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Einar (82) – utviser uro - sinne

• Vandrer flere timer hver dag, 
hovedsakelig etter middag

• Støter av og til borti dører, møbler, 
medpasienter

• Blir sint (fysisk og verbalt aggressiv) :

– Slår, klyper, roper uforståelige ord 
(2-3 ganger pr. uke, ettermiddag –
varer opptil 1 time)
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Presentasjonen
• Begreper: Utfordrende atferd, APSD, nevropsykiatriske symptomer, 

agitasjon 

• Hva består APSD av ? Beskrivelse 

• Forekomst av APSD

• Forståelse – årsaker til APSD

• Kartlegging og utredning – hva må gjøres ?

• Ikke-farmakologisk behandling/tiltak (miljøtiltak)

• TID – en tverrfaglig modell (personal/lege) for systematisk utredning og 
behandling av APSD og komplekse utfordringer



Kjært barn…..

• Utfordrende atferd

• APSD: Atferdsmessige og Psykologiske Symptomer ved Demens 
(eng.: BPSD)

• NPS: NevroPsykiatriske Symptomer ved demens 

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

Kognitiv 
svikt-
og svikt i 
adl-
funksjoner

Atferdsmessige
og psykologiske 
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 pleiepersonalet

• 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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Hvor hyppig forekommer APSD i sykehjem ?
▪ På sykehjem: 84 % har demens (Helvik 2015) 

▪ 35 - 40 % har alvorlig demens (KDV 3) (Selbæk 2007, Bergh 2012)  

▪ APSD  (klinisk signifikante) hos ca. 70 % av de med demens 
på sykehjem (Selbæk 2007)

▪ 69 % bruker psykofarmaka, av disse 15 % antidemens 
medik.  (Selbæk 2018)
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APSD definert ved

Neuropsychiatric Inventory - NPI

Undersøkelse av 12 forskjellig typer 

nevropsykiatriske symptomer



Psykologiske symptomer Atferdssymptomer

Vrangforestillinger Aggresjon/agitasjon

Hallusinasjoner Apati

Depresjon Manglende hemning

Angst Irritabilitet

Oppstemthet Avvikende motorisk atferd

Nattlig atferd Appetittforstyrrelse

Cummings Neurology 1994 9



Hvordan beskrive agitasjon i praksis ?

• Aggressiv agitasjon (uro)
– Verbal
– Fysisk 

• Ikke-aggressiv agitasjon (uro)
– Verbal
– Fysisk

Cohen-Mansfield J et al. J.Gerontol Med Sci 1989
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Forekomst klinisk signifikant agitasjon ved demens

*Selbæk G. et al. Int Psychogeriatr 2013

**Wergeland J.N. et al. Int Psychogeriatr 2015
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Forekomst symptomer Sykehjem (%)* Hjemmeboende (%)**

Agitasjon/aggresjon 26,5 6,9

Manglende hemninger 20,7 5,2

Irritabilitet 29,2 10,3

Avvikende motorisk atferd 20,4 5,0



• Agitasjon: sum av agitasjon/aggresjon, irritabilitet, 
manglende hemninger: intensitet økte/persisterte 

• Apati: intensitet økte/persisterende

• Psykose symptomer: stabil intensitet/lavere persistens

• Affektive symptomer: sum av depressive og angstsymptomer: 
mindre intense/lavere persistens
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Årsaker til APSD

– Multifaktorielle

– Komplekse

13

Kolanowski A. Nurse Outlook. In Press 2017
Verdelho A.  Gonҫalves-Pereira M. (Editors), 2017 Neuropsychiatric Symptoms of Cognitive
Impairement and Dementia. Springer 2017





Forebygging 

• Pleie – og omsorgsfilosofi: Personsentrert omsorg 

• Personhistorie (biografi)

• Persontilpassede aktiviteter sosialt-fysisk

• Somatisk - psykisk helse: innkomststatus og jevnlig oppfølging 

• Medikamentgjennomgang

• Fysiske omgivelser (areal og støy)

• Pårørendesamarbeid – innkomstsamtaler - oppfølgingssamtaler

• Engasjert, nær faglig ledelse
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Kales H et al. Am Geriatr Soc 2014
Helsedirektoratet. Nasjonal Demensretningslinje 2017





Kartlegging og utredning av atferd – og 
psykologiske symptomer ved demens (APSD) 



Hvorfor utredning  av APSD ?

