
 

 

Aktivering 

 

Aktivering är ett övergripande begrepp för allt det vi gör för att ge 

personen vi vårdar en meningsfull vardag. 

 

Demenssjukdomen leder till att förmågan att utföra dagliga aktiviteter 

försämras, men detta kan motverkas genom att personen ges möjlighet 

att delta i individuellt anpassade aktiviteter som t.ex. underhållning,  

musik, hushållssysslor, utomhusvistelse, reminiscens mm. 

 

Det är viktigt att ge den vi vårdar en strukturerad vardag med ett meningsfullt innehåll.  

Individuellt anpassade aktiviteter kan ha många fördelar och ge goda resultat; risken för passivitet 

minskar, självkänslan stärks hos den demenssjuke och man ökar dennes känsla av att vara behövd.  

Att ge dagen en struktur och ett innehåll skapar en meningsfullhet.  

Som vårdpersonal får man dock inte glömma bort att det också är viktigt att ge möjlighet till 

avkoppling och ökat välbefinnande. 

 

När sjukdomen framskrider kan det vara svårt att få med den sjuke i vardagliga aktiviteter.  

Då är det viktigt att personalen känner till och vet hur denne vill bli bemött och vilka aktiviteter 

som är lämpliga för just den här personen. I detta skede kan aktiviteter som massage, musik, 

aromaterapi och snoezelenrum vara mer lämpliga.  

 

Vi har olika förutsättningar för att kunna delta i aktiviteter. Någon behöver och klarar av 

gemensamma gruppaktiviteter, medan någon annan behöver en annan form av regelbunden 

sysselsättning med enkla moment i en lugn miljö t.ex. att hjälpa till med disken eller att duka, 

bläddra i en tidning, sitta med en s.k. plockkudde, vika servetter och liknande.  

För någon kan det vara en fullt tillräcklig aktivitet med ”morgon-proceduren” (att stiga upp på 

morgonen, tvätta sig & gå till frukostbordet kan vara mycket krävande) eller att bara få sitta med 

och lyssna (”sällskapa”) utan att behöva prestera något.  

 

En aktivitet ska fylla ett behov hos den demenssjuke personen, inte hos personalen och en väl 

genomtänkt aktivitet kan förhindra att BPSD uppstår.  

 

 

Kännedom om personen vi vårdar, kunskap, 

fantasi & fingertoppskänsla! 

                         

                                                                                     

Vid BPSD kan aktiviteter vara en viktig del av 

omvårdnaden i ett förebyggande syfte. 

Aktiviteter bör då provas under en period 

innan man därefter utvärderar effekten. 

Genom att arbeta med BPSD-registret kan 

detta ske strukturerat och lättare utvärderas. 
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Länkar  

 

Rekommendationer från Socialstyrelsen ”Aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel” 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom/centralare

kommendationer/aktiviteter 

 

Sinnesstimulering, aktivering och avslappning för svårt demenssjuka äldre - Solbergamodellen 

http://www.hi.se/global/pdf/2006/06341-pdf_Sinnesstimulering.pdf 

 

 

Artikel som tar upp ämnet ”Social och mental stimulans minskar risk för demens” 

http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2007-20005/Nr-12005--Halsan-tiger-still1/Social-och-

mental-stimulans-minskar-risk-for-demens-/ 
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