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Denne rapport beskriver et projekt med
demensklovne, som er gennemført i en
specialenhed for mennesker med demens,
i foråret 2014. Teksten er en beskrivelse af
selve projektet og erfaringerne herfra, men
er også tænkt som inspiration til andre
lignende steder, som kunne tænke sig at
involvere demensklovne i deres arbejde.
Der er indsat billeder til illustration og
dokumentation af stemninger, som kan
være svære at beskrive med ord.
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FORORD
FORORD

Humor healer, er overskriften i en lille folder fra
DANSKE HOSPITALS
KLOVNE. På de mange
børneafdelinger, hvor
klovnene kommer, er
der bred erfaring med,
hvordan klovnene kan
skabe en god, tryg og
afslappende atmosfære,
så utryghed og angst hos
børn og deres familier kan
afhjælpes – i hvert fald for
en stund.
Endnu er klovnens arbejde
ikke så udbredt i primær
sektor, men der findes en
stadig spirende opmærksomhed på og interesse
for, at klovnens arbejde
med specifikke metoder
og redskaber, også kan
bidrage til bedre livs
kvalitet for blandt andet
6

mennesker med demens.
En bedre livskvalitet, hvor
klovnene udfordrer alle
sanser og formidler genkendelse, som skaber livsmod. Disse klovne kaldes
demensklovne.
Alle kender klovnen fra
Cirkus, som stærkt sminket og iklædt spraglet
kostume siger og gør
sjove, fjollede og klodsede
ting. Færre kender sikkert
demensklovnen, men de
som enten har mødt dem
og oplevet dem i funktion,
eller måske bare har fået
fortalt om dem, forstår at
der både er forskelle og
ligheder i cirkusklovnen
og demensklovnens måde
at arbejde på.
Demensklovnens
arbejde adskiller sig især

fra cirkusklovnens arbejde
med ikke at være planlagt
på forhånd.Demensklovnen er blot til stede og
finder ud af det bedste
og mest hensigtsmæssige i øjeblikket alt efter,
hvad der er på spil i de
forskellige situationer. Det
er nemlig altid, hvad der
er på spil i øjeblikket, der
afgør, hvad klovnen finder
på. Demensklovnen er en
klovn – ikke et barn ikke
en voksen – og alene af
den grund kan klovnen
hjælpe på en helt anden
måde end andre kan.
Fælles for klovnene er,
uanset om det er en planlagt optræden i manegen,
et umiddelbart møde med
et barn, som er indlagt,
eller et menneske der

har fået demens, at det
drejer sig om at have det
rart sammen, lave sjov og
give plads til livsglæden.
Men i denne lighed findes også en forskel, hvor
cirksklovnen skal få publikum til at more sig, mens
demensklovnen, sammen
med det menneske hun
eller han står over for, skal
finde mening eller flytte
fokus fra det, som gør ondt
eller det, der skaber frygt.
I samværet med demensklovnen kan den ældre
bare være – i glæde, leg
og latter, hvilket giver ham
selvværd og styrke til at
mestre sin egen situation
langt bedre.
Kvaliteten i hverdagslivet
for mennesker med demens er afhængig af, hvor-

dan samværet med andre
foregår, og især hvordan
forskellige og individuelt
tilpassede kommunikationsformer præger samværet. Demensklovnene
praktiserer noget helt
særligt, når de anvender
forskellige måder at kommunikere på, og derfor
giver det mening, at de
kan øge kvaliteten i hverdagslivet for mennesker
med demens. Demensklovnen er uddannet til at
aktivere de ”iboende” ressourcer i de mennesker de
arbejder med.
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BAGGRUND
BAGGRUND

Ideén til projektet opstod i frivilliggruppen på
Slotsgården og i Rosenkrantz, som er henholdsvis
en specialenhed og et
daghjem for mennesker
med en svær form for
demens. Såvel leder som
medarbejdere syntes
godt om idéen og sagde
“go for it”.
Inspirationen til projektet
er blandt andet fundet i
et projekt gennemført i
2003-2004 i Fredensborg
– Humlebæk kommune,
hvor personalet efter at
være blevet undervist i
klovnens kommunikationsmetoder, gav udtryk
for forbedring i at skabe
relationer til mennesker
med demens. Andre
8

forløb med klovne i Skotland og enkelte kommuner i Danmark, hvor
klovnene mere specifikt
har arbejdet med at
stimulere mennesker
med demens i moderat
til svær grad, har også
inspireret til ansøgningen. I DemensCentrum
Aarhus specialboliger, er
gennemført et projekt
med demens-klovne i
2013. Projektet havde til
formål at undersøge om
man kunne nedbringe
antallet af indberetninger
om vold, og trusler om
vold, og om antallet af
indberetninger om magtanvendelse kunne reduceres.
Klovnene var her in-

volveret direkte i svære
plejesituationer. Demensklovnene arbejder
netop meget med eget
udtryk, kropssprog og
ikke-sproglige kommunikationsformer, så vi
fandt det værd at undersøge om de kunne
tilføre en ny dimension i
den kontinuerlige proces,
som vi aldrig bliver færdige med, i arbejdet med
at blive bedre og klogere
på at kende os selv, og
hvilke signaler vi sender
til andre.
På Slotsgården og
Rosenkrantz er medarbejderne i høj grad bevidste
herom og praktiserer at
skabe relationer primært
til beboere og brugere,

men i høj grad også til
pårørende og frivillige.
Demenssygdommen
ødelægger evnen til at
kende, til at erkende og til
at forstå, og det, vi anser
for normale adfærdsmønstre, kan ændre sig meget
alt efter hvilket område i
hjernen, der bliver angrebet. Derfor er det en særlig
stor udfordring at skabe
relationer til mennesker
med demens, og det drejer sig især om de uforudsigelige handlemønstre,
som ofte er en reaktion
på omgivelsernes signaler. Hvis medarbejdere,
pårørende og frivillige
skal kende disse signaler,
skal de kende sig selv og
de udtryk og signaler, de
sender til andre menne-

