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Begrepsavklaring  

Aktivitetsavpassing  
– Innebærer «å være så aktiv som mulig innenfor grensene satt av 

sykdommen» (Goudsmitt) 
 

– Finne balanse mellom aktivitet og hvile/restitusjon ut fra din (reelle) 
kapasitet = «den gylne middelvei»  

– Gjøre like mye hver dag = jevnt forbruk    
– Variere mellom  ulike aktiviteter, hvile og pauser 

 

Hensikt  

Å unngå utmattelse – samtidig bruke sin kapasitet i 
dagliglivet 
Gir mulighet til å påvirke egen hverdag 
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Målet er passe aktivitet – ikke for 
mye – ikke for lite  
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«Passe aktivitet» er svært individuelt  



    

  

Hverdagens aktiviteter og gjøremål  

Egenomsorg  
– Søvn  
– Personlig stell (dusje, lage seg mat, spise, ta vare på helsen,..) 
Hvile  
– Avspenningsøvelser 
– Meditasjon  
– Restitusjon / hvile  
Daglige gjøremål  
– Husarbeid – mye fysisk arbeid  
Familie  
– Omsorgsoppgaver (for barn, foreldre..)  
Egentid  
– Hobby-/fritid- /avslappings aktiviteter: strikke, sy, fotoarbeid, sport, lese, lytte til musikk, se TV, 

bruke PC 
• Mentale .. 
• Fysiske  .. 

Sosialt  
– holde kontakt/samvær med familie og venner   
 
Arbeid  
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Restitusjon vs rolig aktivitet    

– Restitusjon = planlagt hvile, - å «ligge på ladding»  

– 2 – 3 ganger for dagen, som helsefremmende rutine hver 
dag, uavhengig av dagsform 

 

•Rolige aktiviteter = avslapning?  

 

som variasjon til «ikke-rolig» aktivitet 

kan være pause / «time-out», men kan også være (mentalt) 
energikrevende   
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Indre motivasjon  

 
 
 Ytre motivasjon  Samhandling i ulike kontekster – ulike roller 

(familien, venner, kollegaer, leder) 

• Resultatet av det man gjør   
• Belønning utenfra  
• Handler ut fra forpliktelse 
• Våre anbefalte  helseråd   
• Sette mål ut fra anbefaling 

– prøve ut – få erfaringer 

Hva får oss 
motivert til å 

gjøre noe?   

Indre drivkrefter 
(biologiske behov)  

Indre motivasjon 
(Selvrealisering)  

Ytre motivasjon  
(Belønningskraft) 



    

  

AKTIVITETSKARTLEGGING 

 

• Bli bevisst egne vanemønstre og rutiner i hverdagen – «hva 
gjør jeg fra jeg står opp til jeg legger meg?» 

• Er det slik jeg ønsker dagene mine skal være?  

• Hva gir og hva tar energi? 

• Er det jeg gjør bare en vane jeg gjør uten å tenke over det? 

• Hva kan jeg gjøre annerledes?  

• Prioriterer jeg rett for meg selv?  
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Opprettholdelse av vaner  

• Utløser  -  Rutine  -  Belønning 

– Kartlegge hele vanesløyfen for å bli klar over det som skjer  
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Rutine  

  belønning  

Utløser  



    

  

Lage nye og/eller endre vaner  

Handlingsregler:  

•Ha et tydelig mål – hva ønsker du å oppnå?  

•Når skal det skje?  

•Hva skal du gjøre?  

•Gjerne skrive inn i en plan  

•Ha planen et synlig sted  

•Fokusere på gjennomføring særlig første fasen 

•Vær snill med deg selv om du glemmer å gjøre det du skal en 
dag, det er ganske vanlig   
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.  



    

  

Kartlegge hverdagen slik den er     

3.12.2013  
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  Tid Aktiviteter 
  Søndag  Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag  Lørdag  
Kl 7.00 – 08.00  
  

  
  
  

          

8.00 – 09.00  
  

  
  
  

          

9.00 – 10.00 
  

  
  
  

          

10.00 – 11.00 
  

  
  
  

          

11.00 – 12.00  
  

  
  
  

          

12.00 – 13.00 
  

  
  
  

          

13.00 – 14.00 
  

  
  
  

          

14.00 – 15.00  
  

  
  
  

          

15.00 – 16.00  
  

  
  
  

            

16.00 – 17.00  
  

  
  
  

            

Aktivitetslogg – aktivitetsplan  

 
 
Aktivitetslogg 
 – bevisstgjør egen hverdag, utgangspunkt for endring  

 
 

 
Dagsplan / ukeplan  
- gir hverdagen struktur og rutine 
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