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Presentasjonen

• Hva menes med agitasjon ?

• Konsekvenser ? Hvor vanlig er det ?

• Årsaker ?

• Forebygging og behandling

• TID – en evidenbasert modell for utredning 

og behandling av apsd



Kunnskapsbasert praksis



Kjært barn…..

• NPS: NevroPsykiatriske Symptomer ved demens 

• APSD: Atferd og Psykologiske Symptomer ved Demens 

(eng.: BPSD)

• Utfordrende atferd

• Agitasjon
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Demens-sykdommer
etter International Classification of diseases, ICD-10

Kognitiv 
svikt-
og svikt i 
adl-
funksjoner

Atferd-

psykiske 

symptomer
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Konsekvenser av APSD
Helen Kales et al. Journal of American Geriatric Society 2014

• Økte lidelser for pasient

• Økt belastning pårørende og behandlingspersonalet

• Økt risiko for depresjon hos pårørende

• Økt skaderisiko for personalet

• Tidligere institusjonsinnleggelse (sykehus –

sykehjem)

• Knyttet til raskere sykdomsutvikling av 

demenssykdommen

• Økt risiko for tidligere død

• Økte samfunnskostnader
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APSD definert ved

Neuropsychiatric Inventory - NPI

Screening av 12 forskjellig 

typer nevropsykiatriske

symptomer
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Psykologiske symptomer Atferdssymptomer

Vrangforestillinger Aggresjon/agitasjon

Hallusinasjoner Apati

Depresjon Manglende hemning

Angst Irritabilitet

Oppstemthet Avvikende motorisk atferd

Nattlig atferd Appetittforstyrrelse

Cummings Neurology 1994
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TID - Tverrfaglig 

Intervensjonsmodell ved 

utfordrende atferd ved Demens
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Hva menes med agitasjon i praksis ?

• Aggressiv agitasjon (uro)

– Verbalt

– Fysisk 

• Ikke-aggressiv agitasjon (uro)

– Verbalt

– Fysisk

• Cohen-Mansfield J et al. J.Gerontol Med Sci 1989



Hvor vanlig er agitasjon i sykehjem ?

• Agitasjon/aggresjon:  26,5 %

• Manglende hemninger: 20,7 %

• Irritabilitet: 29,2 %

• Avikende motorisk atferd: 20,4 %



APSD i %  hos brukere hjemmetjenester
(G Selbæk og L D Høgset  2010) –IPLOS-Rapport)

13TID hjemmetjenester 2011 

B.Lichtwarck

Klinisk signifikant symptom Hos alle Ved demens

vrangforestillinger 2,7 7,8

hallusinasjoner 1,6 4,8

aggresjon 3,8 9,4

angst 8,5 16,0

apati 8,9 28,8

manglende hemninger 2,8 8,9

irritabilitet 6,3 16,1

motorisk uro 2,8 8,3

nattlig uro 6,0 10,1
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• Agitasjon: subsyndromet (sum av 

agitasjon/aggresjon, irritabilitet, manglende 

hemninger): intensitet økte/persisterte

• Apati: intensitet økte/persisterende

• Psykotiske symptomer: stabil intensitet/avtok

• Affektive symptomer: sum av depressive og 

angstsymptomer: mindre intense/avtok
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APSD (Atferd – og Psykiske Symptomer 

ved Demens)

• Årsaker:

– Multifaktorielle

– Komplekse



APSD- Atferd – og Psykiske 

Symptomer 

organisk hjernesykdom 

- demenssykdommen

sviktende 

samhandling-

kommunikasjon

medikamentbivirkning

Tidl.psykisk 

sykdom    

sviktende 

mestringsevner –

forsterking tidl. 

personlighetstrekk

smerter –

somatisk 

sykdom
delir

uegna 

fysiske 

forhold –

støy-

bomiljø-

Sosiale 

forhold

årsaker – forståelser –tolkninger av 

APSD

udekte 

behov:

kjedsomhet 

ensomhet

passivitet

søvn

ernæring

berøring

trygghet

kjærlighet

begrensninger 

og bruk av 

tvang

TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell 

Bjørn Lichtwarck
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Forebygging

• Pleie – og omsorgskultur:

– Personsentrert omsorg (Røsvik J, 2011 International 

Journal of Older People Nursing)