sker.
Medarbejderne anvender
stor kreativitet i måden de
samarbejder med mennesker med demens, og der
findes mange eksempler
på socialpædagogiske
handlemåder, som har
betydet, at det ikke blev
nødvendigt at anvende
magt. På stedet hersker
også en konstant interesse
for at fastholde og udvikle
det gode hverdagsliv for
alle, der bor og kommer
på Slotsgården og Rosenkrantz.
Evnen til at skabe relationer mellem borger og
personale er et af de vigtigste redskaber i demensomsorgen.
Erfaringerne herfra med
klovneprojektet har også

været positive, medarbejderne har fundet nye
handlemåder, beboerne
reagerer mere hensigtsmæssigt og dagligdagen er bevæget i positiv
retning.
Økonomi og samarbejde
Da Social-og Integrationsministeriet i foråret 2013
udloddede midler til ”Det
gode hverdagsliv i plejeboliger”, hvorunder en
af målgrupperne var øget
livskvalitet for mennesker
med demens, besluttede
frivilliggruppen ved Slotsgården og Rosenkrantz, at
de ville prøve at søge midler til et forløb med besøg
af demensklovne.
Projektet blev i ansøgningen døbt ”Klovne i demen9

somsorg”.
Frivilliggruppen påtænkte et forløb med besøg
af to demensklovne hver
fjortende dag i et år. Det
ansøgte beløb, som var på
84.000kr., fremkom ved
en forespørgsel til Danske
hospitalsklovnenes kontor
om, hvad et sådant forløb,
ville koste. Ansøgningen
blev skrevet af en af de
frivillige og indsendt tæt
på ansøgningsfristens
udløb d. 13.maj 2013. Faktisk vidste frivilliggruppen
ikke ved afsendelse af
ansøgningen, om Danske
Hospitalsklovne kunne
indgå i et samarbejde,
da deres formålsparagraf
kun omfatter arbejdet i
børneafdelingerne på de
10

fleste sygehuse i landet.
Frivilliggruppen blev senere, medens ansøgningen
var under behandling, via
Danske hospitalsklovnes
kontor, oplyst om, at organisationen ikke kunne
indgå i et samarbejde,
men de satte frivilliggruppen i forbindelse med hospitals- og demensklovn Pia
Cisko, som gerne ville være
kontaktperson, hvis/når
ansøgningen blev imødekommet. Hun er formand
for FORGLEMMIGEJ, som
samarbejder med Danske Hospitalsklovne, og
hun deltog i det tidligere
nævnte projekt i DemensCentrum Aarhus, som på
daværende tidspunkt endnu var i gang. Hun havde

mulighed for at organisere
flere klovne, som gerne
ville og kunne indgå i et
samarbejde med Slotsgården og Rosenkrantz.
D. 11. september 2013
modtog frivilliggruppen
svar fra Puljestyring i Social, Børne og Integrationsministeriet med besked
om imødekommelse af
ansøgningen og bevilling
af det ansøgte beløb. I brevet stod, at projektet var
nytænkende og endvidere
var inkludering af frivillige
dels som ansvarlige for
projektet dels som direkte
involverede et plus, da et
andet tema under puljen
”Det gode hverdagsliv”
hed ”Formidling af gode
erfaringer med brug af
frivillige.

MÅL
MÅL

Overordnet mål for projektet
At sprede glæde og større
indhold i hverdagslivet
for mennesker med svær
demens.
At medarbejderne inspireres og får skærpet eksisterende kundskaber.
Delmål
At mindst halvdelen af
deltagerne viser glæde
ved at opleve klovnenes
nærvær. (ses ved smil,
nysgerrighed, skærpet opmærksomhed eller andet)
At mindst en af deltagerne falder til ro under
gennemførelse af aktiviteten. (ses ved rolig adfærd og afslappet udtryk
eller andet)
At max. en beboer tager

afstand fra klovnenes aktiviteter. (ses ved afvisende
eller resignerende adfærd,
vrede eller andet)
At medarbejderne, der
er på arbejde under
gennemførelsen af aktiviteten, oplever klovnenes
besøg som positivt for
hverdagslivet i afdelingen.
(de giver spontant udtryk
eller spørges)
At personalet bliver inspireret af klovnenes måde
at kommunikere med
beboere og brugere. (de
giver spontant udtryk eller
spørges).
Plan for praktisk gennemførelse
Hospitalsklovn Pia Cisko
alias ”Petunia” påtog sig at

være den gennemgående
klovn i det kommende
forløb på Slotsgården og
Rosenkrantz. Beskæftigelsesvejleder Tine Jessien
påtog sig ansvaret for
praktisk planlægning i afdelingen under besøgene,
og undertegnede påtog
sig det økonomiske ansvar
og ansvaret for projektets
fremdrift på frivilliggruppens vegne.
Ved det indledende møde
anbefalede Pia Cisco et
forløb, der i stedet for at
strække sig over et helt år
blev gennemført på ca.
fire måneder, med hyppigere besøgsfrekvens end
hver fjortende dag. Ud fra
hendes erfaringer, ville
der med denne besøgs11

frekvens gå for meget tid
med at skulle starte forfra
hver gang.
Der blev derefter lavet
aftaler og konklusioner
og opgaverne blev fordelt
med en tovholder på hver
enkelt opgave. Forløbet
skulle starte efter nytår,
hvor hospitalsklovnene
rent praktisk kunne få
planlagt at komme, og til
sidst blev der blev lavet et
budget for det bevilgede
beløb på 84.000kr.. (Bilag
1, dokumentation fra mødet inkl. budget)
Pia Cisko fandt efterfølgende tre kolleger, som
gerne ville deltage i projektet, og lavede en plan
for fjorten besøg af 2 – 3
timers varighed i perioden fra uge 7 til og med
12

