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Förord 
 
Sedan 2003 har jag varit ansvarig för utbildningssatsningar i några kommuner. Utbildningar-

nas syfte har varit att uppdatera kunskap som skulle tjäna som inspiration för personal inom 

demensomsorgen. En tanke som yppades redan i första gruppen och som sen återkommit då vi 

suttit ner i grupperna har varit en önskan om mer tid för aktiveringen av personerna med 

demens, de boende. En tid som man inte ansåg sig ha men som personalgrupperna var överens 

om skulle vara viktig för personen med demens.  

 

 Gemensamma traditionella aktiviteter bedrevs i boendena men detta ansågs inte vara nog 

eftersom det inte passade alla, mycket beroende på deltagarnas varierande sjukdomsgrad. Det 

stod klart att det var viktigt med det personcentrerade perspektivet på aktivering vilket innebär 

att aktivitet måste vara avpassad efter individen och hans behov, förmågor och önskemål. 

Enskild aktivitet för personen med demens borde utifrån det personcentrerade perspektivet 

vara den bästa lösningen och denna enskilda aktivitet fick så benämningen ”egen tid”. På de 

boende där man infört ”egen tid” som ett strukturerat arbetssätt framkommer genomgående 

positiva erfarenheter.  

 

 Min tacksamhet är stor till kommunerna där jag fått förtroendet att vara med och införa 

”egen tid” som ett arbetssätt. En mycket engagerad personal, som ger personen med demens 

”egen tid”, och personen med demens har förmedlat så mycket kunskap till mig om bety-

delsen av individperspektivet också då det gäller aktivering.  

  

 

 

Jönköping 2006 

Iréne Ericsson 
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Gruppboendetanken och aktivitet 
 
Personal inom kommunens verksamheter talar idag ofta med uppgivenhet om de minskande 

personella resurserna som gör att de endast i ringa omfattning, eller inte alls, anser att de har 

tid att aktivera personen med demens. Aktivering har blivit ett begrepp som ofta ger personal 

en känsla av otillräcklighet och de upplever att kravet från arbetsgivaren om att aktivera de 

boende är tungt. Det finns ingen särskild tid avsatt för aktivering utan det ska ingå i ordinarie 

verksamhet. Det råder också ibland förvirring om vad aktivitet är för personer med demens 

och ofta känns därför aktivering som ett oöverstigligt berg för utföraren.  

 

 Den här skriften vill ge exempel på hur man med små medel på ett mycket enkelt sätt kan 

aktivera personer med demens och syftet är också att försöka bringa någon klarhet i vad som 

kan vara aktivitet utifrån ett personcentrerat perspektiv.   

 

 Människan är en aktiv varelse som behöver aktivitet och stimulans för att uppleva 

välbefinnande och meningsfullhet. Aktivitet är också ett honnörsord i gruppboende för 

dementa, en vårdform som har funnits sedan slutet av 1970-talet i Sverige. Vården i grupp-

boendet för demenssjuka skulle enligt den ursprungliga modellen bedrivas i en småskalig, 

hemlik, lättförståelig och trygg miljö. Den skulle ge personen med demens möjlighet att på ett 

bättre sätt delta i det naturliga dagliga livets aktiviteter och i det sociala livet med stöd från 

specialutbildad, kompetent och förstående personal och omsorgen skulle vävas in i det dagliga 

livet. 

 

 För att en person med demens skall kunna delta i aktiviteter krävs insatser, initiativ och 

vägledning från omgivningen. Forskning, både genom intervjuer och observationer av 

personer med demens, har visat att sysselsättning och stimulerande aktiviteter är av mycket 

stor betydelse för välbefinnande. Sysselsättning beskrivs ofta som ett av de viktigaste 

psykologiska behoven hos personen med demens.  

 

Vad är aktivitet för personen med demens 
 

I vårdformen gruppboende för dementa var grundtanken att personen med demens skall delta i 

det naturliga dagliga livets aktiviteter och då inställer sig omedelbart frågan om vad som är 

det naturliga dagliga livets aktiviteter. Demenssjukdomen innebär förluster av förmågor som 

t.ex. inpräglingsförmåga, problemlösningsförmåga, initiativförmåga, praktisk förmåga, språk, 
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abstraktionsförmåga och förmåga att tolka omgivningen. Den bristande förmågan att lära in 

nytt innebär för det första att aktiviteterna måste vara av sådan art att personen kan utnyttja 

sedan tidigare i livet inlärda färdigheter. Det är viktigt att förstå vad som är det naturliga 

dagliga livets aktiviteter, t.ex. att tvätta sig, att raka sig, att klä på sig, duscha, matlagning, att 

inta måltider, tidningshämtning, handla, plocka blommor, städa, hämta matvagnen, 

promenera, göra utflykter, samtala osv. Det gäller alltså att ta tillvara aktiviteterna som ingår i 

vardagslivet. Oftast tar det längre tid att utföra sysslorna om personen med demens ska göra 

så mycket som möjligt själv. Han/hon behöver också oftast stöd av någon för att kunna utföra 

det naturliga dagliga livets aktiviteter på grund av sina nedsättningar. Att få utföra dagliga 

livets aktiviteter med stöd kan emellertid ge känsla av självständighet och en aktiv och 

meningsfull dag. 

