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Å oppfatte  
kroppslig ubehag  

og smerter



13

Regulering av kroppsvekt



Regulering  
av kroppsvekt



14

Vannlatings- og avføringsfunksjoner



Vannlatings- og  
avføringsfunksjoner



15

Sex og samliv



Sex og samliv



16

Å lære noe nytt



Å lære noe nytt



17

Å ta beslutninger



Å ta beslutninger



18

Å huske å utføre daglige rutiner



Å huske å utføre  
daglige rutiner



19

Å handtere stressende situasjoner 



Å handtere  
stressende  
situasjoner 



20

Å føre en samtale og kommunisere



Å føre en samtale  
og kommunisere



21

Kontakt med andre



Kontakt med andre



22

Å ferdes ute



Å ferdes ute



23

Transport – offentlig og privat



Transport  
– offentlig og privat



24

Å ivareta personlig hygiene



Å ivareta  
personlig hygiene



25

Mat og drikke



Mat og drikke



26

Huslige oppgaver



Huslige oppgaver



26.1

Å vedlikeholde eiendom og eiendeler
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Mitt liv og  
min oppfatning  

av meg selv
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Mine verdier
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Gleder og sorger



SAMTALE 
VERKTØY

 

DEMENS



d

Ønsker, håp  
og drømmer
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Hvilke spor  
har jeg satt?
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Den siste tiden  
og døden
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