
Praktiska tips för användning av Hängke: 
Vi rekommenderar att man läser denna text för att få optimal effekt av Hängke. 

• Det är mycket viktigt att man närmar sig personen långsamt. Vissa personer kan reagera med att 

kasta bort honom. Sitt i sådana fall först med honom själv. På så sätt kan personen se att han inte är 

farlig. Fortsätt framåt på ett pedagogiskt sätt, för att skapa intresse hos personen. Exempel: Förklara 

att du ska passa honom ett tag och att du behöver hjälp med att ta hand om honom. Låt Hängke sitta i 

ditt knä tills personen känner sig säker på honom. Vänd bort Hängkes ögon från personen om denna 

visar oro av att Hängke tittar på den. När personen har vant sig vid honom, är det dags att flytta 

Hängke till personen och låta denna prova att sitta med Hängke. Ibland kan han få lov att sitta där 

under några minuter innan personen vill att han ska tas bort. Det är helt normalt, eftersom det är 

personen som väljer sitt eget tempo. Gå alltså långsamt framåt med Hängke och pressa inte personen. 

• När personen har vant sig vid att Hängke sitter i hans knä, kan du försöka att försiktigt lyfta upp en 

arm på personen axel. Vissa personer kan bli överväldigade över att han kommer nära ansiktet. Om 

det är möjligt, ska man alltså börja med en arm i taget. Placera honom lite vinklat på personen 

(ungefär som när man bär ett barn på höften). Om personen tillåter att Hängke håller upp båda 

armarna, är det viktigt att man använder resåren på armen. Se illustration i bifogat dokument. 

• Ett tillfälle då det kan vara bra att använda Hängke, är när det finns utmaningar under dagen som kan 

stressa personen.  Låt personen sitta med honom på benen, och låt armarna vila längs personens sida, 

om personen inte är redo att få armarna vid nacken. Tyngden kommer att skapa lugn och personen 

kan uppleva trygghet av den närvaro och omsorg som Hängke ger. 

• Vid sömn / vila kan Hängke ersätta handen som en del dementa känner trygghet av. Lägg honom 

ovanpå / under täcket / filten och låt armarna vila längs sidan av personen, eller längs personens 

ansikte, så det skapas en känsla av trygghet att sova med honom. Men var noggrann med att 

personen upplever det som behagligt. Reagerar personen negativt, ska man undvika att låta Hängke 

sova med personen och istället gå långsamt framåt. Om personen inte har visar några problem av att 

Hängke vilar tillsammans med denna, kan personen hålla Hängke i handen. Man kan också placera 

personens händer på Hängke och låta personen omfamna honom.  

• En annan lösning vid sömn och vila kan vara, att personen ligger på sidan och får en av Hängkes 

armar runt midjan. Därmed känner personen av armens tyngd. Den andra armen kan ligga under 

personens nacke. Detta gör det möjligt för personen att ge honom en kram och ha känslan av att det 

finns "någon" hos denna.  

• Hängke kan upplevas som ett sagodjur för en dement person och ska / kan inte matas eftersom han 

inte har någon mun. (En hund eller katt är exempelvis något som de känner igen och tenderar att vilja 

mata. Sådana slags uppstoppade djur kan bli en stressfaktor för vissa dementa personer eftersom de 

upplever att djuren inte vill äta.)  

• När ni har skapat en rutin av att använda Hängke, hittar ni säkert många andra bra sätt att använda 

Hängke på. 

• Var medveten om det finns metall i armarna. Om en person med pacemaker upplever någon 

slags negativ påverkan, ska produkten tas bort från denna (metallen är inte magnetisk). 

Många vänliga hälsningar – Komikapp 

 

Det är mycket viktigt för armarna är,    Det här sättet är fel och låser armarna! 

som visas på ritningen! 

             
 
 

  