uge 17 med to klovne af
gangen. Pia Cisko var den
gennemgående person,
som deltog hver gang
sammen med en kollega
og besøgene blev planlagt på forskellige tider af
dagen, dels for at fange
forskellige stemninger,
dels for at klovnene skulle
møde forskellige medarbejdere, pårørende og frivillige.
I budgettet blev afsat
penge til, at to af klovnene
skulle deltage i et personalemøde og et pårørende/
frivilligmøde, hvor der blev
informeret om projektet.
Endvidere blev afsat penge
til en temaeftermiddag
med alle fire klovne, hvor
formålet var at medarbejdere, pårørende og frivil-

lige selv skulle på gulvet,
og mærke hvordan mere
kropssprog, latter, musik
og nærvær mærkes i kroppen. Temadagen skulle
give de pårørende og personalet mere mod på at
bruge disse virkemidler i
kontakten med beboerne.
Informationsmøder
Medarbejdergruppen blev
informeret om projektet
med klovnebesøg i forbindelse med et personalemøde, og pårørende og
frivillige blev orienteret til
et fællesmøde.
Demensklovnene Pia
Cisko/Petunia og Janne
Kofoed/ ToDaisy, deltog
i begge møder. De fortalte om det planlagte
forløb og om, hvordan de
forestillede sig, at besø-

gene skulle forløbe. Der
og Gitte Møller Madsen/
blev gjort meget ud af at
Trudi.
fortælle, hvordan klovnene
griber øjeblikkene og tager udgangspunkt heri i
forhold til, hvad de gør.
Klovnenes medvirken til
de to møder betød, at alle
fik mulighed for at blive
velorienterede om projektet. Medarbejderne fik
afstemt gensidige forventninger med klovnene, og
pårørende og frivillige blev
klogere på selve indholdet
i klovnenes besøg, specielt
at det ikke kun drejede sig
om underholdningsstunder
men kvalitetsstunder i
hverdagslivet.
Udover de to ovennævnte
hospitalsklovne deltog Michael Haunstrup /Theodor
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HVORDAN...
HVORDAN GIK DET SÅ...?
Som tidligere skrevet kom
der to klovne på besøg
hver gang, og Pia Cisko alias Petunia var den
gennemgående person,
som sikrede kontinuitet i
forløbet.
Dette kapitel i rapporten er
skrevet dels ud fra notater
i en dagbog, som blev ført
under hele forløbet og
dels ud fra egne oplevelser ved at være til stede og
som frivillig deltage i nogle
af besøgene.
I dagbogen er dokumenteret observationer, oplevelser, handlinger, solskinshistorier og hvad der var
svært – alt sammen relateret til klovnenes indsats.
Hvert besøg strakte sig
over ca. tre timer, hvor
klovnene først brugte
14

den nødvendige tid til at
iføre sig et kostume, som
passede godt til målgruppen i en specialenhed for
mennesker med demens.
Dernæst færdedes de to
klovne rundt i afdelingen
og daghjemmet, opholdt
sig i fællesarealerne eller
besøgte beboerne i deres
boliger, og hvert besøg
blev afsluttet med en kort
evaluering/dagbogsnotering, sammen med den
frivillige tovholder på projektet. Hvad gik godt, er
der noget vi skal justere
på...? osv.
Klovnene var en del af
hverdagslivet, lærte hurtigt beboerne og brugerne
at kende og mødte hver
enkelt på en måde, som
gav mening for ham eller

hende. Det hele foregik
i samarbejde med medarbejderne, som gjorde
opmærksom på, hvem der
var i egen bolig og ville
have glæde af besøg der.
De kvindelige klovnes

fremtræden i fine gamle
kjoler og gammeldags sko
gav anledning til masser
af snak. Et lille eksempel
herpå var fx, da en beboer
spurgte Petunia: ”Har du
selv syet den”? Petunia

var denne dag i en koboltfarvet kjole i let stof med
plisse i den rundskårne
nederdel. Petunia svarede:
”nej den har jeg købt”, og
straks tog samme beboer
til genmæle: ”nå, har du
købt den i Daells Varehus?” ToDaisy havde en
dag spinlonkjole på, som
var lidt for stram til hendes
bløde kurver. Det fik også
straks en kommentar fra
en anden kvindelig beboer, som syntes kjolen skulle
lægges lidt ud. Klovnenes
påklædning vækkede
gamle minder, hvilket giver meget mening for mennesker med demens, da de
ofte kan huske ting tilbage
i tiden.
Theodor, som havde to
forskellige strømper på,

lidt for korte bukser, seler
og en lille hat inden i den
store, vakte også glæde
og anledning til positive
reaktioner fra beboere
og brugere. På næsen
bar klovnene et lille rødt
hjerte, som er tilpasset
specielt til deres næse, og
Evnen til kognitiv refleksion hos en
person med demens, er ikke intakt,
dog har hun/han stadigvæk evnen til
“ kropslig hukommelse”. Denne hukommelse er “ lagret” i det autonome
centalnervesystem og afstemt i det
limbiske system. Når Petunia, ToDaisy og Theodor m.fl. kommer i tøj fra
fortiden, aktiveres den nonverbale
hukommelse. Igennem denne “ sunde
interaktion” stimuleres udløsningen
af bl.a. oxytocin, opioder og dopamin,
der alle skaber positive og belønnende
følelser og udvikler det neurale
kredsløb.

i håret var der måske en
smuk blomst. Det iøjnefaldende med farver og
sving i skørterne skabte
god stemning, og nye relationer mellem beboere,
brugere og klovne opstod.
Klovnenes tilstedeværelse
i fællesarealerne vekslede
med, at de nogle gange
sad ved det store spisebord sammen med en
gruppe beboere og brugere, og andre gange havde
solokontakt med en af
dem. Situationen afgjorde i
alle tilfælde, hvad der blev
igangsat, og det individuelle hensyn og det respektfulde i nærværet var
gennemgående. Der var så
mange dejlige øjeblikke, så
denne afrapportering kan
kun indeholde udpluk.
15