 

 Även om det för aktivering av personer med demens inte krävs fantasifulla personer som 

kommer med nya fräscha idéer om nya aktiviteter så krävs det inlevelseförmåga, fantasi och 

uppfinningsrikedom hos personalen för att se och ta tillvara på varje tillfälle för naturlig 

aktivitet. Att ta tillvara naturliga dagliga livets aktiviteter kan handla om att läsa tidningen. 

För att kunna läsa tidningen måste den först hämtas i brevlådan eller köpas i kiosken och då 

kan hämtningen av tidningen i brevlådan, eller inköp i kiosken tillsammans med någon i 

personal-gruppen, bli en naturlig del av det dagliga livets aktivitet. Ett annat exempel kan vara 

middagen. För att få middag måste man börja med att skala potatisen och då är en naturlig 

aktivitet att erbjuda potatisskalaren och också att ta en potatisskalare själv som personal för att 

visa före hur man gör när man skalar potatis. Det kan vara så att personen glömt hur man 

använder potatisskalaren, men när vi visar före så väcks minnet. Om personen inte längre kan 

klara av att skala potatisen på grund av sina nedsättningar så kan man låta honom/henne sitta 

med när man skalar och personen kanske kan klara uppgiften att lägga potatisen i en kastrull  

med vatten.  
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 I diskussionen om aktiveringens ”vara” eller ”icke vara” i gruppboendet hörs ibland att de 

som idag flyttar in är mycket sämre i sin sjukdom än vad som var fallet några år tillbaks. Det 

skulle därför vara svårt att genomföra några aktiviteter. Av den anledningen är det än vik-

tigare att klargöra vad som är, eller kan vara, aktivitet för den enskilde. För den som är svårt 

sjuk kan det vara aktivitet att vara med och titta på när någon annan utför sysslor. Det kan 

vara att se på när någon annan dammar mina saker och som under tiden damningen pågår 

berättar historien om mina saker för mig, även om jag inte ger synlig eller hörbar respons. 

Aktivitet kan också vara att lukta på blommor, att få komma ut i gröngräset en solig dag och 

titta på barnen som leker i parken, att få ett fotbad eller taktil stimulering av någon som ser 

mig rakt in i ögonen och säger mitt namn. Vid långt framskriden demenssjukdom är det inte 

hur mycket personen klarar att uträtta med mina händer och sitt intellekt som är av betydelse, 

utan mer den stimulans genom den mänskliga kontakten som personen får genom en stunds 

aktivitet. Den mänskliga kontakten ger en ökad känsla av att vara någon, att bli bekräftad som 

en värdefull människa.  

 

Gemensamma aktiviteter 
 

I det naturliga dagliga livets aktiviteter ingår att vi samspelar med andra människor, något 

som också är viktigt att försöka främja i vården av personer med demens. Den verbala 

kommunikationen är en viktig del i vårt sätt att samspela med andra människor. Demenssjuka 

löper på grund av sina svårigheter att förstå vad andra säger, och att själva uttrycka sig, risk 

att uteslutas ur gemenskapen med andra och bli mer och mer ensamma i sin egen värld. 

Samtalet är en aktivitet så god som någon, men ofta tar inte personen med bristande språk-

förmåga initiativ till samtal och om initiativ tas är det svårt att hålla tråden i samtalet. 

Problemet vid samtal i grupp är att det krävs koncentration på flera personer på samma gång. 

Flera samtidiga stimuli gör det lätt att tappa koncentrationen och personer med demens blir då 

sittande oengagerade och tysta. Vårdgivarens sätt att uppmuntra till samtal och att involvera 

och stödja individen i samtalet är av stor betydelse för att personen med demens inte ska 

avskärma och isolera sig. 

 

 Trots de problem som demenssjukdomen ger, finns det möjlighet att upprätthålla gamla 

och bygga nya relationer genom att utbilda och träna personal i förmågan att stödja personer 

med demens. Utveckling av vårdpersonalens förmåga är till fördel både för personer med 
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demens och vårdpersonal själva. Vårdaren har alltså en stor betydelse för att gamla relationer 

ska upprätthållas och för att nya relationer ska kunna byggas. 

