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TID - for refleksjon om utfordrende 
atferd 
 
Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende 
atferd ved Demens (TID) 

 

 
Alderspsykiatrisk forskningssenter/avdeling, Sykehuset Innlandet 
B.Lichtwarck 2018 

Presentasjonen 

1. Hva er TID ?  

2. Opplæringspakkene i TID 

3. Teoretisk bakgrunn: 
Personsentrert omsorg og kognitiv 
terapi 

4. Presentasjon av TID  - en oversikt 

5. Forskningsdokumentasjon – TID 
er kunnskapsbasert praksis 

 
 

Hva er TID ? 
  

• En tverrfaglig utrednings – og refleksjonsmodell som 
omfatter: 

 

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

 

– Veikart fram til individuelt tilpassa tiltak  (skreddersøm) 

TID 
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TID veileder fram til individuelt  
tilpassa tiltak: 

Tiltaksplan – hva passer for Marie ? 

Musikk ? 

Validering ? 

Realitetsorientering ? 

Aromaterapi ? 

Fysisk aktivitetsplan ? 

Skjerming ? 

Reminisens ? 

ADL-aktivisering ? 

Medikamenter ? 

Samtaleterapi ? 

osv.osv. ? 

TID 

Læringsmål ved opplæring i bruk av TID 

• Lære en problemløsningsmodell (manualbasert) som kan 
anvendes ved APSD - selvhjelp 

 

• Lære å skille mellom det som faktisk skjer og egne tolkninger 
(forståelse/tanker)  

 

• Utvikle en utforskende tenkemåte ved APSD ved hjelp av 
prinsipper fra kognitiv terapi 

  

TID 

2 opplæringspakker  i TID    

• Kursholderkurset: lære TID  - og lære å avholde basiskurset: 2 
dager 

• Basiskurset: for en hel avdeling/institusjon 

– «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 



11.06.2018 

3 

Tverrfaglig – alle skal med 
 
alle skal bidra 
 
felles forpliktelse 
delt forståelse 
felles handlinger 
felles mål 
 

TID 

• 19.-20 september 2018 

• Gardermoen 

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

• Påmelding på 
www.tidmodell.no 

• Arrangør: Alderspsykiatrisk 
Forskningssenter SI 

 

Neste TID kursholderkurs 

Lese om TID 

 
• Lenker til TID-Manual og TID-film 

• Kartleggingsverktøy 

• Kurs – og opplæringprogrammer 

• Forskningsresultater   

 

• www.tidmodell.no  

 
 

TID 

http://www.tidmodell.no/
http://www.tidmodell.no/
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TID – teoretisk grunnlag 

1. Personsentrert pleie – og omsorg  (T.Kitwood) 

 

2. Prinsipper fra kognitiv atferdsterapi  (A.Beck) 

 

 

 

 

TID 

TID – teoretisk grunnlag: Personsentrert omsorg 

 

– Verdighet (gi verdi) uavhengig av svikt: se mennesket 

– Individuell -  behandle alle ulikt:  lær personhistorien 

– Personens perspektiv: hvem sin virkelighet  gjelder? 

– Sosiale bånd – relasjoner: bevare gamle - bygge nye 

 

(Brooker D. 2007: Person Centered Dementia Care) 

TID 

Fra kognitiv terapi: Tiltakene er «eksperimenter» 
• sees ikke på som endelige tiltak: tanker/forståelser skal utprøves i 

tiltak – og testes ut først 

• Så evaluer: konkret plan for hvordan evalueres 

• Kan stoppes underveis 

 

• Fordeler med å se på tiltak som eksperimenter: 

– Trenger ikke 100 % enighet om tiltaket  

– Men loyal på at «utprøvingen» skal gjøres 100 % neste ukene 

– Åpner opp for mer kreative løsninger, teste ut også usikre tiltak 

TID 
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Fra kognitiv terapi: ABC-metoden for å forstå  
(analysere) atferd og symptomer  

 

 skille og se sammenhengen mellom: 

 

• fakta (situasjon): A         (Activating event) 

• tanker (tolkning): B        (Believes) 

• atferd (handlinger/tiltak) + følelser: C  (Consequences) 

TID 

ABC- metoden: sammenheng fakta, tanker, 
følelser, og atferd 

 

• Våre tanker (tolkninger) (B) -  om fakta (situasjon) (A)  

 

– gir oss 2 konsekvenser (C) :  

• Følelser 

• Atferd (handling – tiltak): det vi sier og gjør 

 

TID 

TID 

A 

B C C 

A C C B 
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Fakta (situasjon) (A) 

• Det vi observerer: nøyaktig det vi hører og ser 

• Er målbart: døgnregisteringer – kartlegging av atferd over tid 

• Hvor, når, hvor ofte, sammen med hvem, hvilke sammenhenger 

• Eller: detaljert beskrivelse av en enkelt situasjon uten tolkninger 

 

• Status (medisinsk, sosialt, adl-funksjoner) er også en del av 
faktagrunnlaget 

 

TID 

Tanker (B) Tolkninger – forståelse   

• Tanker eller tolkninger er vår måte å forstå, bedømme og 
forklare det som skjer (fakta) 

 

• Noe tanker og tolkninger er mer hensiktsmessige sannsynlige, 
fornuftige enn andre for å nå et mål. 

