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«Kjært barn», mange navn………….

• Atferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens (APSD)

• Nevropsykiatriske symptomer (NPS)

• Utfordrende atferd

• Aggresjon

• Agitasjon

• Vold
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Nils (85) – utøver han vold – er han voldelig?

• Langtkommen demens

• Vandrer flere timer hver dag

• Støter borti møbler, medbeboere

• Blir sint:

– Slår etter, kjefter når han støter 
borti medbeboere 

– og samme atferd mot personalet i  
stellsituasjoner Stillbilde, TID-filmen Foto: SE-NOR 2011
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Presentasjonen

• Hvordan beskrive utfordrende atferd/APSD - forekomst

• Komplekse symptomer og bio-psykososial forståelse 

• Personsentrert tilnærming

– Forebygging av APSD

– Tilnærming til APSD

• TID - en evidensbasert modell for personsentrert tilnærming
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APSD definert ved Nevropsykiatrisk intervjuguide (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 6



Atferdsmessige symptomer i sykehjem
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Psykologiske symptomer i sykehjem
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Forekomst betydningsfull uro og aggresjon ved demens

*Selbæk G. et al. Int Psychogeriatr 2013

**Wergeland J.N. et al. Int Psychogeriatr 2014

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
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RAiN-studien
Resident Aggression in Nursing homes

Beboer aggresjon i sykehjem
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Konsekvenser av APSD

• Redusert livskvalitet

• Raskere utvikling av 
demenssykdommen

• Økt risiko for innleggelse institusjon

• Økt risiko for overgrep og 
forsømmelser fra personal/pårørende

• Belastning og skader på personal og 
pårørende

Livingston G et al 2020 Lancet; Kales H C et al 2015 BMJ;
Drennan J  et al 2012 NCPOP
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Forståelse av symptomer og atferd 

– Multifaktorielle (flere årsaker på en gang)

– Komplekse (årsakene påvirker hverandre, en viss 
uforutsigbarhet)

• Kolanowski A. Nurse Outlook.2017
• Verdelho A.  Gonҫalves-Pereira M. (Editors), 2017 Neuropsychiatric

Symptoms of Cognitive Impairement and Dementia. Springer
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Magny (82) – spiser dårlig – sier hun vil hjem

• Magny har demens

• Spiser dårlig/går ned i vekt

• Trekker seg tilbake på rommet

• Vil helst ligge - apatisk

• Virker trist, irritabel, sint – sier hun 
vil hjem

• Hva gjør vi nå?

• Tilfeldig eller systematisk arbeid? Stillbilde fra TID-animasjonsfilmen 2019 Prod.: iTarget
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Hvordan kan vi forstå Magny – og hennes symptomer?

• Vantrivsel? Hvorfor i så fall…..?
• Udekte behov ?
• Ensomhet?
• Bekymringer - angst - depresjon?
• Maten?
• Kvalme – smerter?
• Sykdom: mage-tarm, hjerte, lunge?
• Plager fra tenner/munnhule?
• Bivirkninger medikamenter?

Stillbilde fra TID-animasjonsfilmen 2019 . Prod.: iTarget

15



Lichtwarck B. et al. TID-manual 2019
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Komplisert eller komplekst?
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Det som er komplisert

• Har mange komponenter, f.eks. ca. 10 000 
deler i en bil

• Har en oppskrift (tegning, manual) over 
delene, og hvordan sette dem sammen 

• Funksjonen mellom delene følger faste 
fysiske lover (forutsigbart)

• Kontroll er mulig (og ønskelig)

Conklin J 2006 Dialogue Mapping - Building Shared Understanding of Wicked Problems
Sturmberg J et al 2013 Handbook of Systems and Complexity in Health
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Det som er komplekst
• Har mange komponenter

• Hvert problem, situasjon er ny og unik

• Endrer seg - uforutsigbare

• Uendelig antall måter å tilnærme seg på, 
ingen ferdig oppskrift 

• Kontroll er ikke mulig, kun påvirkning

Conklin J 2006 Dialogue Mapping - Building Shared Understanding of Wicked Problems 2006
Sturmberg J 2013 et al  Handbook of Systems and Complexity in Health
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Tilnærming til komplekse problemer ?