 

 Gemensamma aktiviteter är ett sätt att främja samspel, men en medvetenhet måste finnas 

om personalens betydelse för att samspel skall åstadkommas och det är också av betydelse att 

aktiviteterna är anpassade efter sjukdomsgraden hos de personer som deltar i gruppen. Det 

finns många bra aktiviteter som främjar samspel, t.ex. gemensamma måltider, sångstunder, 

lyssna på musik, tidningsläsning, sällskapsspel som ordspråkslådan, gymnastik och inte att 

förglömma olika former av reminiscens. Genom att använda sig av s.k. ”minnesväckare” kan 

minnesfragment från förr framkallas hos personen med demens. Det som väcker minnet kan 

vara t.ex. ett gammalt föremål. Att främja samspel genom gemensam aktivitet är alltså viktigt 

men också att utgå från individen och dennes förmågor, önskemål, intressen och behov. Alla 

människor är inte intresserade av samma aktiviteter och alla har inte förmåga att utföra aktivi-

teten beroende på nedsatta förmågor. En gemensam aktivitet där det krävs något av personen 

som övergår dennes förmåga kan väcka stor frustration, vilket kan leda till att hela aktivitets-

situationen blir ett misslyckande för alla inblandade. Man bör dock inte avstå helt från 

gemensamma aktiviteter på demensboendet. En god regel är att pröva olika aktiviteter, men 

om någon av personerna med demenssjukdom uppvisar tecken på frustration eller irritation 

bör man låta honom/henne avstå från aktiviteten. Ett avstående från aktivitet på grund av 

bristande förmågor får inte förväxlas med avstående från aktivitet på grund av utebliven 

förståelse på grund av bristande abstraktionsförmåga. Då en aktivitet föreslås och personen 

tackar nej måste man försäkra sig om att han/hon förstått vad som erbjudits genom att på ett 

konkret sätt visa vilken aktivitet som avses.  

 

Personcentrering/individperspektivet  

 

Kitwood (1997) försökte i slutet av 1980-talet förklara demensprocessen. Han beskrev 

demenssjukdomen som en process som är beroende både av den neurologiska nedsättningen 

som en person har, men också av de socialpsykologiska processerna. Miljön som individen 

finns i och personens psykologiska resurser, både föremålen och människorna som finns runt 

individen, det psykosociala samspelet, är av betydelse. Man kan inte arbeta med demenssjuka 

enbart utifrån det medicinska perspektivet eftersom det finns andra faktorer som också 

påverkar hur demensprocessen blir för den enskilde. Diagnosen är av mindre betydelse och 

det är i stället hur vi ser på och bemöter människan som är av betydelse för hur sjukdomen 
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uttrycker sig. Det första och viktigaste är att vi ser personen som den unika människa han/hon 

är.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utgå från personen 

 
Att vara en person är först och främst att vara människa, vilket innebär att man på ett djupt 

plan lever i en gemenskap med andra människor. Kropp och själ hör ihop, brukar vi säga, 

samtidigt som de är åtskilda. Sinnesintrycken ger oss möjligheten att uppleva omvärlden, 

föremål och människor runt om oss och vi för en dialog både med och utan ord. Genom 

överskridande (transcendens) är människan också knuten till en andlig dimension där dialogen 

kan bestå av t.ex. musik, rörelse, konst, naturupplevelse, meditation och bön. Det är av 

betydelse för människan både att känna sig hemma i sin kropp men också med andra personer 

och med tillvaron i stort. Personbegreppet omfattar även människosynen, d.v.s. hur man ser 
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på människan och hennes värde. Enligt en humanistisk människosyn har människan ett 

absolut värde. Personen är värdefull just därför att hon/han är människa och inget kan rubba 

det värdet. Personbegreppet kan också ses ur ett socialpsykologiskt perspektiv som är den 

ställning olika människor ger varandra i det sociala sammanhanget med respekt för den andres 

integritet, vilka roller vi har och ger varandra. Det sätt varpå vi möter andra människor, och då 

också personen med demens, handlar om ett förhållningssätt. Om personen med demens ses 

som en person avgörs av mötet med varje medmänniska oavsett vem han/hon är.  

 

 Det unika hos personen ingår också i personbegreppet, det unika gör oss till den person vi 

är och det unika är beroende av både arv och miljö. Livserfarenheten, livshistorien, person-

ligheten, temperament och värderingar gör oss unika. Ingen har exakt samma uppfattning och 

erfarenhet som den andre i och med att vi upplever och uppfattar omvärlden och livet på olika 

sätt. Vårdaren såväl som personen med demens är en unik varelse som formats/formas av 

både arvet och miljön. Livserfarenhet, livshistorien, personlighet, temperament och värde-

ringar har betydelse för hur vårdaren ser på och förhåller sig till personen med demens. 

