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Hva demens er og hvilke utfordringer det kan gi

Personsentrert omsorg og miljøbehandling

Samarbeid med pårørende

Agenda
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Et samlebegrep for flere kroniske, progressive uhelbredelige 
hjernesykdommer.

Fører til endringer av kognitive funksjoner, som f.eks. 
hukommelse, språk og orienteringsevne. 

Svekker evnen til å fungere i dagliglivet. 

Demens



Demens og alder

• Vanskelig å finne direkte årsak 
til demens.
• Arv? 

• Livsstil? 

• Ukorrigert ørselstap? 

• Røyk og alkohol?

• Alder = den største 
risikofaktoren.
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Hva er demens?

https://vimeo.com/507085093
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https://vimeo.com/507085093


1. Glemsomhet, særlig for det som skjedde nylig

2. Problemer med å planlegge, løse og fullføre vanlige oppgaver

3. Språkvansker

4. Forvirring om tid og sted

5. Redusert dømmekraft

6. Utfordringer med å følge opp økonomiske forhold

7. Gjenstander plasseres feil

8. Endringer i humør og personlighet

9. Endret væremåte

10. Tap av initiativ og engasjement, både for aktiviteter og mennesker

Tidlige tegn på demens
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Kognitive symptomer

Atferdsmessige og 
psykologiske symptomer

Motoriske symptomer

Symptomer ved demens



1. Hvilke symptom(er) mener du 
kan gi størst utfordringer på en 
gård?

2. Hvilke(t) tiltak kan bidra til å 
minimere funksjonssvikten for 
denne personen med dette 
symptomet?

Oppgave 1
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Nasjonal faglig retningslinje for demens

Hensikten er å

• hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i 
tjenesten

• bidra til riktige prioriteringer i tjenesten

• løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige 
pasientforløp

Beskriver nasjonale helsemyndigheters oppfatning 
av for eksempel

• hva som er god faglig praksis

• hvordan relevant regelverk skal tolkes

• hvilke prioriteringer som er i samsvar med vedtatt 
politikk på helse- og omsorgstjenesteområdet og 
andre tilgrensende sektorer.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens 9



Pause
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Personsentrert omsorg – bygge på grunnleggende verdier

Miljøbehandling – tilrettelegge omgivelser, aktiviteter og sosialt fellesskap

Godt samarbeid med og oppfølging av kommunen 

Kontakt / samarbeid med pårørende

Målgruppe: Hvem skal tilbudet tilrettelegges for?

Kunnskaper / egenskaper: Hva trenger de ansatte for å få til et godt tilbud?

Omgivelser: Hvordan skal gården tilrettelegges?

Samarbeid: Hvilke avklaringer og avtaler må gjøres?

God kvalitet – hva betyr det?
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4. Personsentrert omsorg og behandling ved demens

Virksomheter skal etablere 
rutiner for personsentrert 
omsorg og behandling til 
personer med demens.

Hva er personsentrert 
omsorg?

Hvilke rutiner bør et Inn på 
tunet-tilbud ha?
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Ondartet sosialpsykologi
1. Trusler: Gjøre en person redd eller engstelig ved å bruke muntlige

trusler eller fysisk makt.

2. Neglisjering: Nekte å gi oppmerksomhet til noen som ber om det,

eller ikke dekke et tydelig behov for kontakt.

3. For høyt tempo: Presentere informasjon og alternativer så fort at folk

ikke får det med seg.

4. Barnliggjøring: Behandle en person på en nedlatende måte, som om

vedkommende var et lite barn.

5. Bruk av kallenavn: Bruke «merkelapp» som en vanlig måte å

beskrive eller tiltale en person på.

6. Nedvurdering: Fortelle en person at han eller hun er inkompetent,

ubrukelig, verdiløs, udugelig osv.

7. Anklage: Gi en person skylden for noe vedkommende har gjort eller

ikke har vært i stand til å gjøre.

8. Forræderi: Bruke lureri eller list til å distrahere eller manipulere en

person for å få vedkommende til å gjøre noe eller la være noe.

