
Aktivitetsvenn
Dobbel glede



Å være 
aktivitetsvenn er 

enkelt. Du trenger 
bare å gjøre noe 

du liker. Sammen 
med en som har 

demens.



Å bidra til økt livskvalitet for 
personer med demens i 
samarbeid med frivillige 



Hva slags aktiviteter gjør dere vanligvis sammen?
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Religion- og livssynsaktiviteter (f.eks gudstjeneste)

Hus/hage- eller annet praktisk hjemmearbeid (f.eks…

Annet

Hobbier (fiske, dans, sang, el.l.)

Besøk til venner, familie, eldresenter, el.l.

Kulturaktiviteter (teater, kino, el.l.)

Ærender ute (butikk, frisør, el.l.)

Gruppeaktiviteter med andre personer med demens

Tur i bil, buss, el.l - besøke kjente steder

Kafé-besøk

Gåturer, friluftsliv, trening

Sitter og prater hos han/henne eller hos deg



Konseptet aktivitetsvenn nasjonalt

• Kurs og veiledning fra 
Nasjonalforeningen 

• Verktøykasse for kommuner 
• Støtte og oppfølging for kommuner 

fra Nasjonalforeningen





Arbeidsgruppa i Bodø:

- Maja Grav Henriksen, Frisklivssentralen

- Unni Borg, Hukommelsesteamet

- Rigmor Buschmann, Tildelingskontoret

- Mona Engelien og Tore Moen, Demensforeningen

- Mette Nordberg-Falkmo, Hjemmetjenesten Saltstraumen



Status:

• 15 personer som har aktivitetsvenn

• 13 aktivitetsvenner i oppdrag

• 29 år til slutten av 60- årene

• To kurs i året

• To erfaringssamlinger i året

• E-læringskurs tilgjengelig

• Ønsker å utvide til distriktene







Turgruppa i Bodø

https://www.tv2.no/v/1438995/

https://www.tv2.no/v/1438995/


Evaluering
• Svært vellykket

• Ønske om en utvidet periode for å gjøre erfaringer 
over tid og bygge tilbudet på en enda bedre måte.

• Inkludere matglede kurset? 
• Tjenesten er sterkt verdsatt av både brukere, pårørende 

og aktivitetsvenner
• Ca. 50% stilling

• Økt behov i en periode mht. videreutvikling bla. 
samarbeid med andre kommunale aktører

• Stort oppfølgingsbehovet når sykdommen utvikles og 
medfører andre behov hos bruker. 
• Gir utfordringer og et stort ansvar for 

aktivitetsvennen.
• Hukommelsesteamet rolle:

• bidrar med fagkompetanse i kursene 
• viktig for å avdekke behov for aktivitetsvenn



«Mamma storkoser seg. Hun kjenner ikke igjen 
aktivitetsvennen sin, men når aktivitetsvennen ringer på og 
sier «det er turvenninna di», vekkes noe i mamma. Det er 
fantastisk å se.»

«Det fungerer veldig bra. Aktivitetsvennen har blant annet 
kommet på besøk til mamma med blomster fra hagen. Ofte er 
det ikke så mye som skal til for å glede. Vi er veldig 
takknemlig for innsatsen hun har gjort. Mamma har hatt 
korttidsopphold på sykehjem, og da kom aktivitetsvennen til 
og med på besøk der. Det var utrolig koselig gjort.»

«Mannen min er entusiastisk og glad etter turene. Det er 
fantastisk den jobben aktivitetsvennene gjør!»



Matgledekurset