Vårdarens syn på sig själv som en person påverkar också hur hon/han förhåller sig till eller 
möter vårdtagaren. Anser vårdaren att personen med demens är en betydelsefull människa, 

har ett värde, så måste vårdarens arbete och han/hon själv vara värdefull eftersom han/hon 

vårdar och stöttar den värdefulla människan. Men om vårdarens inställning är att personen 

med demens är värdelös med alla sina nedsättningar och brister då blir vårdaren själv och det 

arbete han/hon utför också naturligtvis värdelöst. Ibland krävs det bearbetning av mig själv 

som person, min inställning och människosyn för att kunna förhålla sig till och se personen 

med demens. Föder demenssjukdomen ångest hos mig själv som vårdare så är det mycket 

svårt att möta och vårda personen med demens eftersom jag då omedvetet håller en distans till 

personen då han/hon istället behöver närhet. 

 

 Att vara en person innebär också att leva i en relation till andra människor. Buber (1997) 

menar att ”allt mänskligt liv är att mötas”. Möten eller relationen beskrivs som ”Jag - Du” 

möten eller ”Jag – Det” möten. Då vi ser den andre, den vi möter, som en värdefull människa, 

ett subjekt, öppnas möjligheter för ett ”Jag – Du” möte. Man möter en människa fullt ut med 

allt vad man har i sig själv och det kräver en ärlighet och det innebär också en risk genom att 

vi öppnar oss så fullt ut för en annan människa. Det krävs en del mod för att möta någon 

annan som ett ”Du” och vi har olika lätt eller svårt för detta. Modet ligger i att den andre kan 

såra oss, människan är sårbar i ”Jag – Du” mötet. Det här mötet beskrivs med orden öppenhet, 
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närhet, närvaro och medvetenhet. Det är svårt att planera för ”Jag – Du” möten, vi kan bara 

vara öppna för dem. Nåd är ett bra uttryck för det här, menar Buber. Nåd är något som inte är 

köpt, sökt, intjänat eller förtjänat. Då man möts i ”Jag – Du” mötet är det livet som på ett 

mystiskt sätt visar sig som en gåva. Mötet ger oss möjlighet till en djup kontakt med en annan 

människa - som att resa till ett okänt område. Ofta är det svårt att beskriva det som händer i 

det här mötet med ord, men det är fantastiskt att uppleva och vi beskriver ofta ”Jag – Du” 

mötet som ett möte då ”vi nådde fram till varandra”.  ”Jag – Det” mötet kan sägas vara något 

av en motsats till ”Jag – Du” mötet och kännetecknas av kylighet och tillbakadragande. Den 

andra människan ses som ett objekt och ”Jag – Det” mötet präglas av upprätthållande av 

distans och ett avståndstagande. Mötet innebär inte samma risker som ”Jag - Du” mötet 

eftersom vi inte ger oss själva, men ”Jag – Det” mötet ger inte heller den upplevelse av djup 
glädje som ”Jag – Du” mötet ger. Det är fullt möjligt att göra ”Jag - Du” möten med personer 

med demens även med den person som kommit långt i sin sjukdomsutveckling, men det 

kräver de ingredienser som Buber talar om som öppenhet, närhet, närvaro och medvetenhet.  

 

Aktivitet ger känsla av identitet 
 

Vid demenssjukdom får personen allt svårare med att behålla den känsla av identitet som är 

av betydelse för att människor ska uppleva helhet och mening i tillvaron. Det blir allt 

viktigare ju längre sjukdomen fortskrider att ge personen med demenssjukdom uppmärksam-

het och att möta och umgås med personen för att stärka känslan av identitet. Människan har 

ett behov av att uppfatta sig som delaktig i ett socialt sammanhang enligt den sociala 

interaktionsteorin. Det sociala sammanhanget formar människans identitet och är viktigt för 

”Jag”-uppfattningen, d.v.s. den egna uppfattningen om vem jag är. Hur människor omkring 

uppträder i förhållande till oss är avgörande för vår självuppfattning. En utplåning av identitet, 

en så kallad depersonalisering, skulle kunna inträffa om en individ avstängs från den sociala 

interaktionen. Inskränkningar i social interaktion är negativt och medför en ”Jag”-osäkerhet. 

Personen med demens har svårt att minnas sitt liv vilket är viktigt för vår känsla av att ha en 

identitet. Förmågan att genom att minnas kunna se tillbaka på sitt liv på det man uträttat, det 

man varit med om och att minnas personer som varit av betydelse för oss, människor som 

funnits och finns i vår närvaro, är det som gör oss till någon. För att kunna ha en upplevelse 

av identitet behöver personen med demenssjukdom bli sedd och bekräftad som den värdefulla 

människa han/hon är. Ett sätt att se och bekräfta är att visa intresse och koncentrera sig på 

personen och det är också av betydelse att visa tydligt att hon/han är i centrum. Genom att 
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använda namnet, ofta, bekräftas identiteten och genom att lyssna intresserat på vad personen 

har att säga, även om det som sägs kanske inte är korrekt på grund av språksvårigheter, kan 

göra att personen upplever sig betydelsefull. Personen med demens ges upplevelsen av att 

vara en person värd att lyssna på och upplever sig säkert också vara sedd i situationen. 

