
    ERFARINGER MED SENGEALARMER I ALLIANCEHAVEN. 
 
 
Borger 1 
Meget urolig og aktiv på gangene hele døgnet. Til tider aggressiv og træt. Med sengealarmen 
opnåede borger sammenhængende søvn og blev derved roligere om dagen og mindre aggressiv. Vi 
kombinerede med en ”kugledyne” hvilket forstærkede effekten. Borger var forsat aktiv, men i et 
mere overskueligt omfang. 
 
Borger 2 
Borger begynder pludselig at stå ud af sengen – er nyopereret for en brækket hofte.  Bliver 
pludselig konfus og falder hele tiden ud af sengen. Bliver gentagne gange sendt på skadestuen og 
sent retur med det samme. Familien er bekymret og kræver fast vagt på borger. Vi klarer det med 
sengealarmen, efter 14 dage er borger klar og relevant og sengealarmen kan fjernes. 
 
Borger 3 
Dement borger der står op om natten – søger selskab og går rundt på gangene og fløjter. Men 
sengealarm står han forsat op, men nu er det muligt at få ham til at blive i lejligheden. 
Nattevagterne serverer mad og drikke og tænder for fjernsynet. 
 
Borger 4 
Dement borger der ikke vil i seng – står tit op og sætter sig og sover i stolen, eller er umulig at få i 
seng. Når borger har siddet i stolen hele natten er benene meget hævede og det giver meget uro. 
Umiddelbart ikke de store ændringer på adfærd, men fordelen er at nattevagten hurtigt kan få 
borger i seng når hun er stået op og deraf mindre hævede ben. 
 
Borger 5 
Kan finde på at stå ud af sengen, ca X 1 pr mdr. Dette er også sket og sengealarm blev aktiveret, 
hjælpen kom hurtigt. Fordelen er at denne borger ikke behøver natbesøg længere, alarmen 
aktiveres når borger forlader sengen. I prøveperioden har borger kun forladt sengen 1 gang. Han 
bliver ikke længere vækket af tilsyn om natten og ”får lyst” til at stå op. 
 
Borger 6 
Udskrives fra sygehuset efter at have brækket lårbenet. Borger ”har glemt” at borger ikke kan gå 
længere, falder mange gange ud af sengen. Familien er meget bekymret og ønsker handling. Vi 
installerer sengealarm og stille og roligt falder borger til ro. Alarmen aktiveres stort set ikke 
længere. 
 
 
Alliancehaven, Slagelse er et plejecenter med 108 lejligheder. Der er lange gange og separate 
lejligheder. I nattevagten er der kun 2 personaler på vagt. Hos de meget urolige borgere har vi haft 
alarm på hele døgnet. Vi har pt. 4 alarmer i brug. 
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