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Energiøkonomisering – en tankegang   

•Ta bedre vare på energien ved å bruke den på den rette måten:  

 

– Bruke energien hensiktsmessig ut fra din livssituasjon 
(sosiale roller) og endrede rammebetingelser («spilleregler»)  
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Aktivitetsplan som et hjelpemiddel   

• Hjelper til å holde en struktur på dagen 

• Struktur gir forutsigbarhet og fremmer helse over tid  

• Innebærer rutiner og er i seg selv energisparende  

• Hjelp til å holde disiplin i fht egne delmål 

 

• Bidrar til å ha oversikt på prioriteringer og kapasitet  

• Noe av dagens gjøremål blir etter hvert vaner (og trenger ikke 
stå i en plan)  

 

• Planen kan ha individuell utforming og omfang – alt passer ikke 
for alle  
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Aktivitetsplan  forts..  

Stabil fase  

– (Fleksibel ) aktivitetsplan  

• Ganske faste rutiner på søvn og måltider,  

• Ganske faster tider på restitusjon/hvile/avspenning  

• Ganske god oversikt over det som er dagens «hovedaktivitet»  

 

• Logge daglig det du prøver å oppnå (jamfør handlingsregler) 

 

Mobiliseringsfase  

– Forsiktig øke – med fleksibel innstilling – justere og tilpasse ut fra 
energiforbruk  

 

NB: Det tar tid å finne en balanse 
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Hverdagene dine 

Dagsplan – gir struktur  

– Rutiner  

– Vanemønster  

– Hovedaktivitet for dagen  

• Ganske like dager  

 

Ukeplan – gir oversikt  

– Hovedaktiviteter  
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Aktivitetsavpassing  -  balanse mellom aktivitet og hvile 

«Energikapsler»  

• Hvilke aktiviteter kan du gjøre uten å bli mer utmattet?  
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Planlegge og organisere 
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• Planlegging gjør deg mer bevisst på hva og  
hvordan du bruker kreftene dine  
– Noen faste rutiner daglig og ukentlig  
– Deleger tyngre oppgaver  
– Planlegg selve gjennomføring av 

aktiviteten  
• Dele opp tyngre og tidkrevende aktiviteter 

– Praktisk organisering av aktiviteten 

«Tankegang»:  
• Jeg må ikke bli ferdig i dag 
• Jeg kan gjøre resten en annen dag 
• Litt er mer enn ingenting   



    

  

Forventninger – prioritering og grensesetting  

Egne forventninger  

 

 

 

 

 

 

Andres forventninger  
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«Energi –forbruks-bremser» 

• Gjøre 1 ting om gangen  

• Jobbe i et moderat tempo 

• Dele opp aktiviteter 

• Ta pauser underveis 

 
--Bidrar til oppmerksomt nærvær -- 
 

http://www.ntnu.no/gemini/2007-04/bilder/nyh_stop.jpg


    

  

Noen helsefremmende vaner å begynne med..   

 

– Planlegge pauser/hvile  

– Slutte med krevende aktivitet i tide  

– Gjøre noe nedstressende når du kommer hjem sliten  

– Går en tur  

– Begrenser husarbeid 

– Bruker rolig aktivitet som «roe – ned – tid» før legging  

 



    

  

Arbeidsteknikker/ ergonomi 

Gode arbeidsstillinger  - reduser energibruk i aktiviteten ved å: 

– Unngå å arbeide for mye i bøyd stilling  

– Jobbe mest mulig med armene nær kroppen   

– Arbeide med armene minst mulig over skulderhøyde 

– Skyve/ dra i stedet for å løfte om mulig  

– Sitte i stedet for å stå i oppgaver som tar tid og det er mulig  

– Plasser ting du bruker mye lett tilgjengelig (eks kjøkkenet) 

– Vurder å bruke hjelpemidler som arbeidsstol, dusjkrakk etc  
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Aktivitetsavpassing og mental aktivitet 

Lese korte økter – stoppe før du blir ukonsentrert  

– Finne ut hvor lenge konsentrasjonen varer, ta pause eller gjøre 
noe annet  

– Bruke alarm for å stoppe  

 

Bli bevisst energibruk i fht rolige aktiviteter - lett å sitte for lenge   

– Lese på internett, sosiale media, se film/TV,- kjenn etter hvor 
lenge det er greit  

– Bestem hvor lenge du skal holde på og sett på alarm  
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Hjelpemidler 

•Arbeidsstol – høy  

•Dusjkrakk  

•Ørepropper (egne rutiner i fht NAV) 

•Filterbriller (egne rutiner i fht NAV)  

•Øreklokker  

•Scooter  

•etc etc  
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Hvordan skaffe hjelpemidler?  

Kontakt ergo-/fysioterapitjenesten direkte i din kommune/bydel - 
Trenger ikke henvisning  

– Kommer på hjemmebesøk og vurderer behov, gir informasjon, 
hjelper med søknad på aktuelle hjelpemidler  

 

Si eventuelt fra om behov til fastlegen – han kan  hjelpe ved å 
melde behovet til tjenesten  

 

Si eventuelt fra til pleie og omsorgstjenesten – de kan melde fra 
om behovet til tjenesten  
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Hjelpemidler eksempel.. 

Høy arbeidsstol  

 

Dusjkrakk  
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Rehabilitering er å ta et steg om gangen..  

..så blir det en del tilslutt 
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