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 Min Egen Hoveddør
 -uanset hvor jeg bor



Hjem kære hjem
Idéen bag
Når man bor et sted hvor alle døre ligner 
hinanden, kan der være en rigtig god 
grund til at gøre ens egen hoveddør mere 
genkendelig. Det kan eksempelvis være i 
plejeboliger, i bofællesskaber eller insti-
tutioner, som nu er blevet ens hjem, fordi 
man har brug for hjælp til at få daglig-
dagen til at fungere tilfredsstillende.

Lever man med en hjerneskade og har 
svært ved at skelne ting fra hinanden 
i omgivelserne, vil det være meget 
nemmere at finde sit eget hjem, hvis 
døren dertil er let genkendelig - måske 
endda magen til én af de hoveddøre, 
man har haft i en tidligere bolig.  
At kunne finde sin egen hoveddør blandt 
mange andre, øger ens muligheder for 
at færdes frit og selvstændigt. Ofte kan 
døren alene give anledning til samtale.
 
Hvis man tager udgangspunkt i 
den enkeltes situation og indretter 
omgivelser og tilbud derefter - i stedet 
for hovedsagelig at indrette efter den 
driftsmæssige ideelle løsning – vil 
personen trives langt bedre. En 
personlig hoveddør til egen bolig kan 
være et betydningsfuldt medvirkende 
hjælpemiddel i forhold til hverdagen.

Farvevalgenes betydning
Synet ændrer sig med alderen og 
sygdomme kan også ændre synsevnen. 
Det er vigtigt at døren for den enkelte 
har en klar og behagelig farve. Kan 
den være i kontrast til den tilstødende 
væg, vil det bidrage til et tydeligere 
udtryk. Hvis ikke personen selv kan 
fortælle hvilken farve der er behagelig, 
kan I lægge forskelligt farvede døre fra 
kataloget frem og derefter lægge mærke 
til hvilken af dem der er favoritdøren. 

 

Indeholder et synsindtryk af en 
dør samtidig gode minder og/eller 
genkendelighed, øges sandsynligheden 
markant for, at personen kommer trygt 
til sin egen bolig eller til toilettet.

(Du kan læse mere om farvernes 
betydning i Mette Terkildsens bog 
fra 2003: ”Lys og Farver – og deres 
betydning for livskvaliteten hos ældre 
mennesker med demens”.  
ISBN: 87-91082-18-8)

Den personlige dør
Med baggrund i ovenstående viden om 
vigtigheden af et personligt dørvalg,  vil 
det derfor give god mening, i samarbejde 
med den enkelte beboer og dennes 
familie, at have fokus på vedkommendes 
behov for genkendelighed. Vis beboeren 
et billede af vedkommendes tidligere 
dør, eller udvælg én dør sammen med 
beboeren i dette katalog. Personlige 
hoveddøre vil, foruden for den enkelte 
beboer, også være en hjælp for alle 
andre i huset (øvrige beboere samt 
ansatte), som hele tiden huskes på, 
at der bag de forskellige døre bor 
individuelle mennesker med hver sin 
historie. Mydoor kan bidrage med 
inspirationsspørgsmål til denne fase.  

Valget af en katalogdør
Det er vigtigt at kende det enkelte 
menneskes behov for guidning, samt 
kende vedkommendes historie,  
livserfaringer og interesser. 
Ovenstående afdækkes via livsfortæl-
lingen, beskrivelser fra familiemedlemmer 
og observationer af reaktioner i 
hverdagen, i forhold til farvers betydning 
for den enkelte. Alt dette helst erfaret 
gennem døgnets 24 timer.   
Vis beboeren et billede af den personlige 
eller  de udvalgte katalogdøre - tal 
sammen om dem – og afklar hvilken 
der giver størst glæde og tilfredshed.



At træffe det rette valg:
Mydoor rådgiver og vejleder både før 
og under processen for at sikre den 
personrettede tilgang, så resultatet ikke 
”blot bliver en ny, mere dekorativ type 
institutionspræget dør”. 
Ved hjælp af Mydoors spørgeskema 
om trivsel for den enkelte, er det 
endvidere muligt at følge effekterne 
af dørens tilstedeværelse.

