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I BALANCE: Med 
mere end 30 års 
erfaring med at 
arbejde med sanser, 
hjælper Hanne Hol-
mer nu folk med at 
finde ro.

Af Lars Christensen

Et boldhav omringet af selv-
lysende stjerner, en vippen-
de stol, lamper med forskel-
lige farver og mangfoldig 
musik. 

Umiddelbart tænker man 
leg og hurlumhej, når man 
træder ind i de to sanserum 
på Oringes psykiatriske ho-
spital.

Men tanken bag de sær-
prægede rum er langt fra 
useriøs. Alle dele i rummene 
har hver deres vigtige funk-
tion, og sammen udgør de en 
væsentlig del af behandlin-
gen af hospitalets patienter.

Det ved Hanne Holmer alt 

om. Med mere end 30 års er-
faring indenfor sansestimu-
lering, har hun på tætteste 
hånd set, hvor vigtig sanser-
ne er for folks både fysiske 
og mentale helbred. 

Interessen for sanserne 
opstod, da hun blev instruk-
tions-ergoterapeut på det 
daværende amtshospital på 
Oringe, hvor hun både un-
derviste studerende og hav-
de tilknyttet patienter.

- Den daværende leder for 
min afdeling havde ligesom 
jeg en stor interesse for at 
arbejde med sanserne. Vi 
kastede os ud i det sammen, 
men det blev mødt med stor 
skepsis fra lægestanden, for-
klarer Hanne Holmer, der i 
dag kalder sig sansekonsu-
lent.

- Dengang i starten af 
90’erne var arbejdet med 
sanserne meget usædvan-
ligt, men nu til dags er der jo 
sanserum og sansehuse på 
alle psykiatriske hospitaler 
i hele landet, tilføjer hun.

Flere sanser end vi tror
Normalt, når man taler san-

ser, tænker de fleste på de 
fem grundlæggende sanser: 
Høre-, syns-, lugte-, smags- 
og følesanserne, men de er 
langt fra vores eneste san-
ser.

Muskel-led-sansen holder 
hele tiden hjernen oriente-
ret om placeringen af de for-
skellige dele af vores krop, 
mens ligevægtssansen for-
tæller os, om vi går, sidder, 
har hovedet nedad eller er 
ved at falde.

Særligt hos fysisk- og psy-
kisk handicappede kan de to 
sanser være ude af balance. 
Man kan blandt andet have 
»sanse-hungersnød« eller 
være sanse-overstimuleret. 
Derfor indrettes sanserum 
og -huse oftest med redska-
ber netop til den type sanser. 

- Boldene i boldbadet gør, at 
man nemmere kan føle sin 
egen krop. Det svarer til, at 
man spænder op i hele krop-
pen. Er man meget urolig el-
ler angst, så kan det give ro 
på kroppen, forklarer Han-
ne Holmer. 

- En vippende stol hjælper 
med balancesansen. Og det 

er ikke kun til gavn for han-
dicappede, understreger 
hun.

- Alle hjem burde have en 
gyngestol eller en hænge-
køje. Vi stimulerer slet ikke 
vores ligevægtssans nok, og 
det gør os mere sarte. Vores 
bedsteforældre havde gyn-
gestole, men det har vi jo 
ikke, forklarer hun.

Viden skal i fokus
Efter tiden på Oringe ryk-
kede Hanne Holmer til Ma-
ribo, hvor hun var med til at 
starte sansehuset Snoezel-
huset, der fra start var bane-
brydende.

- Der fandtes to andre huse 
i Danmark dengang, men 
de var for specielle grupper. 
Snoezelhuset skulle være 
for alle, der var psykisk- el-
ler fysisk begrænsede i de-
res aktivitetsniveau. Det 
var selvsagt noget af en ud-
fordring at tilgodese alle 
de sansebehov, der kunne 
opstå, forklarer Hanne Hol-
mer, der i en årrække var le-
der for stedet.

For to et halvt år siden 
valgte hun at sige sit job op 
og er nu i stedet sprunget ud 
som selvstændig sansekon-
sulent.

- Jeg vil bruge de sidste år 

af mit liv på at undervise og 
uddanne i brugen af de her 
redskaber. Der laves sanse-
rum alle steder nu, men jeg 
oplever ofte, at man glem-
mer at vejlede personalet i 
brugen af dem. Så ender de 
med ikke at blive brugt, for-
klarer sansekonsulenten.