 

 

                                                               Foto: Patrik Svedberg 

 

 

Livshistorien och aktivitet 
 

Att kunna berätta om sitt liv för andra är ett behov hos människan. Vi berättar ofta vår 

livshistoria för att ge mening åt det som hänt i livet. Det nedsatta minnet som följer med 

demenssjukdomen, men ofta också en bristande språkförmåga, gör det svårt att berätta. 

Vårdarens kunskap om livshistorien är av betydelse för att kunna hjälpa till med livshistorie-

berättandet, då personen med demens inte längre minns själv och inte kan skapa sammanhang 

i livsberättelsen. För att kunna stödja känslan av helhet, mening och identitet är det viktigt att 

vårdaren har kännedom om personens liv. Kunskapen om personen, genom att ha kunskap om 

hans/hennes livshistoria och utifrån det som är unikt hos personen, är också viktigt för att 

kunna ha ett individperspektiv på aktiviteter. För val av aktivitet behövs kunskap om vad 

personen har tyckt om och uppskattat att göra tidigare i livet. Det krävs dock uppmärksamhet 

på att en tidigare älskad aktivitet kanske kan ge frustration vid tilltagande demenssjukdom. 

Kitwood menar att det kan finnas en typ av utveckling också under demenssjukdomen där en 

anpassning till sjukdomen gör att personen avslutar aktiviteter som han/hon inte längre anser 

sig bemästra. Om personen ändå tvingas delta i en sådan tidigare omtyckt aktivitet skulle det 

kunna föda frustration. Det är viktigt att som personal lära sig att avläsa om personen mår bra 
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av en aktivitet eller inte. Om man upplever att aktiviteten inte är positiv för personen med 

demens ska man avsluta, men däremot måste man ibland pröva för att veta om en aktivitet 

fungerar för personen och det är inte farligt att pröva för att sedan förkasta. Frustration i en 

aktivitet kan dock ha flera förklaringar än anpassning till sjukdom, t.ex. kan en förklaring vara 

ett uteblivit stöd i aktiviteten. Ett personligt stöd och uppmuntran till aktivitet krävs alltid, och 

alltmer, ju längre demenssjukdomen fortskrider.  

 

Individperspektivet och aktivitet 
 

Ett individperspektiv innebär alltså att man tar hänsyn till vem personen var, vem personen är 

och individens behov av och även önskan om typ av aktivitet. Skräddarsydda aktiviteter för 

personen med demens är nödvändigt. Ibland växer vi ur våra kläder och skräddaren måste 

därför sy nya till oss och så är det också med aktivitet och definition av aktivitet för den 

enskilde personen med demens. Aktiviteter måste förändras över tid med sjukdomsutveckling. 

I vården av personer med demens och även vid aktivering av personer med demens räcker 

alltså inte ett generellt recept utan det behövs många. Receptet är personligt/individuellt. 

Individperspektivet innebär också att vi inte kan ge vård och aktivera genom att referera till 

oss själva ”det här skulle jag tyckt om, så här skulle jag vilja haft det” o.s.v. Vi måste ständigt 

påminna oss om att vi är personer/individer med olika behov och önskningar, vi är alla unika.  

 

 Det personcentrerade perspektivet på aktivering ger förståelsen för att aktivitet måste vara 

avpassad efter individen och hans/hennes behov, förmågor och önskemål. Då man antagit det 

personcentrerade perspektivet blir resultatet att enskild aktivitet för personen med demens 

borde vara den bästa lösningen. Det var denna enskilda aktivitet som kom att benämnas 

”egen tid”.     

 

” Egen tid” – att aktivera med personcentrering/individperspektiv 
 
”Egen tid” innebär att respektive kontaktperson avsätter viss tid per vecka för den person man 

är kontaktperson för. ”Egen tid” schemaläggs och under den schemalagda tiden utförs någon 

aktivitet som är vald och avpassad efter just den personens intressen, önskemål, behov och 

förmågor.  

 Begreppet ”egen tid” föddes vid ett handledningstillfälle på ett gruppboende. Gruppen 

uttryckte en önskan om mer tid för den enskilde personen med demens. Man menade att det är 
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många arbetsuppgifter som pockar på uppmärksamhet under en dag på ett boende. Det är lätt 

att prioritera sådant som hör till institutionslivets nödtorft såsom tvätt, städning, mat och 

fysisk omvårdnad, d.v.s. det som är synligt, som syns om vi gör eller avstår från att göra. 

Personerna som bor i demensboendet har också ofta kommit olika långt i sjukdomsutveckling 

vilket gör att gruppaktivitet är svårt att genomföra och de som då inte kan delta i 

gruppaktiviteter får ingen tid alls av personalen med undantag av omvårdnadssituationerna. 

Det för alla människor viktiga samspelet med andra personer, de medboende emellan, uteblir. 

