
Mølleklubben – et dagcenter

Tv-løsning liver op i de ældre

I Mølleklubben i Gladsaxe har de ældre stor 
glæde af deres trådløse tv-løsning, som er 
velegnet til folk med høretab både med og uden 
høreapparater. ”Flere synger med og sidder ikke 
og falder hen. Det bekræfter os i, at det er vigtigt 
at gøre en indsats for at få gang i de ældre”, 
fortæller dagcentrets personale.

Tæt ved Bagsværd Sø ligger Mølleklubben: Et 
dagcenter for demente og geriatriske borgere, som 
har brug for støtte til at opretholde og forbedre deres 
funktionsniveau. I dagcentret arbejder Melissa, 
Bente og Susanne, der begejstret fortæller om deres 
tv-løsning fra Phonic Ear.

De ældre liver op
”Det er så tydeligt at se, når det virker”, fortæller 
Susanne. ”Flere synger med og sidder ikke og falder 
hen. Det bekræfter os i, at det er vigtigt at gøre en 
indsats for at få gang i de ældre ved at give dem 
nogle input. Man kan se, hvordan de liver op og 
bedre kan fordybe sig, når de kan høre ordentligt 
og fx genkende både musik og tale i historiske 
dokumentarfilm”. 

Tv-løsningen består af en ladestation med 10 
modtagere og én sender, der kobles til tv’et. Via 
en halsslynge overføres lyden fra tv’et direkte til et 
headset eller høreapparater med telespole. Det er 
nemt at justere lydstyrken via en stor volumenkontrol 
på halsslyngen. 

”Jo mere vi bruger det, jo nemmere bliver det, og de 
ældre bliver gradvist mere trygge ved at benytte sig af 
hjælpemidlerne. I starten var de noget forbeholdne, 
men når de oplever, hvad de kan få ud af det, er 
holdningen en anden”, fortæller Bente. 

Derfor er hørelsen så vigtig
”Gurli var en dame i midten af 90’erne, som ikke 
længere kunne udtrykke sig. Men da hun så filmen 
‘Vagabonderne fra Bakkegaarden’ med optimal lyd 
kunne hun pludselig synge med. Hun var efterfølgende 
helt høj oven på oplevelsen, og det var vi selvfølgelig 
også. Det var simpelthen en kæmpe succeshistorie”, 
fortæller Susanne.
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Dagcenter Mølleklubben

Mølleklubben er en selvstændig del 
af Seniorcentret Møllegården med 
plads til ca. 10 borgere ad gangen. Man 
kan blive visiteret til Mølleklubben, 
hvis man har en demensdiagnose og 
er hjemmeboende, eller har et svært 
fysisk handicap eller kronisk sygdom, og 
har brug for støtte til at opretholde og 
forbedre funktionsniveauet på en måde 
som ikke kan ydes i eget hjem eller i et 
træningscenter.

Personalet er enige om, at det er meget tydeligt, 
hvordan et ubehandlet høretab er med til at isolere 
de ældre: ”Det er skræmmende at se, hvordan de 
bare lukker helt af, fordi de ikke har mere energi til at 
prøve at høre. Det er meget anstrengende for dem”, 
fortæller Melissa.

De ældre har derfor stor glæde af den forstærkning, 
de kan få ved hjælp af tv-løsningen: ”Nogle vil gerne 
’bare’ høre lyden, de behøver ikke se filmen. Faktisk 
kan de godt finde på at være i et andet rum og så 
stadig følge med. Og alle har glæde af det – også de 
demente finder ro i at se tv”, fortæller Bente.

Phonic Ear leverer mange forskellige tv-løsninger. 
Ring og hør mere på telefon 3917 7101 eller send en 
mail til mail@phonicear.dk
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