9. Underkjennelse: Ikke å erkjenne hvordan en person opplever en

bestemt situasjon.

Umyndiggjøring: Ikke la en person bruke evnene hun eller han har..

11. Tvang: Tvinge en person til å gjøre noe, tilsidesette vedkommendes

egne ønsker eller ikke gi ham eller henne noe valg.

12. Avbrytelser: Avbryte eller blande seg borti noe som en person holder

på med, eller bryskt å bryte opp hans eller hennes «referanseramme

».

13. Objektivisering: Behandle en person som om han eller hun var en

død gjenstand.

14. Stigmatisering: Behandle en person som om vedkommende var noe

ekkelt, en fremmed eller en utstøtt person.

15. Ignorering: Fortsette (en samtale eller en handling) i nærvær av en

person og late som om denne personen ikke er til stede.

16. Bortvisning: Sende en person bort eller ekskludere ham eller henne

fysisk eller psykologisk.

17. Latterliggjøring: Gjøre narr av en person, for eksempel å erte eller

ydmyke ham eller henne eller fortelle vitser på vedkommendes

bekostning.
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- å ta hensyn til hvordan en person opplever sin situasjon og 
verden rundt seg. 

- løfte frem personer med demens som fullverdige mennesker 
med følelser, rettigheter, ønsker og med den livshistorien som 
preger dem.

Personsentrert omsorg
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Fem grunnleggende psykologiske behov

Trøst: nærhet, varme, ømhet og 
mildhet

Identitet: vite hvem du er, hva du 
synes om deg selv og hva du 
tenker

Tilknytning: knytte bånd, tillit og 
relasjoner

Beskjeftigelse: delta i livet og i 
meningsfulle aktiviteter

Inkludering: være en del av en 
gruppe

Trøst

Beskjeftigelse

IdentitetTilknytning

Inkludering

Kjærlighet
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• Hvordan kan de ansatte fange opp behovet for trøst og gi dette på en god 
måte?

• Hvordan kan omgivelser og aktiviteter bekrefte deltakernes identitet?

• Hvordan skal de ansatte få deltakerne til å føle at de hører hjemme på 
gården og at de har sin plass der?

• Hvordan skal omgivelser og aktiviteter stimulere til deltakelse? 

• Hvordan kan de ansatte skape et inkluderende fellesskap med rom for å 
«tabbe seg ut» eller gjøre feil? 

Å planlegge for personsentrert omsorg
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Positivt personarbeid
1. Varme: Vise kjærlighet, omsorg og medfølelse.

2. Beroligelse: Gi en person en følelse av sikkerhet, trygghet og trøst, å

holde rundt ham eller henne.

3. Avslappet tempo: Se nødvendigheten av å skape en avslappet

atmosfære.

4. Respekt: Behandle personen som en verdifull samfunnsborger og

anerkjenne vedkommendes livserfaring og alder.

5. Aksept: Bygge relasjoner basert på aksept og en positiv holdning til

personen.

6. Ros: Anerkjenne, støtte opp om og glede seg over en persons evner

og prestasjoner.

7. Støtte: Anerkjenne, akseptere og støtte en person som et unikt

individ og verdsette vedkommende for den han eller hun er.

8. Ekthet: Være ærlig og åpen overfor en person, men på en måte som

tar hensyn til vedkommendes behov og følelser.

9. Validering: Anerkjenne og støtte opp om en persons virkelighetsoppfatning.

Det viktigste er hensynet til personens følelser.

10. Myndiggjøring: Gi slipp på styringen og hjelpe en person til å oppdage

eller bruke evner og ferdigheter.

11. Tilrettelegging: Vurdere hvor mye støtte en person trenger, og gi

vedkommende dette.

12. Muliggjøring: Anerkjenne en persons engasjement og oppmuntre

vedkommende til å delta, innenfor en gitt ramme.

13. Samarbeid: Behandle en person som en fullverdig og likeverdig

deltaker i det som skjer, noe som innebærer å spørre hva den andre

mener, og samarbeide med vedkommende.

14. Anerkjennelse: Møte en person på hans eller hennes egne, unike

vilkår og ha en åpen og fordomsfri holdning.