En av de etiska principerna säger att det ska vara en rättvis vård, en vård på lika villkor, en 

princip som personal ofta upplever sig inte kunna leva upp till. I demensboendet menar 

personal att det kan vara så att den som pockar på mest uppmärksamhet får största delen av 

personalens tid. En mycket allvarlig situation av flera orsaker, eftersom den person som inte 

får stimulans på något sätt och som lämnas åt sig själv riskerar att gå mer och mer in i sig 

själv och bli alltmer isolerad.  

 

 Under ”egen tid” är hela uppmärksamheten riktad på personen med demend genom att 

kontaktpersonen gör något tillsammans med honom/henne som personen upplever vara 

positivt. Man utgår i val av aktivitet från individens personlighet, livshistoria, tidigare vanor, 

intressen, önskningar och behov. Det viktiga är inte att det är en aktivitet i ordets rätta 

bemärkelse, utan det viktiga är att kontaktpersonen är nära, ser och bekräftar personens 

identitet, att personen är i centrum. Den bristande känsla av identitet som personen med 

demens ofta upplever ju längre sjukdomen progredierat gör ”egen tid” ännu mer betydelsefull. 

Att få vara i centrum främjar känslan av att fortfarande vara någon, att bli sedd som människa, 

en känsla som är viktig för upplevelsen av välbefinnande, helhet och mening.   

 

”Egen tid” – aktiviteter 
 

Exemplen på aktiviteter som kan förekomma under ”egen tid” är många, som utflykt med 

kaffekorg, gå till blomsteraffären, torget, läsa, titta på kort, fotbad, taktil stimulering, badkars-

bad o.s.v. Det viktiga är att utgå ifrån vem är personen, vad har han/hon gillat och vad gillar 

hon/han nu, det kanske har ändrats något med sjukdomsutvecklingen. Det är också viktigt att 

fråga sig vad förmår, och orkar personen. Man får heller inte glömma att situationer då 

personen är åskådare till när kontaktmannen utför något med sina händer eller när kontakt-

mannen bara sitter nära, bredvid, personen också kan vara aktivitet. Det är en konst att sitta 

ner hos någon och vara tyst, en situation som kan kännas obehaglig/obekväm för oss som 
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friska men för personen med demens kan tystnaden ge en chans till att få koncentrera sig på 

kontaktpersonen som finns i rummet. Inga ovidkommande stimuli som stör vilket kan göra att 

personen plötsligt kan forma ett ord, göra ett inlägg trots stora språksvårigheter. Personen med 

demens behöver tid för att forma föreställningen i tanken om vad hon/han vill säga och det 

behövs tid för att matcha detta till ordeoch att sedan uttala dem. Många gånger under denna 

process som tar tid så hinner också tanken rinna bort, ibland på grund av att något stör, ett ljud 

eller att någon säger något. En grundförutsättning för att personen som har språkstörning 

överhuvudtaget ska kunna kommunicera är att någon lyssnar intresserat och uppmärksamt. 

Kontaktmannens kännedom om livshistoria, personlighet och vanor är avgörande för att 

kunna ge ”egen tid” med kvalitet.  

 

Erfarenheter av ”egen tid” 
 

Erfarenheterna från personal som arbetat med ”egen tid” är enbart positiva. Det framkommer 

ofta berättelser om tecken på välbefinnande hos personen men också berättelser om förmågor 

som man inte trodde personen hade längre men som plötsligt visar sig. Flera ger exempel på 

att man under ”egen tid” tittar på fotografier tillsammans och plötsligt kan personen, som inte 

sagt något på lång tid, kommentera kortet.  

 

 Kvinnan sa sällan något på grund av språkstörningar men en dag fick hon en kantarell i 

sin hand och efter en stund utbrister hon ”kantareller”. Någon sitter nära kvinnan och lyssnar 

och bejakar varpå damen ler stort och säger ”har jag plockat många” vilket gjorde att 

personen i rummet som med hjälp av sin kännedom om kvinnans livsberättelse och med 

fortsatta spridda ord från kvinnan fick kunskap om att det varit en rolig höstsysselsättning för 

kvinnan.  

 

 Vanliga kommentarer från kontaktmän som upplevt liknande situationer som den exemp-

lifierade är ”Inte visste jag att han/hon kunde berätta så mycket. Inte visste jag att han/hon 

hade så mycket kvar”. Sådana kommentarer gav också de kontaktmän som intervjuades i en 

studie. Då kontaktmannen i studien var på ”tu man hand” med personen med demens kunde 

förmågan till kommunikation men också andra förmågor vara mer intakta. Förklaringen kan 

vara att på ”tu man hand” situationen finns tillfälle för ”Jag - Du” mötet som Buber beskriver. 