• Finne mulige årsaker som kan behandles

• Vite presist hva vi behandler – for riktige tiltak og for evaluering

• Bred systematisk utredning nødvendig fordi:

– Multifaktorielle årsaker

– Komplekse årsaker
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Demensvurderingen først – 3 spørsmål

1. Er det demens ? (Er utredning av demens utført ?)

2. Grad av demens ? (MMSE, KDV, OBS-demens)

3. Type demens ?
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KDV – Klinisk Demens Vurdering

• Skalaen vurderer om pasienten kan ha demens eller ikke, og 
graderer sykdommen

• Skåring: 
0:     Ingen demens

0,5:  mild kognitiv svikt

1:     mild

2:     moderat

3:     alvorlig grad av demens

• Kan erstatte MMSE – hvis MMSE ikke gjennomførbar

• Personalet må ha observert/må kjenne pasienten godt
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KDV - skåringskalkulator

• https://www.alz.washington.edu/cdrnacc.html
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https://www.alz.washington.edu/cdrnacc.html


Bred bio-psykososial utredning ved APSD før tiltak

• Beskrivelse – kartlegging  systematisk av atferd/symptomer

• Undersøke:
– Personhistorie/pårørende

– Tidligere sykehistorie

– Somatisk og mental status, legemiddelgjennomgang

– Sosiale forhold

• Oppsummering - Refleksjon- Forståelse 

• Tiltak (miljøtiltak først)

• Evaluering av tiltak
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Helsedirektoratet. Nasjonal Demensretningslinje, 2017
Lichtwarck et al. TID-manual 2015
Kales H et al. Am Geriatr Soc 2014



Beskriv det du ser/observerer uten tolkning

• Målsymptomer:  

– Hva skjer ?  Hvilke symptomer  - beskriv dem ?

– Når skjer det ?

– Hvor ofte skjer det ?

– I spesielle situasjoner – triggere (noe som utløser atferden) ?

– Følg 2-3 målsymptomer med døgnobservasjonsskjema
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Cornell - skala ved depressive symptomer ved demens

• Mål på tilstedeværelse og alvorlighet av depressive 
symptomer

• Kan brukes på pasienter med kognitiv svikt/demens

• Observasjon av pasient siste uke

• Depresjon kan forårsake uro/aggressivitet, apati, 
søvnvansker, ernæringsvansker, svikt i ADL-funskjoner

• Kan brukes for å evaluere effekt av innsatte tiltak (miljø eller 
medisiner)

24



Smerter ved demens
• Kan ha smerter uten å klare å utrykke dette verbalt

• Kan være en årsak til agitasjon/aggresjon

• Undersøkes best ved å observere pasienten når han beveger 
seg eller under stell.

• Utrykker uro, sinne, grimaser, roper.

• Hjelpemiddel: kartleggingsverktøyet MOBID-2

• Ved usikkerhet: kan en gjøre behandlingsforsøk med f.eks. 
paracetamol 1 g x3 (opioider kun ved sikre smerter, unngå 
tramadol) – evaluer alltid effekt etter få dager – en uke
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Personhistorie - livshistorie

• Bruk f.eks. skjema hjemmesiden tidmodell.no eller fra 
aldingoghelse.no. (hvis ikke allerede gjort)  

• Intervju alltid enten i direkte møte eller pr. telefon

• Få fram viktige preferanser: hva liker personen av mat, 
musikk, aktiviteter, klær, døgnrytme, religiøse behov osv.?