Klovnene mødte beboerne
i den sindstilstand, de befandt sig i og fulgte beboerne i tristhed, vrede og
frustration, som de fleste
gange blev vendt til glæde
for en kortere eller længere stund
Der blev sunget, danset,
spillet med ballon, forskellige såkaldte ”forundreting” som fx en lille optrækkelig and eller en duftende
blomst kom op af klovnens taske, og den store
runde røde klovnenæse
i skumgummilignende
materiale blev brugt enten til at trille med eller
sætte på næsen af hinanden. Sæbebobler var også
populært, og selv de mest
initiativløse beboere fulgte
dem med øjnene og løft16

ede hænderne for at røre
boblerne.
Når klovnene dansede
med beboerne og spejlede
deres humør og bevægelser i dansen, fik beboeren
glæde i øjnene og et helt
afslappet udtryk i ansigtet.
Nogle danse blev tætte,
fx når en beboer lagde sin
kind mod klovnens eller
hvilede hovedet på klovnens bryst. Det var tydeligt,
at det var en dejlig oplevelse for begge parter, og
det så ud som om glade
minder om kærlige klap og
ømme favntag blev vakt
frem.
I både sang og dans kunne
man se, at der opstod erindringer for beboere og
brugere, og glæden i nuet
var tydeligt med til at på-

virke humøret i positiv
retning resten af dagen.
Følgende oplevelser fra
fællesarealerne er udvalgt
og taget direkte fra dagbogen:
Gir’ du en tur...
En mandlig bruger i daghjemmet, som på grund
af demensen kan være lidt
grov i sine udtalelser, blev i
godt humør under klovnes
selskab, og talte nu venligt og positivt til de andre
ved bordet. Han glædede
sig efterfølgende til, at ”de
dejlige damer ” som han
kaldte klovnene, kom igen.
En anden mandlig bruger
i daghjemmet, som ikke
havde lyst til at forlade
selskabet med klovnene,
blev fulgt ud til bussen,
som henter daghjemsk-

lienterne, og undervejs
rimede klovnene: ”Gir du
en tur” – ”Nej, så er der nok
en hjemme, som bliver
sur.” Brugeren satte sig
ind i bussen og vinkede
glad farvel.
Kaffe af underkop
Til et eftermiddagsbesøg af klovnene havde et par kvindelige
beboere, sammen med
beskæftigelsesvejlederen bagt boller, og de
blev nydt med varm kakao
med flødeskum eller kaffe.
Theodor drak kaffe af underkoppen til morskab for
selskabet og flere af beboerne kunne genkende, at
det var noget de engang
havde gjort.
En kvindelig beboer, som
er meget tunghør og svær

at få til at smile, fik øjenkontakt med Theodor, og
efterlignede hans bevægelser. En fantastisk stund,

i tanke om, hvordan hun
og hendes mand havde
mødt hinanden på højskolen i FrederiksBORG. En
glædesfyldt stund, hvor
hun mindedes, at han
pludselig stod der foran
hende, og hvordan de
blev forelskede.
Under et formiddagsbesøg sad en mandlig
beboer hensunket i
sin egen verden i sin
hvor hun lyste fuldstændig kørestol ved spisebordet.
op, var aktiv og glemte,
Han åbnede øjnene ved
at hun var træt. Som flere
klovnens nænsomme
andre beboere og brugere berøring af hans hænder
genkendte hun klovnene
og arme, vågnede gradvis
fra gang til gang og konop, og sagde flere ord.
takten opstod efterhånLas Palmas
den hurtigere.
En kvindelig beboer, som
Efter fællessangen ”Det
fejrede fødselsdag, rejste
var på Fredriksberg – det
sig op og holdt en velforvar i maj”, kom en beboer
muleret tale om at rejse til
17

Las Palmas. Det skete efter
sangen ”O la paloma blanco”, som formentlig genkaldte hendes erindringer
fra en dejlig tur, hun havde haft sammen med sin
mand til Las Palmas.
Når klovnene forlod
fællesarealerne var det
altid med enten med et ”vi
kommer igen” eller med
en farvelsang
Kindkys
I egen bolig besøgte
klovnene beboere som
af forskellig årsag lå i sin
seng, hvilte sig på sofaen
18

eller sad i en lænestol eller
kørestol.
En beboer, som sov længe
til middag, blev nænsomt
vækket af klovnene, og
straks var hun klar til at
lave sjov og flirte med
Theodor, som fik kindkys
og blev inviteret til giftermål. Beboeren blev fulgt
i fællesstuen, mens hun
sang med på en lille sang.
En sengeliggende beboer
fik besøg af klovnene hver
gang, de var der. Hun er
fastlåst i alle sine muskler
og led og ser ud til at døse
det meste af tiden. Det var
en meget stille og intens
seance, hvor klovnene
med forsigtig aen og stille
nynnen og synonym vejrtrækning formidlede et
fredfyldt møde, der så ud

til at give meget tryghed
hver gang. Beboeren
åbnede øjnene, og den
sammenknugede hånd
kunne gradvist næsten
rettes ud. Ved et af de sidDe ovenstående eksempler viser på
smukkeste vis, hvordan vores teorier
fra bl.a. neuroaffektiv afstemning (
Susan Hart ) og fra neuropædagogik
virker i praksis. Klovnene “ låner “
beboeren deres rolige og nærværende
central system, som gennem dennes
spejlneuroner får personen til at føle
sig tryg. Desuden vågner den iboende
hukommelse om glade stunder fra en
svunden tid. Dette er ikke en kognitiv
hukommelse, men kroppen der har lagret disse erindringer, og klovnen finder og aktivere disse “ ører” gennem
empati og kreativitet.
I denne proces transformeres aggressivitet, livsmodløshed, tristhed og
stilstand til glæde og meningsfuldhed.
Denne tranformation sker ved aktivering af dopamin, oxytocin produktion.