De båda parterna har tid för varandra, koncentrationen ligger på personen, ingen annan finns i 

rummet, alltså inga ovidkommande stimuli som kan störa och ge stress och personen upplever 
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identitet på grund av att vara sedd och bekräftad. En medvetenhet finns hos kontaktpersonen 

om att hon/han är till för personen just i stunden. Kontaktmannen visar sin sårbarhet genom 

sin öppenhet och personen med demens skulle kunna såra genom att avvisa. Personen med 

demens har också sin sårbarhet men känner säkerhet i och med att kontaktmannen öppnar upp 

för mötet. Kontaktpersonen är nära personen. Den nära och intensiva relationen som personen 

med demens har till kontaktpersonen kan vara orsak till att glömda förmågor visar sig igen.  

 

 Berättelser om iakttagna tecken på välbefinnande hos personen med demens vid 

användning av ”egen tid ” är t.ex.:  

 

”Hulda” hade älskat kafferep och hon hade alltid i sina friska år varit engagerad i syjunta. 

En eftermiddag dukar kontaktmannen upp ett kaffebord i kvinnans rum och inbjuder sig själv 

till syjunta. Kontaktmannen handarbetar medan damen tittar på och de dricker kaffe till-

sammans. Kvinnan uppvisar genom både ansiktsuttryck och kroppsspråk stort välbefinnande 

den stunden aktiviteten pågår. 

 

 På ett annat boende användes ”egen tid” till bad i badkar. Duschsituationen hade aldrig 

varit särskilt populär varför kontaktmannen ville prova att bada kvinnan istället. Det var ett 

litet arrangemang för först behövde badrummet och badkaret renoveras eftersom det inte 

använts på flera år. Så kom dagen då det skulle prövas och man fyllde i väldoftande skumbad 

i vattnet. Kvinnan låg som en prinsessa och njöt av badet, berättar kontaktmannen. 

 

Det som också ofta uttrycks som en erfarenhet av användning av ”egen tid” är en ny 

arbetstillfredsställelse, dels på grund av den positiva respons man tycker sig få från personen 

med demens och dels på grund av att man vet, kan peka på, att nu har jag faktiskt gjort detta 

för min vårdtagare. Eller som någon uttryckte det: ”Jag kan gå hem med gott samvete. Jag 

har gjort något för att han ska må bättre”. Respons från den som vårdas är oerhört viktigt för 

arbetstillfredsställelsen men ofta uteblir denna i demensvården på grund av patientens 

nedsatta förmågor och det gör att vårdaren många gånger inte känner sig sedd och bekräftad 

som den gode vårdaren som han/hon vill vara. Responsen från personen med demens som 

berättas om i samband med ”egen tid” är att de som inte sagt särskilt mycket under lång tid 

plötsligt säger något som dessutom är helt adekvat. Det som tolkas som respons är ofta också 

de uttryck för välbefinnande i kroppsspråk och ansiktsuttryck som kontaktmannen tycker sig 

kunna avläsa hos personen.  
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Tid för ”egen  tid”  
 

Finns det möjlighet att ge den enskilde ”egen tid ” med våra bristande resurser? Någon som 

arbetat med ”egen tid” menade att det handlar inte så mycket om tid utan det handlar mer om 

inställning. Kanske kan det vara så att det är lätt att stirra sig blind på ”icke” - resurser och då 

har man svårt att se några som helst möjligheter. Det är inga stora underverk vi kan göra för 

det räcker inte resurserna till men det är viktigt att kunna se de små sakerna vi kan göra i 

vardagen för att försöka öka välbefinnandet för personen med demens. Att lyfta fram det där 

”lilla extra” vi kan göra och gör och som främjar identitet och självkänsla för patienten.  

I studier som gjorts i bl.a. Norge har man sett att då man strukturerar vården så frigör man tid, 

struktur sparar tid. Det är klokt att börja i blygsam skala en halvtimma eller en timma i veckan 

per person på boendet. Ett schema där man skriver in med vem och vilken tid ”egen tid” skall 

utföras är lämpligt att använda. Struktur genom att göra ett schema gör att det blir av och det 

gör också att alla de boende verkligen får sin ”egen tid”. Precis som i all annan demensvård 

måste flexibilitet finnas också i detta sammanhang . Det kan vara så att man någon vecka 

behöver byta dagar mellan vårdtagarna på grund av att det inte passar eller går att genomföra 

den dag som var planerad. Vilken tid på dygnet man planerar in ”egen tid” är naturligtvis 

mycket beroende av personen med demens och när det passar, eller är bäst för honom/henne. 