15. Inkludering: Gjøre at en person føler seg inkludert, fysisk og psykologisk,

og oppmuntre vedkommende til å delta.

16. Tilhørighet: Gi en person en følelse av å være akseptert i forskjellige

situasjoner, uansett hva slags evner eller uførhet han eller hun har.

17. Humor: Ha en ledig og kreativ væremåte og la humor og moro være

en del av kommunikasjonen.

Brooker D, 2013
17



Oppgave 2 

Hvilke fortrinn har en gård som 
arena når personalet skal gi 
personsentrert omsorg?

Hvilke fordeler / ulemper kan 
bonden ha (som ikke 
helsefaglig utdannet) når 
han/hun skal gi personsentret 
omsorg?
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VIPS
- personsentrert omsorg i praksis

• alle mennesker har samme Verdi

• å tilrettelegge omsorgen Individuelt

• å prøve å forstå Perspektivet til personen med demens

• å skape et støttende Sosialt miljø
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Ny deltaker kommer til gården

Inn på tunet-bøndene Maren og Truls venter en ny deltaker. Det er Hans på 65 år 
som har Alzheimer demens med tidlig debut. Demenskoordiinator i kommunen har 
vært hos han på hjemmebesøk og kartlagt at han er mye alene, spiser lite og er lite 
fysisk aktiv. 

Hans er skeptisk til å komme til gården, men går med på å prøve noen dager før 
han avslår tilbudet.
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• Gjennom å vise han respekt. F. eks ved i ikke barnliggjøre han, 
snakke over hodet på han eller le av han.

• Gjennom å myndiggjøre han. F. eks ved å høre hva han mener 
om ting, la han ta valg gjennom dagen og lytte til hans 
erfaringer.

• Ved å tilrettelegge aktiviteter slik at de får han til å føle mestring 
til tross for svikten han har.

Hvordan kan Maren og Truls vise at Hans har 
samme verdi?
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www.dropbox.com/s/lv6kzhsmdmhyo1p/AH_Demensdagene2020_Film11_

HvemErJeg_Visning01.mp4?dl=0 22

Hans finner seg til rette på 
gården. Etter tre uker inviterer 
Maren han til en samtale for å 
bli bedre kjent. Hun ønsker 
å høre litt om hans interesser 
og bakgrunn. Hensikten med 
samtalen er høre hvordan han 
trives og snakke litt om 
hvordan de best kan 
tilrettelegge for at han skal ha 
det bra på gården.

Å tilrettelegge 
omsorgen individuelt

http://www.dropbox.com/s/lv6kzhsmdmhyo1p/AH_Demensdagene2020_Film11_HvemErJeg_Visning01.mp4?dl=0
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For å jobbe personsentrert 
må Maren og Truls prøve å 
forstå hvordan Hans 
opplever sin situasjon og 
verden rundt seg.

Å forstå perspektivet til 
personen med demens
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Tilrettelegge det sosiale rundt måltider

Gå på tur sammen 

Gjøre praktiske ting sammen

Skape trygghet og rom for å feile

Tenke gjennom:

• Hvorfor trekker personen med demens 
seg unna de andre?

• Hvorfor kan noen bli tause, irriterte, 
sinte på andre?

• Hva skal til får å inkludere alle i 
fellesskapet?

Å skape et støttende 
sosialt miljø



Pause
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Handler om å tilrettelegge det fysiske og sosiale 
miljøet slik at personen kan bruke sine ressurser 
gjennom aktiviteter som støtter personens selvfølelse 
og mestring

• Mål: skape trivsel, aktivitet, glede, velvære og 
livskvalitet

• Redusere: angst og uro 

Miljøbehandling for 
personer med demens

Rokstad, 2009
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Føle seg nyttig

Være uavhengig

Ha selvbestemmelse

Ha støtte fra nære andre

Føle seg sterk

Føle seg trygg

Oppleve å mestre

Ha god helse og det å kunne være 
aktiv

(Wahl og Hanestad 2007)

Hva kjennetegner et godt liv?
(forutsatt at grunnleggende behov er dekket)



Miljøbehandling omfatter:

• De fysiske rammebetingelsene, ute og 
inne.