• Pasientens sterke sider – ressurser: hva klarer pas. ennå ?

• Viktige hendelser i livet som kan ha/kan få betydning
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Oppsummer og reflekter
sammen over funnene !
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Einar (82) utviser agitasjon – og utredet

• Tidl. fysisk meget aktiv – lokalpolitisk 
interessert (fra personhistorien)

• Grå stær begge øyne (sykehistorie) 
• Vaskulær demens (sykehistorie – og 

demensutredning)
• Undersøkelse hos lege: leggsår/leggeksem 

ellers normalt
• MMSE: 10  og KDV:3 – alvorlig  grad av demens
• Cornell: 12 (mulig depresjon)
• Døgnregistrering atferd
• NPI: 9 – 12: agitasjon – motorisk avvikende 

atferd
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Hjelpemidler – kartleggingsverktøy og utredning ved 
APSD

• www.tidmodell.no

• www.aldringoghelse.no
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http://www.tidmodell.no/
http://www.aldringoghelse.no/


Ikke-medikamentelle tiltak

Miljøtiltak

(Bio-) psykososiale intervensjoner



Nasjonale retningslinje: legemidler ved uro







TID – tverrfaglig utredning 
og behandling ved APSD

Effekt og gjennomførbarhet
godt dokumentert i studier



Lese om mer TID

• Lenker til TID-Manual 

• TID-filmen

• Kartleggingsverktøy

• Kurs – og opplæringsprogrammer

• Forskningsresultater  

• www.tidmodell.no

TID

http://www.tidmodell.no/


Hva er TID ?

• En tverrfaglig utredning – og refleksjonsmodell som 
omfatter:

1. Kartlegging og utredning, tolkning og tiltak ved 
atferdsmesssige og psykologiske symptomer (APSD)

2. Veikart fram til personsentrerte tiltak  (skreddersøm)

TID



TID veileder fram til personsentrerte tiltak:

Tiltaksplan – hva passer for Marie ?

Musikk

Validering 

Realitetsorientering

Aromaterapi

Fysisk aktivitetsplan

Skjerming ?

Reminisens

ADL-aktivisering

Samtaler

osv.osv. 

Medikamenter

TID



TID – teoretisk grunnlag

1. Personsentrert pleie – og omsorg:   i praksis

2. Prinsipper fra kognitiv atferdsterapi: 

• Analyseredskap for symptomer og atferd (abc-metoden)

• Enkelhet 

• Struktur 

• Samarbeidende empirisme (likeverdighet – alle må med)

• Tiltakene er SMARTe eksperimenter som skal evalueres

TID



Kognitiv forståelse av samspill basert på abc-
metoden 

A: Atferd (fakta)
hos beboer

B:Tolkning 
hos personal

C:Følelser
hos personal

C:Atferd (miljøtiltak) 
fra personal

B:Tolkning hos beboer

TID



TID en multikomponent modell i 3 faser



• En eller flere refleksjonsmøter (case conferences) 60-90 minutter

– Hele personalgruppen, leder og sykehjemslege

– Systematisk refleksjon

– Struktur basert på kognitive terapeutiske prinsipper

• Målsetting: 

– Skape en felles forståelse av APSD  - og en felles forpliktelse for 
tiltakene

– Skreddersy en detaljert behandlings - tiltaksplan

2. Refleksjonsfasen (TID-refleksjonsmøter)



TID-refleksjonsmøtet Dato: Pasient:

Problemliste:                                        
Prioritert problem:                                             

Fakta Tolkninger
(tanker)

Følelser hos
personalet

Tiltak
(SMARTe)

Evaluering

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 43



• Tiltaksplanen settes i verk

• Behandlingen/tiltakene evalueres systematisk (skjema)

• Tiltakene skal være SMARTe
– Spesifikke og detaljerte

– Målbare – mulig å registrere

– Aktuelle – tiltakene skal kunne iverksettes nå

– Realistiske, mulig å gjennomføre med dagens resssurser – event. øke disse ?

