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Betydningen af ord

Skærme,

-ede -te -else

• Beskytte, sikre, værne

 Forhindre, at en lider skade og overlast; sikre mod fare eller skade

 Beskytte mod, dække for noget ubehageligt; søge at værne mod noget uønsket

 Beskytte sig; forsvare sig; dække sig; skjule sig
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National Demenshandlingsplan 2025 om skærmning

Bruger ordet i relation til indsatsen omkring Demensvenlige boliger (initiativ 16 og 17)
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National Demenshandlingsplan 2025 om skærmning

”Samtidig skal der også tilvejebringes et bedre overblik over udviklingen i antallet af demensegnede 

plejeboliger – både på lokalt og nationalt niveau. I dag opgøres antallet over demensegnede boliger 

på landsplan via kommunernes indberetning til Danmarks Statistik. Indberetningerne registrerer 

alene antallet af skærmede enheder, der især anvendes til den særlige gruppe, der som følge af 

demenssygdommen er stærkt udadreagerende, og som derfor har særlige behov. ”

(National Demenshandlingsplane 2025 s. 38)
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National Demenshandlingsplan 2025 om skærmning

”Samtidig skal der også tilvejebringes et bedre overblik over udviklingen i antallet af demensegnede 

plejeboliger – både på lokalt og nationalt niveau. I dag opgøres antallet over demensegnede boliger 

på landsplan via kommunernes indberetning til Danmarks Statistik. Indberetningerne registrerer 

alene antallet af skærmede enheder, der især anvendes til den særlige gruppe, der som følge af 

demenssygdommen er stærkt udadreagerende, og som derfor har særlige behov. ”

(National Demenshandlingsplane 2025 s. 38)
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Udadreagerendeadfærd og 
skærmning
National klinisk retningslinje for 
forebyggelse og behandling af 
adfærdsmæssige og psykiske 
symptomer hos personer med demens

• Skærm(ning) nævnes ikke eksplicit i 
NKR

• ” positivt socialt miljø” er det tættest 
vi kommer noget som omhandler 
beskyttelse/skærmning

Sundhedsstyrelsen, 2019
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Men hvad virke så?

Som et led i den Nationale Demens 

Handlingsplan 2025 er der kommet 

anbefalinger omkring forebyggelsen 

og behandling af BPSD

• Systematisk årsagsanalyse

• Omsorg og behandling efter 

principper om personcenteret 

omsorg

23. september 2019

7Sundhedsstyrelsen, 2019



1. eller 2. linje i 

overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer 

Udadreagerendeadfærd og 
skærmning
BPSD-modellen 
Metode til målrettet pleje af beboere med 
demens og adfærdsmæssige og psykiske 
symptomer

• Skærm(ning) nævnes ikke eksplicit  i 
publikationen, men opmærksomheden 
henledes på publikation om 
forebyggelses af udadreagerende 
adfærd hos mennesker med demens i 
plejeboliger (2015)
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Udadreagerendeadfærd og 
skærmning

Guiden bruger heller ikke ordet 

skærmning eksplicit, men anbefaler 

bl.a. brugen af socialpædagogik som 

et grundlag for demensomsorgen

Socialstyrelsen, 2015
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Udadreagerendeadfærd og 
skærmning

Socialpædagogisk arbejde med 

mennesker med demens har primært 

at gøre med at opretholde en relation 

til et menneske, at kunne tolke signaler 

og vurdere situationer og at gøre 

hverdagen meningsfuld og 

betydningsfuld for den enkelte. 

Styrelsen for Social Service, 2005 s.9
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Udadreagerendeadfærd og 
skærmning

Bogen anbefaler i den pædagogisk 

analyse af casen ”Henning” 

skærmning på flere niveauer:

• skærmning fra uro ved vagtskifte

• måltider på egen stue

Styrelsen for Social Service, 2005
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Hvordan med udlandet
(Norge)?
Personer med utfordrende atferd

Enkelte kommuner har forsøkt å løse utfordringene med 

personer som har stor grad av APSD ved å etablere 

forsterkede skjermede enheter (FSE). En del av disse 

enhetene har avtaler med alderspsykiatriske avdelinger 

eller poliklinikker om veiledning. Dette kan være gode 

løsninger i større og sentralt beliggende kommuner, men 

vanskeligere å gjennomføre i små distriktskommuner. 

«Glemsk, men ikke glemt!» s.70
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Hvordan med udlandet
(Norge)?
Boligtilpassing

Det bør også legges til rette for sosialt fellesskap og 

direkte tilgang til tilpassede uteareal. Personer med 

demens som har atferdsproblemer, har behov for spesielt

tilrettelagt tilbud i små og forsterkede enheter. På dette 

området er det nødvendig med kompetanseutvikling og 

samarbeid mellom fagmiljøene og kommunene.

”Demensplan 2015. s.12”
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Hvordan med udlandet
(Norge)?
Botilbud ved demens 

Atferdsforstyrrelser til personer med demens er ofte antatt å være en 

av de mest utfordrende anliggendene for de som utøver omsorg. 

Små enheter, også kalt skjermete enheter, har vært brukt i flere tiår 

med det målet å gi gode bo-rammer for personer med demens, og 

særlig for de personene som har utagerende adferd. Selv om det 

mangler en god definisjon på hva «små enheter» er, inkluderer ofte 

dette et personale som har spesiell kompetanse samt at det er 

tilrettelagte fysiske omgivelser.

«Nasjonal faglig retningslinje om demens s. 83»
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Dokumenter fra psykiatrien om skærmning

Definition af skærmning

Skærmning er en intensiv interventionsmetode, der 

praktiseres i en relation. Der skal være en grad af 

ansvarsovertagelse, kompensation og omsorg til stede 

for, at der er tale om skærmning.

Skærmning er en intensiv sygepleje-metode, som 

anvendes i psykiatrien i forhold til patienter med behov for 

særlig tilrettelagt pleje og behandling. De sygeplejefaglige 

interventioner afhænger af patientens tilstand og 

konteksten.
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Dokumenter fra psykiatrien om skærmning
Skærmningsniveauer

Frivillig intervention

Kræver patientens samtykke

Skærmningsniveau 1: alm. 

observation

Besluttes af sygeplejerske

Skærmningsniveau 2: skærpet 

observation

Besluttes af sygeplejerske og 

konfereres med læge på stuegang

Skærmningsniveau 3: intensiv 

observation

Besluttes af sygeplejerske og 

konfereres med læge på stuegang

Tvang (jf. psykiatriloven) Personlig skærmning: uafbrudt 

observation

Lægeordination

Tilsyn til bæltefikseret patienter (jf. 

psykiatriloven)

Fast vagt: patienten lades ikke 

alene

Lægeordination
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Lærebogsmateriale i psykiatri

• Mindstemiddelsprincippet understreges 

ved anvendelsen af skærmning som 

metode

• Beskyttelsen, med relation til GAF-

skalaen, er en udbredt tilgang til 

overvejelser af initiativer som skærmning
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Opsummering

• Skærmning bruges primært i relation til boformer (skærmede enheder)

• Ordet skræmning er sjældent brugt i beskrivelsen af plejen og behandlingen 

som foregår på de skærmede enheder

• Psykiatrien har favnet brugen af ordet skærmning og betegner det som en 

sygeplejefaglig handling som journaliseres 

• Hvis en skærmet enhed skærmer beboerne, hvad kan vi så kalde den omsorg, 

vi yder til mennesker med demens?