ste besøg blev observeret
flere afslappede lyde fra
beboeren end tidligere.
En anden beboer reagerede på klovnenes stille
nærvær ved at sige: ”Nu
bliver det godt”, og imens
trillede en tåre ned af hendes kind.
En tredje beboer, som stadig behersker sproget sagde: ”Hvor var det dejligt.
Hvornår kommer I igen?”
For megen stimuli...?
Sammen med en dame

med svær demens
som er næsten blind,
sang klovnene de
sange, som hun
kunne synge med på,
og som hun kunne
lide. Hendes adfærd
er præget af høj råben
på grund af utryghed,
så snart hun ikke mærker
nærvær af et andet menneske. Beboeren var fuldt
og helt med på klovnenes
nærvær og sangen, og til
sidst kunne de oftest tage
afsked på en måde, så hun
accepterede det. Samme
dame var af gerontopsykiatrisk personale vurderet
til ikke at kunne tåle for
meget stimuli. Det gav
nogen forvirring i medarbejdergruppen og hendes
pårørende, da de ikke alle

var enige i denne vurdering. Medarbejderne og
klovnene efterlevede og
respekterede beskeden i
forhold til ikke at besøge
beboeren i egen bolig.
Men beboerens søster,
som godt måtte være
”uartig”, som hun selv
kaldte det, sørgede for, at
beboeren kom ud i fællesstuen, når klovnene var
der, og på denne måde
kunne hun alligevel være
med. Og beboerens efterfølgende glæde og ”tak
for en dejlig eftermiddag”
(som havde varet max ½
time for hendes vedkommende) taler også for sig
selv.
Vende sindstilstand
En kvindelig beboer kunne
indimellem være meget
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Motivationen til at skabe følelsesmæssig
samhørighed er en medfødt evne. Grundlaget for følelsesmæssig og social kontakt
opstår sammen med hospitalsklovnen ved
at møde den kvindelige beboer i hendes
egen stemning.
Ønsket om at være i et subjektivt felt med
en anden ( her hospitalsklovnen ) er vigtigt
for den almene sundhed og livsmotivation.
Man behøver den andens kontakt for at
kunne forme og holde sig selv sammen og
uden denne kontakt opløses den menneskelige identitet.
Det intersubjektive felt kan kun skabes i
nuet og i kontakt med et nærværende og
empatisk menneske. Når dette lykkes, som
her med klovnen, opstår der højtidelige
og bevægende øjeblikke. Det er i disse “
møde-øjeblikke” ressourcerne opbygges og
mennesket med demens kommer til at udvise større fleksibilitet og psykisk sundhed.
Psykiske tilstande reflekteres igennem
hinandens adfærd og når begge partner
mødes i dette fælles øjeblik giver det en
udvidet oplevelse ( Stern 2004 )
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ked af det. Hun kunne
fx sidde og græde over
mennesker der ikke behandlede hende godt, og
beboeren kunne med sit
dårlige humør, tage en
del opmærksomhed. Det
lykkedes klovnene flere
gange at vende kvindens
sindstilstand, ved at møde
hende i hendes stemning,
og langsomt arbejde sig
væk fra de triste tanker.
Masser af nærvær, kærlig
og glad kontakt, fik kvinden til at ændre stemning, og blive smilende
og udadvendt. Det var
tydeligt hvordan klovnene,
ved at “låne” kvinden deres centralnervesystem i
situationen, kunne påvirke
hendes energi i en mere
hensigtsmæssig og for

hende, langt mere behagelig sindstilstand.
Lykkehormoner
Klovnene kommunikerer
meget gennem musik, og
musikken baner ofte vejen
for dans og tæt kontakt til
beboerne. Det er almindelig viden, at berøring og
glæde i forbindelse med
bevægelse, får kroppen
til at udskille de såkaldte
lykkehormoner, og det
er derfor helt bevidst at
klovnene ofte anvender
musik og dans i samværet
med beboerne.
En lille dans
En meget forpint mandlig
beboer gik meget omkring, og kunne indimellem være udadreagerende
overfor personalet. Det
resulterede i, at enkelte

personaler blev bange for
ham.
Beboeren havde imidlertid tidligere haft en god
oplevelse med klovnene,
hvor han havde danset
og tydeligvis nydt det. Så
hver gang han mødte én af
klovnene på sin hvileløse
vandring, standsede han

op, tog klovnen i sin favn,
og dansede mens han
sagte nynnede en tilfreds
lille melodi. Dansen varede
kun få øjeblikke, men det
var tydeligt at det gjorde
beboeren godt, så længe
det varede.
Nogle af besøgene foregår
hvor beboeren er sengelig-

gende. Her kan det være
en særlig udfordring at
mærke om en beboer har
glæde af besøget eller ej,
og der kan opstå mindre
heldige situationer, hvis
fx beboeren pludselig står
op og ikke har tøj på, eller
hvis beboeren har haft aff.
i sengen.
Et værdigt møde
For det værdige møde, er
det er derfor at foretrække at beboeren er oppe
(hvis muligt) og i sit tøj, når
klovnene er på besøg.
Under alle omstændigheder er det vigtigt at personalet er med, når der
er klovnebesøg. Det er
vigtigt, dels pga. kommunikationen omkring den
enkelte beboer - skal han/
hun skærmes, er han/hun
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ved at blive psykotisk,
men også fordi perso-