Foreløbige erfaringer med en  
personlig dør 
Døren er med til at fastholde selvværd 
og livserfaringer. Der er opstået nye 
sociale kontakter via den nysgerrighed 
døren skaber hos naboer, familie, venner, 
medarbejdere og andre.  
Som menneske oplever man sig set 
og respekteret, og det giver mod og 
lyst til at deltage mere i fællesskabet. 
Døren er nem at skelne fra de øvrige, 
når man skal hjem igen efter at have 
været ude i fælleslokalerne. Der skabes 
større ligeværdighed mellem beboere 
og medarbejdere.  Alt tyder derfor 
på, at individuelle hoveddøre både vil 
være en hjælp for den enkelte beboer, 
dennes familie, øvrige beboere og 
medarbejderne.  Bemærk at man ikke 
udskifter hele døren, men blot påklæder 
den gamle dør et billede af en smuk dør 
på et selvklæbende unikt materiale. 
 
Sådan anbefaler vi, at kataloget 
bruges:
1: Vælg dør(e) 
2: Udfyld den elektroniske bestilling på 
https://www.mydoor.dk/bestilling/  
Udfyld alle felter. Der skal bl.a. opgives 
mål på døren, om den er højre- eller ven-
strehængt, samt angives nummeret på 
den eller de døre, der er valgt i kataloget. 

Er der tale om et billede af en personlig 
dør, vedhæftes billedet i bestillingen. Se 
vejledningen for billedets kvalitet i slutnin-
gen af kataloget samt på hjemmesiden.  
Skal der bestilles flere døre på samme 
tid, kan en oversigts-bestillingsliste rekvi-
reres og vedhæftes som samlet elektroni-
ske bestilling.

Herefter:
- Vi kontakter jer for afklaring af 
eventuelle spørgsmål, og sammen 
sikrer vi det bedste resultat i løbet 
af produktionsprocessen. 

Handelsbetingelser:
Når I har modtaget bekræftelsen fra 
Mydoor, påbegyndes produktionen af 
døren.   
Herefter kan handelen ikke annulleres. 
Eventuel reklamation skal ske indenfor 
de første 8 kalenderdage efter dørens
opsætning.
En dør som skades af Mydoor´s 
medarbejder under opsætning, erstattes 
af Mydoor uden ekstra omkostninger. 
Udfører stedet selv opsætning af 
døren, og denne lider skade, kan 
ny dør rekvireres til halv pris.



 Lever man med en hjerneskade og har svært ved
 at skelne ting fra hinanden i omgivelserne, vil det
 være meget nemmere at finde sin egen dør, hvis
 den er let genkendelig.



Dørene i kataloget: 
Kataloget indeholder mange døre i forskellige farver. Farverne er tydelige uden at være 
skrigende. Nogle af dørene kan ses i flere forskellige farver. Døre med patina – altså slid fra 
dørens mangeårige brug-, anbefaler vi ikke farveændring af, da patinaen vil forsvinde under 
den mættede farve som lægges henover. De døre som egner sig til at blive trykt i en anden 
varm og traditionel dørfarve, vil have ”farveskift muligt” anført under dørnummeret.   
Alle døre kan trykkes både som døre med sidepanel og uden sidepanel. 
OBS: Døre med patina kan i visse tilfælde fremstå i et uventet flerfarvet resultat ligesom 
småskavanker på dørene vil blive større når døren trykkes i fuld størrelse. 
Dør-detaljer, såsom brevsprækker, dørhamre mv. er fjernet fra dørene i kataloget,  
da funktionaliteten i disse jo ikke følger med et billede. Såfremt det ønskes kan  
sådanne eller eventuelle andre personlige kendetegn tilføjes før trykning. 
Tal gerne med Mydoor om mulighederne.

  FØR
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Hvordan foregår det i praksis
Når I har valgt den ”nye” dør, skal opmåling af originaldøren foretages så 
præcist som muligt. Der måles højde og bredde. Har døren et sidepanel, måles 
dette også og anføres i kommentarfeltet i forbindelse med bestillingen. 

Om materialet hvorpå døren printes, kan vi fortælle:
- Det forbliver fastsiddende, trods brug og rengøring af døren. 
- Døren kan vaskes og renses uden problemer. 
- Materialet er selvslukkende og udvikler ikke giftige dampe i tilfælde af brand. 
- Kan let fjernes igen uden at skade døren, når billedet ikke længere har sin berettigelse.

Yderligere tips
Vær opmærksom på, at hvis døren sidder tilbagetrukket fra gangen, kan der være brug 
for at trække farverne lidt ud i gangen f.eks. ved hjælp af en printet ramme eller bort i 
samme farve som døren. 
Andre visuelle symboler, som har betydning for den enkelte person, vil ligeledes kunne 
øge selvstændigheden i hverdagen – som fx et hjerte, eller et WC på toiletdøren.