- Det er vigtigt for mig, at 
det ikke bliver en masse 
hurlumhej-huse. Der findes 
faktisk en hel del viden på 
det her område, og det vil 
jeg have sat fokus på, tilføjer 
hun.

Hanne hjælper 
med at stimulere 
sanserne

Lys, lyd og bevægelse kan enten hver for sig eller sammen skabe sanserum, der kan hjælpe især psykiatriske patienter med at finde ro.  Foto: Jørgen C. Jørgensen

Uro i sanserne giver uro i kroppen. Derfor kan det være en god idé at have ting i hånden, man kan koncen-
trere sig om. 
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UDLEJNING - Ny Esbjergvej 16, Præstø
925 m² lager og værksted 

På primær indfaldsvej til Præstø, er denne 
erhvervsejendom beliggende, som nabo til Rema1000
Her er rigtig godt kunde� ow og 
meget tra� k. Mange parkeringsplad-
ser ved Rema, som der måske også 
kan etableres udkørsel til.
Den murede søjlefri hal rummer i 
alt 925 m2. Her er støbt gulv overalt.
Loftshøjden er ca. 5 meter til kip. 

Her er 2 porte - den ene er ca. 
4,5 m høj og 5 m bred - den anden 
ca. 3 m bred og 4 m høj.
Hallen opvarmes med Dantherm 
gasfyr og her er godt lysindfald via 
mange ovenlysvinduer.
Her er et lille værkførerkontor og 
personalefaciliteter.

Pladsen er kørefast og her er etable-
ret vaskeplads med olieudskiller.

Dette lejeprospekt omhandler leje af 
925 m2 værksted og lager, men man 
kan også leje hele ejendommen, som 
består af yderligere 400 m2 udstilling 
mod gaden samt lager, reception, 
personalefaciliteter samt kontor til ca. 
4 personer.

Etageareal   925 m²
Grundaral    5.094 m²
Leje pr. m²    kr. 295,00
Årlig leje    kr. 272.875

Jakob Duemose
20 28 80 52

Allan Simonsen
20 28 80 53

Af Lars Christensen

VORDINGBORG: Hanne Hol-
mers mangeårige erfarin-
ger har gjort hende til en 
anerkendt specialist inden-
for sanse-området, og det 
gælder ikke kun inden for 
landets grænser. 

Også udlandet har fået øj-
nene op for sansekonsulen-
tens arbejde. Blandt andet 
har hun holdt foredrag for 
over 350 personer i Saudi 
Arabien.

- Det startede med, at en 
delegation kom her til Dan-
mark, hvor jeg viste dem 
sanserum forskellige steder 

i Vordingborg Kommune 
og inde i København. Inden 
turen var slut, havde de in-
viteret mig ned til deres 
hjemland, forklarer Hanne 
Holmer. 

En ting er, at en dansker 
inviteres til det meget inde-
lukkede land. Men at hun 
som kvinde inviteres til lan-
det for at dele sin viden er 
meget usædvanligt.

- Man kan have sine hold-
ninger til deres kultur, men 
de rakte hånden ud og bad 
om min hjælp. De har store 
problemer med at håndtere 
autisme i deres land. De har 
ikke nået at opbygge en rig-

tig kultur om det endnu, for-
klarer sansekonsulenten.

- Jeg oplevede ingen dis-
krimination dernede, men 
jeg var selvfølgelig også til-
dækket. Jeg ville have følt 
mig helt malplaceret, hvis 
jeg ikke havde været det. I 
Finland har jeg til gengæld 
prøvet at skulle smide tøjet, 
fordi der var tradition for at 
gå i sauna to gange om ugen. 
Det var også grænseover-
skridende, forklarer hun.

Konsulentvirksomheden 
har desuden ført Hanne Hol-
mer til Tyskland, Sverige, 
Norge, Spanien og USA.

Fra Saudi Arabien  
til Finland

Faren ved at indrette sanserum er, at de nemt kan udvikle sig til »hurlumhejhuse«, hvis alt kommer i brug 
på en gang. Det er nødvendigt at finde  de redskaber, der fungerer for den enkelte bruger. 

Et boldbad er ikke kun brugbart i et legeland til de små. Det kan også være til stor gavn for dem, der har 
rod i sanserne, forklarer Hanne Holmer, selvstændig sansekonsulent.  