TEMADAG

der blev holdt te - og kaffeselskab på Slotsgården
sammen med beboerne
Som afslutning på forløbet der og brugere fra RosenTEMADAG
med klovnebesøg på Slots- krantz. Økonomien til
gården og Rosenkrantz
klovnenes løn og forpleblev d. 5. maj kl. 12 – 17
jning af deltagerne blev
gennemført en temaefter- fundet i projektmidlerne
middag for medarbejdere, og var således gratis for
pårørende og frivillige.
deltagerne. Ved ankomnalet får mulighed for at
(Invitation bilag 2)
sten blev budt på sandovervære de fine øjeblikke, Der deltog 45 personer
wich og vand,og undervejs
hvor klovnene måske har
fordelt med 16 medarbevar der frugt.
opnået en helt særlig kon- jdere og lederen på SlotsDe fire klovne havde pyntakt med en beboer. De
gården og Rosenkrantz,
tet op i det lånte lokale.
gode oplevelser kan måske 10 pårørende, 14 frivillige
Udenfor døren til lokalet lå
give personalet inspiration og alle fire klovne. Efteren rød hjerteformet måtte,
til fremtidigt samvær, og
middagen var opdelt i en
som først bød deltagerne
i hvert fald gode historiførste del fra kl. 12 – ca.
velkommen. Dernæst blev
er at fortælle videre til de
15.30, hvor alle tilmeldte
deltagerne budt velkompårørende, som ofte tørst- befandt sig i et lånt lokale
men med kindkys og knus
er efter at høre livsbekræf- udenfor Slotsgården og
af klovnene, og Theodor
tende fortællinger om
Rosenkrantz, og en sidste
havde en lang trappestige
deres kære.
del på ca. 1½ time, hvor
til hjælp, når de højeste
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deltagere ankom.
Indledningsvis præsenterede klovnene sig på en
festlig måde, og deltagerne blev inviteret til at
fortælle om deres oplevelser, med klovneprojektet.
Øvelser og latter
Derefter underviste
klovnene deltagerne i små
øvelser og lege, som gang
på gang fik latteren frem,
og der var en fantastisk
stemning. Alle deltagere var med på at lege og
udfordre sig selv i mindre eller større grad. Der
opstod en dejlig energi,
som blev overført til Slotsgården, hvor beboerne
og brugerne var inviteret
med. Klovnene serverede fine Petit fours, som

bageren i dagens anledning havde pyntet ekstra
festligt, kaffen blev drukket af det pæne gamle stel
med guldkanter og kaffen
blev skænket fra gamle
porcelænskaffekander.
Guitar og harmonika
Det var et fint selskab, og
der var harmonika, klaver
og guitarakkompagnement til sang og dans.
Dagen sluttede med
mange knus til farvel og
tak for en dejlig eftermiddag i selskab med
klovnene.

besøg ud af de 14 planlagte. Et besøg, som var
planlagt om aftenen blev
aflyst, da beboerne på
dette tidspunkt var hjulpet til ro efter en i forvejen
indholdsrig dag. De spare-

de lønkroner blev i stedet
anvendt til at få musik til
den afsluttende temadag.
Som det også fremgår i
afsnittet ”Hvordan gik det
så?” , kan konstateres, at
såvel overordnede mål,
som delmål blev nået.
Klovnenes nonverbale

EVALUERING
EVALUERING

Projektet må generelt
betegnes som en stor succes.
Der blev gennemført 13
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kommunikationsformer,
deres personlige udtryk
og deres formidable evne
til at gribe øjeblikket og
bringe humor ind i en
kompleks situation, ser ud
til at gøre hverdagslivet endnu bedre for alle,
fordi glæden bliver fremmet, og medarbejderne
har givet udtryk for, at
de er blevet inspireret og
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fortæller, at de er blevet
mere opmærksomme på,
hvad de gør, og hvordan
det virker.
Langt de fleste af beboerne og brugerne (altså
mere end halvdelen, som
var målet) har på forskellig
vis vist deres glæde ved at
opleve klovnens nærvær fx
smil og latter, en tåre der
triller, beboere og brugere,
der spontant opsøger
aktiviteten med klovne,
beboere, der vågner
op og smiler, beboere
og brugere, der leger
med og ”spiller op” til
klovnene.
Under samtlige besøg
er en beboer med
udfordrende adfærd
som fx indre uro, omkringvandren, udlæng-

sel, vrede eller højtråben
faldet til ro.
Nærvær
Klovnenes respektfulde og
tillidsvækkende nærvær
har betydet ro for mindst
en beboer i kortere eller
længere tid under hvert
besøg. En enkelt mandlig
beboer har høfligt deltaget
i den fælles aktivitet med
klovnene i dagligstuen,
men efter kort tid, har han
udtrykt ønske om at komme tilbage til egen bolig.
Han har ikke direkte taget
afstand fra klovnenes tilstedeværelse og var aktiv,
når klovnene udfordrede
ham med det, han kan.
Hans ønske blev selvfølgelig respekteret, men det
undrede såvel klovnene
og medarbejderne, hvad

det egentlig drejede sig
om. Han kunne ikke selv
fortælle det, men der
har været efterfølgende
refleksioner om, at han
måske anser klovne for
at være noget for børn,
og det ikke er passende
for en voksen mand at
deltage i en aktivitet for
børn. Ingen beboere har
været direkte afvisende
eller vrede på klovnene,
men enkelte gange har en
beboer været resignerende, hvilket har set ud til at
dreje sig om træthed.
Mange medarbejdere har
spontant tilkendegivet,
at de oplever klovnenes
besøg som positivt for
hverdagslivet i afdelingen. Samtidig fortæller
de, at klovnenes legende

tilgang til beboere og brugere har inspireret dem til
at anvende nye tilgange
og også til at turde gøre
mere af det, de sporadisk
og måske mindre bevidst
gjorde i forvejen.
Forundringsting
Særligt fremhæver de anvendelse af forundringst-