• De psykososiale rammebetingelsene, ofte 
omtalt som pleiekultur, kunnskap, 
menneskesyn, holdninger og verdier hos 
personellet.

• Organisering og gjennomføring av 
aktiviteter og tiltak, som å ivareta 
individuelle behov og tilpasse metoder

Mjørud M & Røsvik J, 2012 28



Aktiviteter og tiltak
- tilpassede metoder

Egenomsorgsaktiviteter

ADL

Individualisert musikk

Minnearbeid

Aktiviteter i tilknytning til religion og 
tro

Hobbyaktiviteter

Fysisk aktivitet

Sansestimulering

Dyreassistert miljøbehandling
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Virksomheten bør motivere til og skal legge til rette for at 
personer med demens kan være fysisk aktive hver dag. 

Personer med demens har ulike funksjonsnivå og interesser, 
og tilbud om fysisk aktivitet bør tilrettelegges individuelt 
gjennom hele sykdomsforløpet.

Anbefalinger om fysisk aktivitet

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens/miljorettede-tiltak-og-aktiviteter-ved-

demens#kommunale-virksomheter
30

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens/miljorettede-tiltak-og-aktiviteter-ved-demens#kommunale-virksomheter


korte og lange spaserturer 

tilberedning av varme og kalde måltider, baking, borddekking osv. 

sosialt fellesskap 

håndarbeid som veving, strikking osv.

spill, musikk, opplesing, avislesing, lokalhistorie, dans osv.

stell og mating av dyr

eggsanking og levering av egg til kunder

hogst, kløyving og stabling av ved

transportoppdrag knyttet til faste gjøremål på gården 

landskapspleie – skogsområder, maritime områder, kommunale eiendommer osv.

dyrking av grønnsaker

innhøsting og bearbeiding av frukt, bær og grønnsaker

fiske

Forslag til aktiviteter på gården
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God kvalitet i ernæringsarbeid betyr at ernæringstiltak er tilpasset 
den enkeltes behov, noe som også følges av prinsippet om 
personsentrert omsorg. 

Rammene for måltidene og hvordan maten blir servert, kan ha 
stor betydning for hvor mye som blir spist. 

Anbefalinger om ernæring

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/underernaering/Forebygging
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Fysiske rammebetingelser
- tilrettelegging av fysisk miljøet på gården

De fysiske omgivelsene bør være 
tilrettelagt slik at deltakerne kan gjøre 
meningsfulle aktiviteter der de kan 
være mest mulig selvstendige. 

Samtidig skal det fysiske miljøet være 
tilrettelagt for en god organisering og 
bruk av personalressurser. 
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Færder kommunes ulike dagaktivitetstilbud

https://www.youtube.com/watch?v=KA2rZxL2orI 34

https://www.youtube.com/watch?v=KA2rZxL2orI


• Husk taushetsløftet. Alt samarbeid med pårørende skjer etter samtykke fra 
personen med demens. Hva ønsker pasienten?

• Hva skal dokumenteres og hvem skal dokumentere samarbeidet med 
pårørende?

• Nærmeste pårørende kan ha rettigheter knyttet til bl.a. informasjon og 
medvirkning. Hvem tar ansvar for at dette ivaretas?

• Pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid kan ha rettigheter 
(veiledning, opplæring, avlastning, omsorgsstønad). Hvem ivaretar dette?

• Pårørende kan ha behov for støttesamtaler – hvem tar seg av dette?

Samarbeid med pårørende – viktige avklaringer 
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Avklare: 

Hvem skal være tilstedet?

Hva er hensikten med 
samtalene? 

Ved oppstart: avklare 
forventninger og bli kjent

Jevnlig gjennom 
oppholdstiden, f. eks en gang 
per halvår

Ved avslutning av tilbudet 

Samtaler med 
pårørende



Takk for meg!

www.aldringoghelse.no

Signe.tretteteig@aldringoghelse.no

Tlf. 90108938

http://www.aldringoghelse.no/
mailto:Signe.tretteteig@aldringoghelse.no