– Tidsbegrenset, når skal de evalueres?

3. Titaks - og evalueringsfasen



Flytdiagram

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017

63 SH 
kontaktet

33 SH 
inkludert

312 pas. oppfylte 
inklusjonskriteriene

229 pas. baseline 
før randomisering

104 pas. 
intervensjon

125 pas.
kontroll

121 pas.
kontroll

92 pas. 
intervensjon

86 pas. 
intervensjon

116 pas. 
kontroll

Åtte uker

Tolv uker
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Intervensjonsgruppa (n=104) Kontrollgruppa (n=125)

Alder  - gjennomsnitt (SD) 82.2 (9.8) 84.1 (9.0)

Kvinner (%) 64 74

KDV 1/2/3 (%) 4 / 27 / 69 5 / 25 / 70

Dårlig eller svært dårlig fysisk helse  (%) 51 58

NPI-10 sumskår – gjennomsnitt (SD) 44.1 (18.7) 49.4 (20.9)

NPI –NH agitasjon/aggresjon enkelt item
gjennomsnitt (SD)

8.7 (2.5) 8.4 (2.6)

Baseline 

Lichtwarck et al. AJGP 2017. In Press.

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 46



Primart utfallsmål – agitasjon/aggresjon (NPI)

Lichtwarck et al. AJGP 2017. In Press.

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 47



Sekundære utfallsmål (funn)



Cohen-Mansfield Agitation Inventory 
(CMAI) 

Lichtwarck et al. AJGP 2017. In Press.

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 49



Depresjonssymptomer (CSDD)

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 50

Lichtwarck et al. AMGP 2018.



Vrangforestillinger (NPI) Manglende hemninger (NPI)

Lichtwarck et al. AJGP 2017. In Press.

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 51



Livskvalitet målt med QUALID 

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 52

Lichtwarck et al. AJGP 2017. In Press.



Personalets erfaringer – ved bruk av TID



Resultater fra personalets erfaringer

• Tre hovedtemaer: 

• Ny praksislæring: lærer å analysere atferd og symptomer 
systematisk: ny felles kunnskap utvikles om personen og 
symptomene.

• Strukturen i modellen hjalp ansatte til å mestre APSD

• En lett forståelig modell og en engasjert ledelse var de 
viktigste faktorene som fremmet implementeringen. 



2 opplæringspakker  i TID   

1. Kursholderkurset: 2 dager: lære TID  - og lære å avholde 
basiskurset:

2. Basiskurset: for en hel avdeling/institusjon (1 dag  + 3 timer)

– «Alle» i organisasjonen bør delta (inklusiv leder  og lege)

– 5 timers kurs om demens, APSD, TID, med øvelser for alle

– 3 timers kurs i tillegg for 3-4 av personalet pr. avd. som skal 
fungere som TID-administratorer

– Bistand fra kursholder ved 1. TID - refleksjonsmøte 

TID



Målgruppe: sykepleiere og 
andre med 3-årig høgskole eller 
universitetsutdannelse

Påmelding: www.tidmodell.no

Arrangør: Forskningssenteret 
for Aldersrelatert Funksjonssvikt 
og Sykdom AFS), Sykehuset 
Innlandet

Neste TID kursholderkurs

27.og 28.februar 2019, Værnes 
(Trondheim Lufthavn), Radisson Blu

http://www.tidmodell.no/


Oppsummering atferdsmessige og psykologiske 
symptomer 

• Årsakene er multifaktorielle og komplekse

• Forebygging: personsentrert omsorg - somatisk undersøkelse –
mental status – systematisk oppfølging

• Bred utredning nødvendig (biopsykososial)

• Miljøtiltak (ikke-farmakologisk behandling) før medikamenter

• TID – en tverrfaglig modell for utredning og behandling med god 
evidens ved APSD (foreslått som et mulig valg før medikamenter i 
Nasjonal Demensretningslinje, 2017)
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