ing i tilgangen til nogle af
beboerne. Medarbejderne
har med andre ord set, at
klovnenes legende tilgang
har virket på af beboerne
og brugerne, og denne
metode anvendes nu mere
end før.
I praksis viser det sig også
ved, at medarbejderne i
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større udstrækning end
før, vælger andre kommunikationsformer og
anvender forskellige virkemidler til at flytte fokus i
en udfordrende situation,
som kan være både i den
direkte personlige pleje
eller i det daglige samvær
i afdelingen. Flere har fortalt, at de tør give lidt mere
af sig selv, fordi de under
klovnenes besøg så, hvor
godt det virkede.
Hospitalsklovnen har modsat det sundhedsfaglige
personale ikke et projekt, som SKAL gennemføres, men kan tilbyde
sit nærvær og spejle
følelser. Medarbejdernes
muligheder herfor er
selvsagt anderledes, da
de udover samvær er an26

svarlige for, at de grundlæggende behov for
mad, drikke og personlig
hygiejne bliver dækket.
Men projektet har vist,
hvordan medarbejderne
med skærpet opmærksomhed på stemninger i
stedet for på selve handlingen (fx medicingivning
eller et morgentoilette),
kan formidle det allerbedste i relationen med et
menneske med demens.
Og sidst men ikke mindst
er medarbejdernes bevidsthed om det vigtige i
nærværet, være til stede i
nuet og gribe øjeblikket,
blevet skærpet. En enkelt
har efter klovneprojektet
fortalt, hvordan hun er blevet mere opmærksom på
at give de beboere, der vil

have det, et knus.
Jeg vil dem med hjertet
En anden har sagt: ”Beboeren skal mærke, jeg vil
dem med hjertet”
På Slotsgården og Rosenkrantz var der også før projekt ”Klovne i demensomsorg” medarbejdere, som
turde vove sig ud på lidt
dybere vand i forhold til
egne personlige grænser,
men de fleste giver udtryk
for, at de har lært noget
under klovnenes besøg og
på selve temadagen.
I særligt komplekse tilfælde med udfordrende
adfærd er det ofte nødvendigt at bruge lang tid
på at skabe en god stemning, inden det er muligt
fx at hjælpe beboeren
med toiletbesøg og eller

bleskift. Det kræver stor
tålmodighed og forståelse
fra medarbejderen, som
også skal turde give meget
af sig selv, for at opgaven
kan lykkes. I sådanne situationer har klovnens
metoder videreudviklet
den kreative tilgang, som
medarbejderne i forvejen
havde. Samtidig er der en
leder, som går forrest og
viser vejen, og som stiller krav til, at klovnenes
metoder tænkes endnu
mere ind i hverdagens
kreative omsorg, så de
bedste betingelser for videreførelse og implementering af klovnenes metoder således er til stede.
Grundig information
For at få så godt et projektforløb som muligt, er

det afgørende, at der sker
en grundig informering af
personale og pårørende
inden projektstart. Måske
kunne vi have været endnu bedre til at lade personalet forstå, at deres deltagelse i klovnebesøgene var
vigtig for den senere implementering af projektet
i det daglige arbejde, og
for at kunne tilføje gode
oplevelser til samlingen af
solskinshistorier.
Men vi kan fastslå, at
klovneprojektet i høj
grad har medvirket til, at
beboere og brugere på
Slotsgården og Rosenkrantz trods svære former
for demens lever et hverdagsliv, hvor glæde og
næstekærlighed er de
vigtigste ingredienser.

Vi synes, vi har fået rigtig
meget ud af de 84.000kr.,
og sender en venlig hilsen
med tak til Puljestyring i
Social -, Børne - og Integrationsministeriet
Naturlige talenter og
særlige personligheder
Som en videreførelse af
klovnenes arbejde, planlagde vi i sensommeren
2014, en hel temadag for
personalet med temaet:
Naturlige talenter og
særlige personligheder. På
denne dag deltog alle ansatte, ogde skulle arbejde
med de fælles pejlemærker for et godt hverdagsliv
på Slotsgården og Rosenkrantz. To af klovnene var
inviteret til at komme den
sidste time og give en
saltvandsindsprøjtning i
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vedligeholdelse, udvikling
og inddragelse af klovnens metoder. Klovnenes
deltagelse denne dag var
mulig, da posten “uforudsete” i budgettet, var
urørt, og naturligvis skulle
anvendes så konsstruktivt
som muligt.
Skrevet af Else Marie Rasmussen
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Øjeblikket
I dette øjeblik er jeg her for dig
Parat, sansende, ydmyg og åben
Måske har du glemt det
Hvordan det føles
At blive set og være elsket
Jeg ser dig
Ikke som den du var
Eller den du bliver
Jeg ser dig som den du er
Lige her
Lige nu
Er du tilstede
Du ser mig
Og jeg ser dig
Vi har et øjeblik her i øjeblikket
Karin Kjeldgaard
Hospitalsklovn
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“Som frivillig har jeg oplevet klovnene i demensomsorg 10 af de 13 gange, de har været på besøg. Det er min
opfattelse, at klovnen i sin forunderlige rolle, baner vejen for, at der opstår en form for større rummelighed,
hvor de er. Klovnene baner vejen for, at det forunderlige, sjove og grænseoverskridende bliver endnu bedre
og større - og ofte mere acceptabelt for de fleste af os.
Der er jo nærmest en forventning til, at nu sker der måske løjerlige og grænseoverskridende indslag.
Jeg har oplevet det som helt fantastisk, forunderligt og givende at opleve klovnenes varme og humor gennem
sang, mimik og tale. Det har rørt mig dybt.
Klovnene har skabt en fantastisk inspiration til, at jeg bruger deres metoder i mit frivillige arbejde.”
Inger Bundgård, frivillig på Slotsgården

“Jeg blev meget optaget af, hvad der kan åbnes op for af iboende ressourcer, der er lagret i hvert enkelt menneskes indre univers.
Der er ingen tvivl om, at personale og frivillige har lært meget af klovnene, fordi det hele tiden skete lige for
øjnene af dem, og de blev medinddraget i processerne.
Jeg tænkte meget på det, klovnene har igangsat og inspireret personale og frivillige med.”
Anna Rasmussen, frivillig på Slotsgården