• Personhistorie (biografi)

• Persontilpassede aktiviteter sosialt -fysisk

• Somatisk - psykisk helse – innkomststatus/jevnlig 

oppfølging og kartlegging

• Medikamentgjennomgang

• Fysiske omgivelser (areal og støy)

• Pårørendesamarbeid

• Engasjert nær faglig ledelse
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Helen C. Kales et al. Am 

Geriatr Soc 62:762–769, 

2014. og tilpasset etter 

NICE-kriterier 2006
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Utforming boliger/sykehjem

• «små, tilrettelagte enheter med lavere beboertetthet har 

gunstig effekt

• «Omgivelsene kan påvirke urolig adferd, med høystimulus 

på bad, i heiser og korridorer og ved opplevd fortetning. 

• «Enerom med muligheten for personlig og hjemlig preg, 

eiendeler og innredning ga mindre psykiske symptomer.»

• «Tilgang på hage i umiddelbar nærhet ga signifikant effekt på 

adferdsmål i én studie»
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Effekt av psykososiale intervensjoner ?

• Fra høringsdokumentet:  Nasjonal faglig 

retningslinje om demens (H.dir. 2016):
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Behandling
Å be(gripe) det komplekse

• Bred systematisk kartlegging - utredning

• Tverrfaglig: bio-psyko-sosial

• Samles for å drøfte:  funn – tolkning –

tiltak i refleksjonsmøter 

• Komplekse problemer har en tendens til å 

vare lenge

• Realistisk ambisjonsnivå



Hvordan bedømme effekt -

Evaluering ?

• Døgnregistering aggresjon(slag)  og 

vandring i 4 uker framover

• NPI eller CMAI om 4 uker

• Cornell om 4 uker

• Evalueringsmøte/legevisitt om 4 uker: 

effekt ?



www.tidmodell.no
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TID – teoretisk grunnlag

• Personsentrert pleie – og omsorg  

(T.Kitwood)

• Prinsipper fra kognitiv atferdsterapi  (A.Beck)

TID
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Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende 

atferd ved Demens 

Registrerings - og 

utredningsfasen

Refleksjons - og 

veiledningsfasen 

Tiltaks- og 

evalueringsfasen 
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Målsymptomer:  

Bli enig om hva som er de viktigste utfordringene - bruk NPI (se vedlegg i 

denne manualen) for å finne presist beskrevne mål  

 

Observasjon av fakta – 

Døgnobservasjonskjema (se vedlegg) 

 

Personalet 

NPI  

Nevropsykologisk evalueringsguide 

Personalet  

  

Cornell skala eller MADRS for  

depresjonsvurdering  

Personalet  

Somatisk undersøkelse  

 

Lege  

Medikamentgjennomgang 

  

Lege 

Sykepleier  

Smertevurdering (f.eks. MOBID-2)  Personalet  

Lege  

Grad av demens (f.eks. KDV) 

 

Personalet  

Lege 

ADL- vurdering (f.eks. PSMS) 

( aktiviteter i dagliglivet)  

Personalet  

Personhistorie innhentes (f.eks. Min 

Livshistorie) 

 

Personalet intervjuer 

pasient og pårørende 

Avtal tid og sted for refleksjons – og 

veiledningsmøtet (se egen tabell) 

Personalet/TID-

administrator 



Gerd Olsen, 84 år

• Demens

• Depresjonsymptomer

• Urininkontinens

• Kompresjonsfrakturer

• Tidl. hjerteinfarkt

• Hjertesvikt

• Antidemensmedisin

• Antidepressiva

• Paracetamol

• ACE-hemmer

• Betablokker

• Sovemedisin

• Laktulose



Komorbiditet ved demens

• Atferd – psykiske symptomer (98 %) i 

forløpet)

• Brudd x3

• Delirium x5

• Epilepsi x6

• Fall  x5

• Vekttap x2

• Inkontinens x4
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Før møtet: Innkalle – ordne 

møterom med tusj/tavle / 

flippover.  

Forberede - avtal også på 

forhånd hvem som skal 

forberede og presentere 

personhistorie og sykehistorie. 