 

• En og samme situasjon (samme fakta) kan tolkes på forskjellig 
måter – diskuteres - endres 

TID 

Følelser (C) 

• Det vi kjenner inni oss: 

• Dvs. enkeltord 

– glede 

– sinne 

– tristhet, nedstemthet 

– angst, uro, frykt, redsel 

– sjalusi 

TID 
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Atferd/tiltak (C) 

• Er våre handlinger/tiltak : 

• Det vi gjør og det vi sier (og måten det sies på) 

 

• Obs: tilbaketrekkning og passivitet, å gjøre ingenting, å overse - 
er også handlinger 

TID 

Kognitiv forståelse av samspill  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atferd (fakta) 
hos beboer 

Tolkning  
hos personal 

Følelser 
hos personal 

Atferd (miljøtiltak)  
fra personal 

Tolkning hos beboer 

TID 

TID i 3 faser 
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Registrering – og utredningsfasen (fakta/situasjon) (A) 

 Definer målsymptomer – etter NPI fargekodeskjema  

 

 Døgnobservasjonsskjema basert på mål (ene): NPI –tilpasset 
fargekoder 

 

 Fakta: Hva skjer ? – når tid ?– hvor ofte ? – i hvilke situasjoner ? 

TID 

 

TID 

Registrering – og utredningsfase (A)  

 I tillegg til observasjon og døgnregistrering av målsymptomene gjøres i denne 
fasen: 

 Personhistorie (personalet) 

 Sykehistorie – en oppsummering (lege/sykepleier) 

 Demenssykdom – forsøk å bestemme type om mulig– grad (lege –pleiere) 

 Somatisk vurdering og undersøkelse (lege) 

 Smertevurdering (lege –personal) 

 Medikamentvurdering (lege – personal) 

 Kartlegging av mulig depresjon (Cornell el. MADRS) (personal) 

 Kartlegging av andre atferd – og psykologiske symptomer (NPI) (personal) 

 Adl-vurdering (aktiviteter i dagliglivet) (personal) 

 

TID 
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25 

 

 

 

 

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 Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 

Refleksjons – og veiledningsfasen (B) 
  

– Et eller flere TID- refleksjonsmøter på ca. 1- 1,5 timer for 
«hele» personalgruppen inkl. lege og leder.  

 

• problemløsningsmodell  - kolonneteknikk: 

– Et problem av gangen – prioriter blant problemene 

– Analyser: Fakta,Tolkning,Følelser,Tiltak 

 

• Referat skal skrives på kolonneskjemaet ( i tillegg til på tavle 
eller skjerm via PC) 
 

TID 
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TID-refleksjonsmøtet  Dato:  Pasient: 
 
Problemliste:                                         
Prioritert problem:                                              

Fakta Tolkninger 
(tanker) 

Følelser hos 
personalet 

Tiltak 
(SMARTe) 

Evaluering 

 
 
 
 
 
 
 
 

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 28 

TID – refleksjonsmøtet (fra TID-filmen) 

Alle i refleksjonsmøtet 
skal høres – og har et 

ansvar for å dele tanker 
– komme med forslag 
for å komme videre ! 

30 
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 Nils Olsen f. 03.10.33            TID refleksjonsmøte 

Fakta -Registrering Tolkning- tanker- forståelse Følelser-personal Tiltak Evaluering :hvordan 
og når 

Aggresjon:  

 

slår sparker  når 
han skal stelles 

 

sinne/banning i 
vaktskifte –   

 

daglig. 

 

har frontallappsaffeksjon – ikke 
kontroll el.valgmulighet 

 

Vi er utrygge, kan bli skadet — ingen 
har blitt skadet hittil,  han er ikke 
sterk , liten fare 

 

 

Vi er for få på jobb - 

Vi har prøvd å være flere,men det 
hjelper ikke  

 

Jeg er ikke dyktig nok 

Vi gjør vårt beste, det er godt nok ! 

 

Selve demenssykdommen: forstår 
ikke – langtkommen 

 

Bivirkninger av Haldol-Sobril: svekket 
kognisjon 

 

I vaktskifet:Uro i avdeling – lite 
kontakt med personalet 

Sundowning: overbelastet inntrykk 

utover dagen- økt fovirring 

Irritasjon og 
sinne  

 

 

Angst/uro 

 

 

 

Tristhet 

 
 

Opplæring teknikk for å unngå slag (Ann-Marit) innen 1 uke 

 

dele opp dagen mellom personalet –  se liste (Line – i  morgen) 

 

unngå alene i vaktskiftet (se liste ) – se liste (Line i dag) 

 

Realitetsorientering før forvirringen bygger seg opp – alle 

 

