
Vores praktik i Island, Mia og Charlotte. 

Mörk er et næsten nyt 

plejehjem i Reykjavik, hvor vi var så heldige at være i praktik i februar og 

marts, 2018.  



Hovedindgangen



 

Indgang til den etage vi var tilknyttet. Alle etager og afdelinger har sin egen 

farve, så beboerne altid kan kende det. Vi var på 3. sal, hvor gruppen i midten 

er lyserød.   



 

Der er fine udendørsarealer som benyttes mest om sommeren. Der er højbede 

og orangeri. 



 

Dette rum er indrettet til bibliotek og benyttes også til sang og gymnastik. 



 

Der er indrettet et virkelig fint kirkerum, hvor der holdes andagt en gang om 

ugen. Der er ansat en medarbejder som har taget uddannelse i kirkearbejde 

for ældre. Hun holder andagt, besøger beboere der har brug for det og holder 

andagt i de forskellige afdelinger. Hun hjælper desuden med at skabe kontakt 

til andre beboere ved at danne grupper på tværs af afdelingerne, bl.a. med 

kortspil. 



 

Der er et køkken som laver mad til alle beboere og ansatte. Maden bringes til 

afdelingerne i vogne der holder maden varm. Der er et rigtig fint cafeteria som 

kan benyttes af beboerne, ansatte og nogle gange om året går hele afdelingen 

ned og spiser, hvor personalet  serverer og man har fornemmelse af at være 

på restaurant. 



 

Der er også en fodplejesalon, hvor der desuden udføres manicure hvis det 

ønskes. 



 

Frisørsalon med selvstændig frisør som betjener beboere og kunder udefra. 



 

Vi fik lov til at besøge ergoterapien som naturligvis var ved at gøre klar til 

påske. 



 

Udpluk af ting produceret i ergoterapien. 



 

Når man blev træt af påskepynt var der naturligvis andre ting at gå i gang 

med. 



 

Fik lov til at prøve paraffinbad. Efter hænderne er dyppet i den varme paraffin, 

pakkes de i de fineste uld luffer for at holde på varmen. Efter ca. 20 min. 

pakkes de ud og paraffinen pilles af hænderne. Det løsner op hvis man har gigt 

eller kontrakturer. 



 

Vi deltog på et kursus om håndmassage – her giver Charlotte en beboer 

massage. Det er en god måde at stimulere, skabe ro og kontakt, det er noget 

vi vil benytte fremover. 



 

Der er også fysioterapeuter ansat og et trænings/behandlingsrum, så det er 

meget let tilgængeligt for beboerne. Der bliver trænet meget og givet manuel 

behandling til dem der har brug for det. Ofte i forbindelse med halvsidig 

lammelse til at forebygge kontrakturer. 



 

Gangbarre til gangtræning. 



 

Løbebånd og andet træningsudstyr. 



 

Vi besøgte også Reykjaviks ældste plejehjem, som udover almindeligt 

træningsudstyr, også har varmtvandsbassin at træne i. Plejehjemmet er fra 

1930erne – bassinet kom dog først til i 50erne. 



 

Dette er også fra ældste plejehjem, hvor der arbejdes meget med reminiscens. 



 

Reminiscens er en metode som benyttes i arbejdet med demente beboere, 

som skal hjælpe med at genkalde minder, følelser og oplevelser. 



 

Vores sidste dag på Mörk markeres med ekstra hygge og kage til morgenmad. 

 

 



 

Der blev også tid til at lege turister. Her er det Gullfoss, et helt fantastisk 

smukt vandfald. 

 

 

 

 

 



 

Udsigten ved havnen. 



 

Lavatunnel med ovenlysvindue. 



 

Tur ind i lavatunnel – vildt landskab som krævede lidt sikkerhedsudstyr. 



 

Smuk udsigt fra vores tur i Reykjadalur, et meget aktivt geotermisk område. 



 

Man skal selvfølgelig se en geyser når man er på Island. Man kan se hvor høj 

den er i forhold til de mennesker som står omkring. Det kan godt betale sig at 

holde øje med vindretningen. 



 

Udsigt fra havnen. 

 


