
Prosessperm 
 

Dersom pasienten ikke er orientert for egen informasjon, tid/sted og nær familie skal det så 

snart som mulig startes opp med prosessperm.  

 

Hensikt 

- Å styrke orientering, innsikt og hukommelse. 

- Å skape trygghet ved å gi informasjon. 

- Den kan brukes både som kompenserende hjelpemiddel og som et redskap for stimulering 

og trening. 

 

Utforming av prosessperm 

Det finnes ulike måter å bygge opp prosesspermen på ut i fra pasientens behov og forløp.   

I startfasen skal innholdet være kort og informativt. Pasientens personalia, adresse og 

yrke/hobby skal noteres i permen. Navnene på pasientens nærmeste, gjerne også bilder, 

legges i permen. Informer hvor pasienten er og hva som har skjedd. Det kan også skrives 

kort om utfall. Utformingen skjer i samarbeid med pårørende. 

 

Gjennomgang av prosessperm 

I første fase skal informasjonen alltid gis til pasienten og vi stiller ikke spørsmål. I tidlig fase 

er det ofte behov for at hjelper leser opp innholdet og dersom det observeres fremgang kan 

pasienten lese selv. Pasientene har behov for kort og enkel informasjon, ro i alle situasjoner 

samt rutiner og forutsigbarhet. Prosesspermen brukes ofte til faste tider i løpet av dagen. 

Hvor ofte, avhenger av behov. Forstyrrende stimuli skal være ryddet bort. Klokke og 

kalender skal være lett synlig. Bruk god tid og unngå utenomsnakk. Dersom pasienten får 

økt uro eller ikke klarer å konsentrere seg, avsluttes gjennomgangen. En kan da porsjonere 

ut informasjon i løpet av dagen i naturlige settinger.  

 

Evaluering av progresjon  

Underveis vurderes pasientens progresjon og permen kan etterhvert enten utvides eller 

tiltaket kan avsluttes. Her stilles det spørsmål for å sjekke ut hva pasienten husker. Dette 

skal bare gjøres av én i teamet etter avtale.   

 

Oppdatere prosessperm 

Permen kan utvides med mer informasjon og flere bilder. Videre kan pasienten først lese og 

så gjengi innholdet. Dette skal være et middel for å få pasienten til å arbeide aktivt med 

informasjonen. Bruk av prosessperm kan byttes til huskedagbok når pasienten er tilstrekkelig 

orientert og/eller demonstrerer evne til å bruke en mer kompleks hukommelsesstrategi. 

 

Orienteringsside 

Et alternativ til bruk av prosessperm er å lage et enkelt ark hvor all relevant personlig 

informasjon er skrevet. Arket skal ligge lett tilgjengelig på pasientens rom og kan tas frem 

når pasienten har behov for orientering.   