• Krever kunnskap om konteksten (historie, situasjonen og miljø)
• Ny kunnskap, må skapes der og da - og deles - om situasjonen
• Så mange som mulig bør bidra til felles forståelse - kreative tiltak 
• Krever fleksibilitet – tåle uforutsigbarhet
• Kan oppnås gjennom strukturert og tverrfaglig refleksjon
• Flere mulige faktorer må påvirkes samtidig (flere tiltak)

Conklin J 2006 Dialogue Mapping - Building Shared Understanding of Wicked Problems 
Ellström PE 2006  in Boud D, Cressey P, Docherty P (Editors). The meaning and Role of Reflection in Informal Learning at Work
Lichtwarck B 2019 Thesis UiO
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Nasjonal faglig demensretningslinje, Helsedirektoratet 2017 
(oppdatert 2020)
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Forebygging av utfordrende atferd/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 – innkomstsamtaler - oppfølgingssamtaler

• Engasjert, nær faglig ledelse Kales H et al. Am Geriatr Soc 2014
Helsedirektoratet. Nasjonal Demensretningslinje 2017
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Personsentrert omsorg: Personens perspektiv -

• Snakk med personen selv først

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

• Intervju pårørende enten i direkte møte eller pr. telefon

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

• Personens verdier: hva er viktig i livet for personen - religiøse behov 

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

• Viktige hendelser i livet som kan ha/kan få betydning
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Utredning av APSD når først oppstått

1. Demensutredning først: 3 spørsmål

a) Er det demens? (Er utredning av demens utført ?)

b) Grad av demens? (MMSE, KDV, OBS-demens)

c) Type demens?

2. Så bred bio-psykososial utredning av APSD
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Ved APSD: utredning - refleksjon - tiltak - evaluering

1. Utredning:
a. Beskrivelse – kartlegging  systematisk atferd/symptomer
b. Kartlegge/undersøke:

1. Personhistorie/pårørende
2. Tidligere sykehistorie
3. Somatisk og mental status, legemiddelgjennomgang
4. Sosiale forhold

2. Refleksjon (forståelse – tolkning) 
3. Tiltak (miljøtiltak først)
4. Evaluering av tiltak Helsedirektoratet. Nasjonal Faglig Demensretningslinje, 2017

Lichtwarck et al. TID-manual 2019
Kales H et al. Am Geriatr Soc 2014
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Lichtwarck B. et al. TID-manual 2019
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APSD  - observasjon/beskrivelse/kartlegging

• Observer og beskriv hva som er målsymptomer:  

– Hva skjer ?  Hvilke symptomer  - beskriv dem ?

– Når skjer det ?

– Hvor ofte skjer det ?

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

– Følg 2-3 målsymptomer med døgnobservasjonsskjema
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Kartleggingsverktøy for  utredning ved APSD

• www.tidmodell.no

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


Oppsummer
og reflekter

sammen over 
funnene !
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Nasjonal faglig demensretningslinje, Helsedirektoratet 
2017 (oppdatert 2020)
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Legemidler ved APSD 
Se nasjonal faglig retningslinje om demens (Helsedirektoratet, 2017/2022)

• Generelt beskjeden effekt av legemidler

• Bivirkninger er vanlige, noen alvorlige

• Avtal alltid evaluering (når tid – og hvordan)

• Ved moderat til alvorlig depresjon: SSRI 
(citalopram, sertralin osv.) el. SNRI 
(venlafaxin)  ev. mitrazapin kan forsøkes

• Ved uro uten aggresjon: unngå legemidler
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Legemidler ved APSD 
Se nasjonal faglig retningslinje om demens (Helsedirektoratet, 2017/2022)

• Ved alvorlig farlig aggresjon og/eller ved 
alvorlige psykosesymptomer 
(vrangforestillinger/hallusinasjoner) kan 
antipsykotika forsøkes i lave doser: risperidon, 
olanzapin, aripiprazol

• VIKTIG: Lege som forskriver legemidler må selv 
holde seg oppdatert om faglige retningslinjer og 
det faglige grunnlaget for bruk av legemidler ved 
APSD grunnet stadige endringer
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Miljøtiltak

(Bio-) psykososiale intervensjoner
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Musikkterapi – oversiktstudie fra 2018

• Bedring depresjonssymptomer og 
generell atferd

• Kan muligens bedre angst og 
livskvalitet (mer usikre funn) 

• Ingen effekt på agitasjon eller
aggresjon

(Cochrane - systematic review, 2018) 
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Noen andre miljøtiltak - forskning

• Massasje: systematisk oversiktsstudie av Wu, Wang, & Wang, 2017: kan ha effekt på 
agitasjon/aggresjon, men usikker effekt grunnet lav kvalitet på studiene

• Bruk av robot (sel/dukke): systematisk oversiktsstudie (Leng, Zhao, & Wang, 2020): 
reduksjon i uro og depressive symptomer, få studier med usikker kvalitet

