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Utfordrende atferd 
 

Bjørn Lichtwarck  

spesialist i allmennmedisin/kompetanseområdet  alders – og 
sykehjemsmedisin 

Forsker/spesiallege ved Alderspsykiatrisk 
forskningssenter/avdeling Sykehuset Innlandet 
 

Presentasjonen 

• Begreper: Utfordrende atferd, APSD, nevropsykiatriske 
symptomer, osv….. 

• Hva består APSD av ? Beskrivelse  

• Hyppighet sykehjem - hjemmeboende 

• Forståelse – årsaker til APSD 

• Kartlegging og utredning – hva må gjøres ? 

• Forebygging – hva skal til ? 

 

Vår forståelse av demenssykdommen påvirker vår 
tilnærming til personen 
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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 

6 
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Hvor hyppig forekommer APSD i sykehjem ? 

 På sykehjem: 84 % har demens (Helvik, 2015)  

 

 35- 50 % av disse alvorlig demens (KDV 3)   

 

 APSD  hos 70 -75 % av de med demens på sykehjem  

 

 høyt forbruk av medikamenter for å behandle ulike former 
for APSD  (70 % bruker psykofarmaka) (Selbæk, 2018) 
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Klinisk signifikante atferdsmessige symptomer i 
sykehjem (NPI-NH) 
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Klinisk signifikante psykologiske symptomer (NPI-NH) 
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APSD i %  hos brukere hjemmetjenester (NPI) 
(G Selbæk og L D Høgset (april 2010) –IPLOS-Rapport) 
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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 

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 12 
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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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Hvor vanlig er agitasjon i sykehjem ? 

 

 
• Agitasjon/aggresjon:  26,5 % 

• Manglende hemninger: 20,7 % 

• Irritabilitet: 29,2 % 

• Avikende motorisk atferd: 20,4 % 
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• Agitasjon: sum av agitasjon/aggresjon, irritabilitet, 
manglende hemninger: intensitet økte/persisterte 

 

 

• Apati: intensitet økte/persisterende 

 

• Psykose symptomer: stabil intensitet/avtok 

 

• Affektive symptomer: sum av depressive og angstsymptomer: 
mindre intense/avtok 

 

 15 
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Årsaker til APSD (Atferd – og 
Psykiske Symptomer ved Demens) 

• Årsakene er:  

 

– Multifaktorielle 

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

3. Type demens ? 
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Bred bio-psykososial utredning ved APSD 

• Beskrivelse – kartlegging  systematisk av atferd/symptomer 

• Undersøke: 
– Personhistorie/pårørende 

– Tidligere sykehistorie 

– Somatisk og mental status, medikamentgjennomgang 

– Sosiale forhold 

• Refleksjon- forståelse  

• Tiltak (miljøtiltak først) 

• Evaluering av tiltak 
 

 
21 

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

 

 22 
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Einar (82) – utviser agitasjon 

• 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) 

 

 

Stillbilde fra Dei mjuke hendene. M.Olin.1998 

24 
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Einar (82) utviser agitasjon – og utredes 

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

atferd 
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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 

 

27 
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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. 

• Observasjon av pasient siste uke. 

• Etter innsatt tiltak (miljø eller medisiner) for å måle effekt ???  

– Cornell etter 4-6 uker (evaluerer effekten) 

29 

30 
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KDV – Klinisk Demens Vurdering 

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

• Skåring: Ingen demens (0), mild kognitiv svikt (0,5) eller mild 
(1), moderat (2) eller alvorlig grad av demens (3) 

• Kan erstatte MMSE 

• Personalet må ha observert/må kjenne pasienten godt 

 

31 

KDV 

32 

KDV - skåringskalkulator 

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

34 

35 
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ADL- funksjonsnivå 

• Pas. med demens har nedsatt funksjonsnivå for ADL 

• Systematisk kartlegging av ADL-funksjoner gjør at vi kan 
tilpasse hjelpen på riktig nivå: 

– Å krever for mye av pasienten: økt uro 

– Å hjelpe for mye:  økt uro 

• Kartlegg hva pas. FAKTISK gjør, ikke hva vi mener hun burde 
klare. 

• ADL-skjema: Barthel-ADL-indeks  eller PSMS 

37 
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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 osv.? 

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

• Viktige hendelser i livet som kan ha betydning nå 
 

39 
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Oppsummer 
og  konkluder 

sammen ! 

41 

Hjelpemidler – kartleggingsverktøy og utredning ved 
APSD 

 

 

• www.tidmodell.no 

 

• www.aldringoghelse.no 
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http://www.tidmodell.no/
http://www.tidmodell.no/
http://www.tidmodell.no/
http://www.aldringoghelse.no/
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Forebygging av APSD  

• 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 

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


