstander 
   på døren eller vegg. 

Syn og belysning
Tilstrekkelig og riktig belysning støtter 
orienteringsevnen, hjelper til å forstå det 
som foregår og bidrar til å oppfatte tid på 
døgnet. Eldre trenger mye mer lys enn 
yngre for å oppfatte omgivelsene sine. 
Det er viktig at lyset er jevnt og balansert 
samt at punktbelysning kan fremheve 
relevante steder og gjenstander. Sørg for 
sterkere lys der man leser, spiser og i de 
områdene man beveger seg.

 • Vurder om personen har lamper fra
   eget hjem som kan være nyttige 
   i beboerrommet. Lampen må 
   tilfredsstille krav til el-sikkerhet.



Hørsel og støy
Personer med demens kan ha nedsatt evne til å sortere hørselsinntrykk 
og ha problemer med å tolke disse inntrykkene. Derfor er det viktig å 
redusere inntrykk og begrense støy. Ha et bevisst forhold til bruk av TV, 
musikkspiller og radio. 

 • Vurder hva som er viktig for personen i hverdagen på rommet. 
   Skal det være TV, musikkspiller eller radio der?

Farger og kontraster
Konsekvent bruk av farger og kontraster gjør det lettere å oppfatte 
omgivelsene riktig og å finne frem. Gode kontraster kan oppnås ved å 
bruke farger med ulik metningsgrad slik at de fremhever elementene 
tydelig fra bakgrunnen. For eksempel sengeteppe mot vegg, setet 
i stolen mot gulvet. Mønster i møbelstoff, gardiner og annet kan 
misoppfattes og skape forvirring hos personer med demens. 

 • Velg sengeteppe med farge som er i kontrast til veggfargen.
 • Velg eventuelt et teppe eller en pute i stolen som er i kontrast 
   til stolens farge.
 • Velg ensfargede fremfor mønstrede stoffer.
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