“Begejstringen lyste op i nuet, som jeg ikke har oplevet det før. Jeg blev inspireret og fik lyst til at overskride
personlige grænser. Klovnene formidlede respektfuldt indhold i hverdagslivet for mennesker med demens.”
Henning Rasmussen, frivillig på Slotsgården
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Projekt ”Klovne i demensomsorg”
Konklusioner og aftaler fra mødet d. 18. november 2013.
Tilstede: Hospitalsklovn Pia Cisko, beskæftigelsesvejleder Tine Jessien og frivillig Else
Marie Rasmussen.
Projektet starter efter nytår 2014.
Der var enighed om, at klovnenes arbejde skal bidrage til flere gode øjeblikke i hverdagslivet for beboerne på Slotsgården og brugerne i Rosenkrantz, og klovnenes tilstedeværelse skal inspirere såvel personale som pårørende og frivillige, så klovnenes
arbejde kan leve videre, når projektet slutter.
Projektforløbet indledes med et møde for pårørende, hvor de to klovne præsenterer
sig og fortæller om arbejdet (herunder tilladelse til fotos). Klovnene deltager desuden i
et personalemøde primo 2014.
Pia fremsender forslag til datoer for begge seancer, så der kan inviteres og planlægges
i god tid.
Klovnenes besøg starter i februar 2014. Budgettet rækker til ca. 14 besøg. Besøgenes
varighed bliver 2-3 timer (afhængig af stemningen). Besøgene planlægges en gang
om ugen - såvel om formiddagen som om eftermiddagen eller aftenen. Pia finder en
makker og fremsender datoer og tidspunkter for besøgene..
Pia laver opslag til personalerummet. Tine sørger for en bog, hvor alle kan dokumentere om fx observationer, oplevelser, handlinger osv., der relaterer til klovnenes indsats,
så der heri bliver en form for erfaringsudveksling og et materiale som kan bidrage til
afrapportering.
Tine formidler mindst en frivilligs tilstedeværelse under klovnenes besøg. Frivillige
får herved mulighed for at blive inspireret og beriget - og ”det skal være sjovt at være
frivillig”.
Tine er ansvarlig for evaluering og dokumentation efter hvert besøg.
Else Marie er ansvarlig for projektets fremdrift, økonomi, afrapportering og kommunikation med Social -, børne - og integrationsministeriet samt afrapportering af projektet, når det er afsluttet medio 2014.
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Foreløbigt budget:
Ca. 14 besøg af 2 klovne i 2 – 3 timer:
(14 x løn 4.000kr. + kørsel 300,-kr.)
			
60.200,-kr
Klovnes deltagelse i personalemøde og pårørendemøde:
4.300,-kr
Evt. temaaften for personale, pårørende og frivillige:
(løn +?)
5.000,-kr
Afrapportering og layout:
10.000,-kr
Uforudsete:
4.500,-kr
I alt:
84.000,-kr
Ref. Else Marie
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Alle ansatte, pårørende og frivillige inviteres hermed til

Temadag
Mandag d. 5. maj 2014
i mødelokalet ved præsthøjgårdens daghjem
Det er gratis at deltage, og der bydes på let frokost, kaffe og frugt.
Kl. 12.00-15.30
Opsamling på de oplevelser vi sammen har haft med beboerne og klovnene.
- Hvad har det betydet at have klovne på Slotsgården og i Rosenkrantz?
- Er personalet/pårørende og frivillige blevet inspireret til at “gå anderledes til beboerne”?
- Hvad har været svært? Hvad har været sjovt/godt?
- Hvad skal der til for at bruge de gode klovneoplevelser i hverdagen?
Vi vil gerne invitere jer til at lege og have det sjovt sammen både personale, pårørende
og frivillige.
Kl. 15.30-17.00
Klargøring af the-salon for beboerne, dække bord, lave the og hente beboerne
ud i opholdsstuen. Her vil der være the og småkager.
Vi vil sørge for musik, og eftermiddagen skal gå med sang, dans og hygge om beboerne.
Hvis nogle af beboerne bliver trætte, hjælpes de til at trække sig tilbage
til egen bolig.
Afslutning!
Tilmelding til personalet eller til elsemarie.rasmussen@jubii.dk inden 30.4.
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Slotsgården & Rosenkrantz
- et hjem for mennesker med demens

Slotsgården er en demensenhed med 16 plejeboliger.
Slotsgården er normeret til 7 beboere med demens, 5 beboere med frontotemporal
demens med udfordrende adfærd, 2 udredningspladser samt 2 aflastningsstuer.
Rosenkrantz er et daghjem for mennesker med demens. Der kommer dagligt 7 brugere,
og nogle kommer kun en enkelt dag om ugen, mens andre kommer flere dage.
På Slotsgården har man hjertet forrest og paragrafferne bagest – eller man kunne sige
– LIVSVERDENEN FORREST og SYSTEMVERDENEN BAGEST til glæde og gavn for såvel
beboere som pårørende og personale.
Slotsgården, Sundhedscenter Ceres
Ternevej 66,
8700 Horsens
Ass. Områdeleder: Bente Falkenberg Juul
Tlf.: 7629 4986
E-mail: ssbjf@horsens.dk
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FORGLEMMIGEJ
Forglemmigej er en håndfuld klovne, der arbejder med
mennesker med demens. Klovnene arbejder enten som
hospitalsklovne, som musikere eller som skuespillere/
komikere.
Herudover er vi trænede i at kommunikere på de særlige
præmisser der er gældende for personer med demens.
Klovnene arbejder med sanserne. Vi er klædt i gammeldags tøj, aftershaven dufter af Aqua Velva, og musik
og sang er fra da farfar var ung. Gennem kropssprog,
musik, leg, poesi og humor, opstår der fine og intense
møder
Daglig leder
Pia Cisko
Tlf. 40 94 56 46
Piacisko@hotmail.com
www.forglemmigej.info
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