Erfarenheten har visat att det många gånger är förmiddagen som är bästa tiden, då är personen 

ofta piggare än på eftermiddagen. Något som är avgörande för att det skall fungera att införa 

arbetet med ”egen tid” är att man är överens om arbetssättet i personalgruppen. Dels måste 

man komma överens om när det är lämplig tid och också att man är överens så att den som 

ska utföra ”egen tid” med sin vårdtagare inte ska uppleva sig smita från andra sysslor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Exempel på veckoschema med inplanerade tider för ”egen tid” för Solvändans gruppboende. 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

08.00        

09.00        

10.00 Boende: 

Karin/ 

kontaktman 

Anette 

 

 Boende: 

Margit/ 

kontaktman 

Per 

Boende: 

Lisa/ 

kontaktman 

Birgitta 

   

11.00  Boende: 

Kalle/ 

kontaktman 

Fia 

   Boende: 

Greta/ 

kontaktman 

Anneli 

Boende: 

Stina/ 

kontaktman 

Marie 

12.00        

13.00   Boende: 

Hulda/ 

kontaktman 

Malin 

    

14.00     Boende: 

Olle/ 

kontaktman 

Sofie 

  

 

 En erfarenhet är att då man börjat använda ”egen tid” i liten skala så utökas den snart, 

eftersom resultatet sporrar till att ta tillvara de små stunderna för ”egen tid” på ett nytt sätt. 

Det som också inspirerar till att utöka ”egen tid” är en större förståelse för att det inte är några 

stora arrangemang som måste till för att ge ett ökat välbefinnande, utan det handlar om att ge 

tid då personen får vara i centrum.  

 

Att dokumentera ”egen tid” 
 

Vidare är det bra med ytterligare dokumentation utöver det schema där man planerat in tider. 

Det kan vara en god idé att skriva ner i daganteckningar vad man gjort under ”egen tid”. Det 

gör det möjligt för anhöriga att få ta del av de positiva berättelserna och kanske kan de genom 

att ta del av detta få tips om hur de själva ska kunna umgås med personen med demens. 

Dokumentation är också ett sätt att synliggöra vad vi gör, alla små saker som betyder så 
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mycket för personen med demens. Att synliggöra det värdefulla arbete som utförs i vården, 

där vi sätter personens välbefinnande i centrum.  

 

”Egen tid” - verktyg i vården 
 

Vi behöver verktyg i vården och ”egen tid” kan vara ett verktyg för att komma igång med 

aktivitet men också ett verktyg för att se personen/individen. ”Egen tid” kan även vara ett 

verktyg för att komma tillrätta med den krampaktighet som ibland finns då det gäller aktivitet. 

Det att man inte klarar av att aktivera de boende, dels på grund av tidsbrist, dels på grund av 

att personerna med demens inte vill, orkar eller har förmågor för att kunna delta i aktiviteter. 

Genom att använda ”egen tid” kan det tydliggöras vad som är aktiviteter och det kan föda en 

insikt om att man faktiskt utför en hel del dagliga livets naturliga aktiviteter tillsammans med 

personen med demens.  

 

 Mycket av det vi gör i vården av personer med demens är ganska osynligt och det är svårt 

att sätta fingret på. Det känns därför ibland mer accepterat och ger en större tillfredsställelse 

att göra det som syns såsom att städa, diska och tvätta. Att hålla i ett kvastskaft känns mer 

accepterat än att t.ex. sitta ner och samtala med personen eftersom det syns när jag använt 

kvasten medan samtalet inte syns då det är över. ”Egen tid” kan bli ett ”kvastskaft” och om vi 

använder det kvastskaftet, ”egen tid”, så kan det som tidigare var osynligt bli synligt. 

Förhoppningen är också, och studier har visat, att det är av betydelse för hur resten av dagen 

och natten blir om personen med demens får tillfälle att uppleva en stund eller stunder av 

välbefinnande som en aktivitet eller uppmärksamhet kan ge.  

 

 Vad är det som gör ”egen tid” värd att beskriva i en sån här skrift? Egentligen är åtgärden 

ingen omvälvande nyhet. Personal uttrycker att det här har vi gjort tidigare men vi har aldrig 

tänkt på det så här och framförallt har man då inte gett den boende tid på ett strukturerat sätt. 

Att genomföra aktivitet på detta strukturerade sätt var viktigt för att få aktiviteter att bli av och 

var samtidigt ett bevis på att man aktiverar de boende. Det är intressant att denna lilla åtgärd 

kan ge, och ger, så positiva konsekvenser för både personen med demens och personalen. De 

positiva konsekvenserna av ”egen tid” för personalen kan säkert bero på att man på ett förnyat 

sätt blivit påmind om vad som är aktivitet för personen med demens. Det ger en förståelse för 

att man med små enkla medel kan göra något meningsfullt för, och med, personen med 

demens som kan öka personens känsla av välbefinnande. 
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 Huvudbudskapet är att det är viktigt att lära sig se och ta tillvara på tillfällena till aktivitet 

som ger stimulans för den enskilde personen med demens. Vi får inte glömma att den 

viktigaste av aktiviteter är att vara nära, att se och bekräfta personens identitet, det är 

utmaningen i mötet med personen med demens. Att våga gå nära, våga vara nära och visa 

intresse för personen kan göra att vi upptäcker något nytt, att vi upptäcker personen med 

demens. 
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