• Aromaterapi: ikke påvist sikker effekt på APSD – Cochrane oversikt 2020 (BALL, E. L.,  et al. )

• Reminisens (minneterapi): systematisk oversiktstudie/metanalyse: bedring av livskvalitet, 
ikke effekt på depresjon. Ikke undersøkt på agitasjon (Thomas, J. M.Sezgin, D., 2021)

• VIKTIG: Effektstudier er gjennomsnittlig effekt gjort på gruppenivå: undergrupper av
pasienter kan ha effekt av disse tiltakene likevel

36



The Lancet commission 2020 – om APSD 

• «Spesifikke multikomponent 
intervensjoner reduserer 
nevropsykiatriske symptomer hos 
personer med demens, og er 
førstevalget. Psykofarmaka er ofte 
ineffektive og kan ha alvorlige 
bivirkninger»

• TID anbefalt som en av to modeller 
med effekt mot uro/aggresjon
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Hva er TID?

1. En bio-psykososial multikompent
modell

2. En tverrfaglig utredning – og 
refleksjonsmodell ved symptomer og 
atferd ved demens – og andre 
komplekse tilstander

3. En guide fram til personsentrerte 
tiltak  (skreddersøm)
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TID en multikomponent modell i 3 faser
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Refleksjonsfasen 

– Et eller flere TID- refleksjonsmøter på ca. 45-90 minutter for «hele» 
personalgruppen inkl. lege og leder. 

• problemløsningsmodell  - strukturert kolonneteknikk:

– Et problem av gangen – prioriter blant problemene

– Analyser: Fakta, Tolkning, Følelser,Tiltak (abc-metoden i kognitiv 
terapi)

• 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
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TID – refleksjonsmøtet (fra TID-filmen)
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Tiltaks – og evalueringsfasen (C)

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

• Evalueres ved å følge 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.
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Når kan vi bruke TID? 
• Regelmessig: for å lage en personsentrert tiltaksplan (pleieplan, tiltaksplan 

holdningsplan) for alle brukere/beboere 

• Og ved utfordringer etter behov, f.eks.:

– Enkelthendelser ved forsømmelser/overgrep

– Apati, uro/aggresjon, vrangforestillinger, hallusinasjoner, depresjon, angst

– Ernæringsvansker

– Før bruk av tvang 

– Etisk refleksjon som også bygger inn utredning – unngå å overse noe

– Før buke av antipsykotika og andre legemidler

– Før flytting – endring av omsorgsnivå

– Tilnærming til akutte kriser
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FORSKNING
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TID studien i sykehjem (TIME) 

Am J Geriatr Psychiatry 26:1, January 2018
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Primart utfallsmål – agitasjon/aggresjon (NPI)

Lichtwarck B et al. 2018 
Am J Geriatr Psychiatry
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Sekundære effektmål TID-studien i sykehjem

• Sekundære effektmål er mål som antyder en effekt:

– Reduksjon av andre symptomer i TID-sykehjemmene

• Depresjonssymptomer

• Vrangforestillinger

• Manglende hemninger

– Bedring av livskvalitet for beboerne i de samme sykehjemmene

Lichtwarck B et al. 2018 
Am J Geriatr Psychiatry
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Personalets kunnskap – innføring/gjennomføring av TID 
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• Med TID: personal, leder og lege skaper og deler sammen NY 
personsentrert kunnskap om personen, symptomene og miljøet 
rundt personen (situert kunnskap)

• Ledelsens engasjement avgjørende for innføring/gjennomføring 
av TID 
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Lese om mer TID

• Lenker til TID-Manual 

• TID-filmene

• Kartleggingsverktøy

• Kurs – og opplæringsprogrammer

• Forskningsresultater  

• www.tidmodell.no

TID
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http://www.tidmodell.no/


Oppsummering utfordrende atferd

• Årsakene er multifaktorielle og komplekse

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

• Når oppstått: Bred utredning nødvendig (bio-psykososial) – og felles refleksjon

• Miljøtiltak (ikke-farmakologisk behandling) før legemidler

• TID – en tverrfaglig modell for utredning og behandling med god evidens ved 
ulke APSD, særlig aggresjon/uro (foreslått som et mulig valg før medikamenter 
i Nasjonal Faglig Demensretningslinje, 2017/2020)
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Målgruppe: sykepleiere, leger og 
andre med minimum 3-årig 
høgskole/universitetsutdannelse

Påmelding: www.tidmodell.no

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

Neste TID kursholderkurs

26.og 27 oktober 2022
Gardermoen
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