Vejledning til fotografering af ens egen hoveddør.
1. Brug som minimum et semiprofessionelt kamera på 6 megapixels eller derover.  
 Brændvidden på objektivet skal helst være på min. 40 mm for at undgå kraftig  
 fortegnelse og styrtende linjer.  
2. Døren skal udgøre det meste af motivet- så lidt som muligt “udenom”.  
3. Fotografér så vidt muligt fra midten af døren og i en vinkel på 90 grader ud for. 
4. Billedet skal tages, når døren er i skygge, eller på en overskyet dag. 
 Ingen blitz. Dette for at undgå for kraftige skygger. 
5. Billedet må ikke være rystet. Brug gerne stativ.

Vejledning til opsætning af min egen hoveddør
1. Dørfladen skal rengøres omhyggeligt med et fedtopløsende rengøringsmiddel. 
2. Afmonter dørhåndtag, nøglehulsplade og eventuel brevsprække. 
3. Fjern det beskyttende papir på bagsiden indtil ca. 10 cm fra øverste kant,  
 og start påsætningen af materialet fra øverst på døren,  
 så det kommer ca.1 cm ud over kanten i alle sider.  
 Materialet er nemlig fremstillet ca. 2 cm bredere og højere end døren. 
5. Fjern langsomt det beskyttende bag-papir oppe fra og nedefter, 
 mens materialet samtidig gnides på i vandrette bevægelser i 
 hele dørbredden. Hertil benyttes den medfølgende spatel. 
6. Når hele døren er opklæbet, skæres det overskydende materiale af rundt 
 om døren på alle sider med en skarp kniv. 
7. Montér igen dørhåndtag mm. Vær opmærksom på, at hvis der mangler 
 skruer ved håndtag eller nøglehul, kan trækket i dem ved dagligt brug blive 
 skævt og efterfølgende løsne fotostaten rundt omkring rosetten ved 
 håndtaget. Sørg derfor for, at alt er skruet forsvarligt fast som foreskrevet. 
8. Når folien skal afmonteres igen, trækkes materialet blot forsigtigt af, og døren  
 rengøres. Efter flere års brug kan der forekomme ganske få limrester, som nemt  
 kan fjernes. Hvis der er limrester, sender vi limfjerner uden beregning.
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Du har fået svært
ved at huske og
finde rundt.

Du “tager din gamle
dør med”, som du
kender ud og ind.

Du flytter i plejebolig,
men har svært ved at
finde din egen dør

Du kan nu nemt finde
din egen dør.

Min Egen Hoveddør

Når man bor et sted hvor alle døre ligner 
hinanden, kan det være en rigtig god idé at
gøre ens egen dør let genkendelig.
Et opklæbet foto af en dør du har haft i en
tidligere bolig, vil:

• Hjælpe dig med at finde hjem,
• Give anledning til megen samtale om 

minder, knyttet til døren,
• Huske alle på, at der bag din personlige dør 

bor et menneske i sit eget hjem

Der er gode erfaringer med de personlige 
hoveddøre:

• Beboere oplever større tryghed og glæde i 
forhold til at kunne finde hjem i egen bolig.

• Familier er glade og imponerede over 
kvaliteten af dørene.

• Medarbejdere og ledere ser en styrkelse af 
beboernes selvstændighed og gensidige 
hjælpsomhed.

• Værdigheden fastholdes.

Administration
Eden Denmark I/S  Bøjdenvej 27  Tlf.: +45 40 55 46 50  kontakt@mydoor.dk 
CVR: 31802857  5800 Nyborg  Tlf.: +45 22 45 41 88  www.mydoor.dk

Valg af dør
Er det ikke aktuelt med en tidligere dør, er der 
mulighed for at vælge en dør fra vort katalog. 

Her finder du et stort udvalg af døre og farver. 
Dette katalog findes online, og som et fysisk 
lånekatalog.

Farve og design kan gøres unikt og
personligt.



Kontakt os for oplysninger om pris, bestilling, fremgangsmåde mv.
Webside: www.mydoor.dk 
E-mail: kontakt@mydoor.dk

Salg, rådgivning samt administration:
+45 4055 4650 (Karin Dahl)
+45 2245 4188 (Aase Porsmose)

Tekniske spørgsmål:
+45 24 48 11 70 (Peter Andersen)
+45 21 42 50 70 (Jan Rasmussen)
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