TID – administrator  

 

En leder møtet 

En skriver på tavle/flippover 

En skriver referat 

 

1. Statusrapport dvs. 

sykehistorie – personhistorie 

presenteres  

10 – 

15 

min  

 

Avtalt på forhånd 

hvem som presenterer 

2. Lag problemliste  10 

min  

 

 

 

 

 

 

Personalet 

Avdelingsleder  

Sykehjemslege  

3. Prioriter i problemlista  

4. Lag 5-kolonneskjema: 

Fakta – tolkning(tanker)-

følelser – tiltak - evaluering 

60 

min  

5. Beskriv fakta - fra 

registreringsfasen: et problem 

om gangen   

6. Foreslå tolkninger – 

veiledet oppdagelse – diskuter/ 

vektlegg dem  

7. Beskriv event. følelser 

personalet har – med tanker 

(tolkninger) av disse fra 

personalets side  

8. Foreslå SMARTe tiltak – 

basert på tolkninger - bestemm 

evalueringsmåte og tidspunkt 

9. Oppsummer tolkninger og 

tiltak   

5- 10 

min  

TID – administrator 

el. møteleder 

 



TID-møtet :

Felles forståelse – felles engasjement 



Så evaluering

1. Har tiltakene har vært gjennomført som planlagt? 

2. Hvis ikke – hvorfor ? 

3. Ønsket effekt på målsymptomene?

4. Uheldige effekter eller bivirkninger ?

5. Skal en fortsette med disse tiltakene? hvor lenge, 

og når - hvordan skal en gjennomføre neste 

evaluering?
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TID-studien

Målsetting: 

å bedre utredning og behandling av agitasjon

ved demens og undersøke effekten og

implementeringen av TID



TID-studien

• Tre delmål:

1. Har en intervensjonen med TID effekt på behandlingen av agitasjon hos 

pasienter med demens i sykehjem ? 

2. Hvordan fungerer TID som metode for kontinuerlig læring - refleksjon og 

kan den bidra til økt egenmestring hos personalet ?

3. Hvilke faktorer i sykehjemmene hemmer eller fremmer implementeringen 

av intervensjonen ?  – hvor stor grad av implementering ?  - og er den 

varig ?

TID - Tverrfaglig 

intervensjonsmodell 



Prosjektledelse – finansiering - TID

• Ansvarlig institusjon:  Alderspsykiatrisk forskningssenter (AFS) 

- Sykehuset Innlandet HF (SIHF)

• Finansiering: Forskningsavdelingen SIHF

• Prosjektledelse:

– Prosjektleder: Bjørn Lichtwarck

– Prosjektkoordinator: Solvor Nybakken

– Forskningsmedarbeider: Janne Myhre

– Forskningsansvarlig (hovedveileder): Sverre Bergh, 

TID - Tverrfaglig 

intervensjonsmodell 



Metoder

• Delmål 1 vil bli besvart ved gjennomføring av en clusterrandomisert

kontrollert studie (RCT) dvs. måling effekter på pasientnivå.

• For delmål 2 og 3 dvs. erfaring og implementering på 

personal/organisasjonsnivå:

– vil en kombinere kvalitative og kvantitative metoder for innsamling av 

data:

• fokusgruppeintervjuer 

• spørreskjema til ledelse og personalet

• sjekklister for implementering

• (innhente referater fra refleksjons/veiledningsmøtene)

• (filme 5 veiledningsmøter)

TID - Tverrfaglig 

intervensjonsmodell 



Hvorfor anvende TID ?
• Solid teoretisk forankring 

• Utviklet praksisnært - i sykehjem

• Fremmer pasientnær kunnskap fra hele personalet

• Enkel – intuitiv – lett å lære – selvhjelp: hvordan gjøre 

det 

• Helhetlig tilnærming (utredning – integrerer miljøterapi 

og medisinsk behandling) 

• Implementerer personsentrert omsorg i praksis

• Forskningsbasert

• Lav kostnad 



Nasjonal

demensretningslinje
Kjernegruppemøte

medisinsk/medikamentell behandling

20.01.2015



Oppsummering agitasjon

• Årsakene er multifaktorielle og  komplekse

• Forebygging: personsentrert omsorg - somatisk 

utredning – oppfølgingen systematiseres

• Bred utredning nødvendig (bio-psyko-sosial)

• Refleksjonsmøter med systematikk – skreddersøm tiltak

• TID – enkelt verktøy for utredning og behandling av 

atferd- og psykiske symptomer ved demens 


