
 Aktivitetsvenn 
 Dobbel glede 
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prosjektleder for aktivitetsvenn Nordland  



Frivillig, humanitær, kunnskapsbasert 

Bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens 

Forskning, informasjon, forebyggende arbeid og helsepolitisk arbeid 

Interesseorganisasjon for personer med demens og pårørende 

    

Stiftet i 1910 – en hundreåring som er like sprek! 

 

100 000 
givere 

30 000 
medlemmer 

500 
lokallag 



TV-aksjonen 

2013 
 
 

«Ingen tid å miste» 



TV-aksjonen 2013: 
 folkegaven ble fordelt på tre satsnings områder  

Forskning 

Opplysning 
og 

informasjon 

Aktivitet og 
deltagelse 

Aktivitetsvenn  



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

…visjon for Aktivitetsvenn 



Aktivitetsvenn blir et 
bærekraftig og permanent 

tilbud 

…overordnet målsetning for Aktivitetsvenn 



Aktivitetsvenn 



Dobbel glede! 



…Solveig og June som er Aktivitetsvenner på Fauske 

Foto: Ida Kristin Dølmo (an.no) 

«Jeg synes det er godt å bruke fritiden min på å gjøre noe godt 
for andre. Det er givende på alle måter» 



Frivillig aktivitet 

64 % av Norges 
befolkning gjør en 
frivillig innsats   

Helsefremmende 
og meningsfullt 

Viktig ressurs i helse- 
og omsorgssektoren 





Aktivitetsvenn: 
Prosessen for å starte 

• Arbeidsgruppe 

• Hjemmeboende og/eller institusjon? 

• Samarbeidsavtale (partnerskapsavtale) 

• Rekruttering av frivillige 

• Kurs for frivillige (6 timer) 

• Samtale med den frivillige  

• Kartlegging deltakergruppen 

• Introduksjon av deltaker og Aktivitetsvenn 

• Oppfølging og veiledning av Aktivitetsvenn 
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Hva vil være viktig for deg dersom du skulle 
bistå personer med demens som frivillig? 

Frivillighetsbarometeret 2014 

14 



Aktivitetsvennkursets innhold:  

• Nasjonalforeningen for folkehelsen 

• Aktivitetsvenn og frivillighet 

• Verdighet og respekt 

• Grensesetting  

• Taushetsplikt 

• Demens 

• Demens og kommunikasjon 

 



Kurs Påmelding Kobling  Oppfølgning 

frivillige 

Kartlegging 

bruker 

    

….prosessen for å bli Aktivitetsvenn 



Nordland – 44 kommuner 

 
21 

 demens-
foreninger  

 
38 

helselag 

 

1200 
medlemmer 



Aktivitetsvenner i Namsos 

05:52 
 

Produksjon NRK/TV-aksjonen 2013 

 

http://tv.nrk.no/serie/tv-aksjonen/MDSP15000413/17-10-2013


Takk for meg! 

 
Marlene Bjørnbakk 

prosjektleder - Nordland 

 
 

mabj@nasjonalforeningen.no 
Kontor: 40 44 58 43 
Mobil: 452 78 333 

 