Skjerming på rom om mulig like etter middag (middagslur) – bruk musikkpreferanse (lag liste: 
Line i  morgen) 

 

Forebygg: turgåing formiddag, like før middag (lage liste i morgen: Line) 

 

Sjekk ut musikkpreferanse: pårørende – ordne med CD- pårørerende  (Signe innen en uke)   

 

Seponere Haldol først, en uke, så sep.SOBRIL. Vurder etter en uke å sette inn ARICEPT 5 mg, 
økende til 10 mg e.4 uker (lege - fra og med i dag)  

Fortsette samme 
atferdsregisteringer: 

enkel gjennomgang 
ved legevisitt: 2 uker 

Avikende motorisk atferd: i 
vaktskiftet, daglig 

I vaktskifte: som over 

sundowning 

Som over Som over 

TID 

Tiltaks – og evalueringsfasen (C) 

• Alle tiltak er mulige: enten på individnivå (skreddersøm) – el. 
på systemnivå 

• Ikke-medikamentelle tiltak først 
 

• Tiltakene skal være SMARTe 
– S:spesifikke (beskrives i detalj og konkret) 
– M:målbare (hvordan registrere at vi gjør det vi sier) 
– A:aktuelle (bør kunne gjøres nå) 
– R:realistiske  (finnes det hindringer som må ryddes bort ??) 
– T:tidsavgrensa (når tid evalueres ?) 

 

TID 

Tiltaks – og evalueringsfasen 

• Tiltakene skal testes ut i noen uker (bestemt på refleksjonsmøtet 
hvor lenge) 

 

• I praksis: Følg effekter med fortsatt døgnregisteringskjema  
og/eller nye kartlegginger f.eks. NPI eller Cornell 

 

• Evalueringen kan gjennomføres på et nytt refleksjonsmøte eller 
kortere møte, legevisitt osv. 

 

TID 
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Tiltaks – og evalueringsfasen – 5 spørsmål 

1. Har tiltakene har vært gjennomført som planlagt?  

2. Hvis ikke tiltakene har vært gjennomført som planlagt, må en 
sjekke ut hvorfor ? Juster dem ? Hindringer ?  

3. Har de hatt ønsket effekt på målsymptomene ? 

4. Har de hatt uheldige effekter eller bivirkninger ? 

5. Skal en fortsette med disse tiltakene?  I så fall hvor lenge, og når 
og hvordan skal en gjennomføre neste evaluering? 

 

TID 

TID – kunnskapsbasert praksis 
• Forskning: 

1. TID-studien: prosjektbeskrivelse publisert i BMC Psychiatry 2016 

2. Resultater  pasientnivå:  American Journal of Geriatric Psychiatry 
2018 

3. Personalets erfaringer: Aging & Mental Health 2018 

4. Erfaring fra en alderspsykiatrisk avdeling: Tidsskriftet Aldring og 
Helse 2018 

5. Prosessevaluering (implementering) – upublisert (kommer 2018) 

6. Sammenligning med nederlandsk og tysk modell – upublisert 
(kommer 2018-19) 
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Målsetting med TID-studien 

«Hovedmålet med 

studien var å teste ut om 

TID kunne redusere 

agitasjon/aggresjon hos 

pasienter med demens i 
sykehjem.” 

 
Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 38 

Primart utfallsmål – agitasjon/aggresjon (NPI) 

Lichtwarck et al. AJGP 2017. In Press. 

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 39 
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Sekundære utfallsmål (funn) 

Cohen-Mansfield Agitation Inventory 
(CMAI)  

Lichtwarck et al. AJGP 2017. In Press. 

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 41 

NPI agitasjon subsyndrome 

Lichtwarck et al. AJGP 2017. In Press. 

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 42 
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Vrangforestillinger (NPI) Manglende hemninger (NPI) 

Lichtwarck et al. AJGP 2017. In Press. 

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 43 

Livskvalitet målt med QUALID  

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 44 

Lichtwarck et al. AJGP 2017. In Press. 

Personalets erfaringer – ved bruk av TID 
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Resultater fra personalets erfaringer 

• Tre hovedtemaer:  

 

 Forbedret læring på arbeidsplassen med en systematisk 
refleksjonsmetode (innovativ- kreativ læring) 

Strukturen i modellen hjalp ansatte til å mestre APSD hos 
pasienter med demens  

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

Konklusjon 
• TID – gjennomførbar - effektiv modell ved APSD som bygger på anerkjente 

prinsipper fra personsentrert omsorg og kognitiv terapi  

 

• Skaper ny felles læring om den enkelte pasient og situasjon – oversetter 
formell fagkunnskap til praktisk kunnskap om pasienten 

 

• Betydningsfull reduksjon i agitasjon/aggresjon  

• Reduksjon i flere andre APSD - og bedret livskvalitet (sekundære utfallsmål)  

 

• TID – foreslått som et mulig valg ved APSD - i de Nasjonal Faglig Retningslinje 
for demens utgitt av Helsedirektoratet, 2017 

 

 

 

Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 47 


