
BPSD

Erfaringer med metoden fra kommunerne



Vi har vores model af verden

Det er måden vi anskuer tingene på.

Det er det vi har med os- det der har været med til at forme os.

Dette kommer til udtryk i hvilke værdisæt vi har.

Alle kan bidrage.



Sprog og 

handling

Domæneteori  (Humberto Maturanes)

Produktionens domæne.

Objektivt

Vedtagne regler, aftaler, 

mål og krav, logisk og 

rationelt

Vi gør sådan…..

Hvad er den overordnede 

ramme for vores tema?

Hvilke ideer beslutter vi 

at arbejde videre med?

Forklaringens domæne

Refleksioner, 

nysgerrighed og 

neutralitet

Vi kunne gøre sådan…..

Hvilke ideer kunne der 

ellers være?

Æstetikkens domæne.

Subjektivt.

Individuelle erfaringer, 

holdninger, moral, etik, 

ønsker og værdier. Hvad 

synes du personligt 

kunne være en god idé

Hvilke erfaringer har du 

på området?



Personale 

udløst 

adfærd?

Når BPSD

Synsninger

Hvilken 

adfærd 

kommer 

personalet 

med?

Omgivelser

/indretning

Motorvej 

vs. 

skovsti

Kongruens i 

personalets 

verbale og 

nonverbale 

sprog

Hvilke krav 

stiller vi til 

borgeren

Taler vi 

samme sprog 

som den 

demensramte?

Hvornår er 

borgerens 

adfærd et 

problem?



Personcenteret 

omsorg

Kend personens 

demenssygdom for at 

få ideer til virksomme 

pædagogikker

Alle mennesker er 

unikke-sæt personen 

frem for 

demenssygdommen i 

centrum

Forandring 

starter hos 

medarbejderne. 

Det er os der 

skal ændre vores 

adfærd. 

Målet med din 

indsats er at 

skabe 

velbefindende 

hos personen

Udeluk altid, at 

ændringer i adfærd 

kan skyldes noget 

somatisk

Kend 

demensligningen, og 

brug den til at 

forstå 

demensudtrykket.

Kend 

blomsten, og 

brug den til at 

analysere 

personen 

psykologiske 

behov. 

Antag at alt, 

hvad personen 

gør, er 

meningsfuldt-

brug 

perspektivskifte 

som metode

Tag afsæt i 

borgerens 

ressourcer, og 

understøt 

meningsfuld 

beskæftigelse.

Betragt adfærd 

som 

kommunikation.



Øvelse

Walk around og 

opsamling

Hvad tænker du, der 

kan være mulige årsager 

til borgerens symptomer 

på mistrivsel (BPSD)?



Detektiv

• Tilstrækkelig med mad?

• Tilstrækkelig med drikke?

• Tilstrækkelig med søvn?

• Normal urin?

• Normal afføring?

• Godt syn med eller uden 

hjælpemidler?

• God hørelse med eller uden 

hjælpemiddel?

• Dagligt positivt samvær med 

andre personer?

• Temperatur?

• Puls?

• Blodtryk?

• Vejrtrækning?

• Blodsukker?

• Virker personen 

smertefri?

• Medicingennemgang 

inden for det seneste  

år?

Mulige årsager



Medicin og BPSD

• Antipsykotika - Dosis skal være så lav som 

mulig, og man skal behandles i så kort tid 

som mulig. 

• Hvilken medicin gives og for hvad?

• Hvem følger op?

• Laksantia

• Smertestillende

• Demensmedicin

• Bivirkninger

• Så lidt som muligt, men så meget som 

nødvendigt.



• Delirium

• Infektion

• Blodmangel

• Frakturer

• Mavesygdomme

• Urinvejsinfektion

• Dehydrering

• Diabetes

• Trykskader

• Smerter

Somatik



Den stille demensramte dame



Problemstillingen

Sigrid er stillesiddende mange 
timer i døgnet- er svær at 
motivere til at spise og drikke.

Sover mange af de 
stillesiddende timer og er svær 
at motivere til at mobilisere sig 
samt deltage i sociale aktiviteter. 



NPI symptomer

• Nedtrykthed
• Apati

• Labilitet
• Nedsat appetit



Årsager

• Borger får ikke tilstrækkeligt med 
mad og drikke.

• Der er ingen medicinske årsager til 
apatisk adfærd.

• Borger ”får lov” til at sidde mange 
timer i lænestol og sove.



Mål med indsatsen

• At øge borgers appetit
• At nedbringe Sigrids apatiske adfærd og 

øge trivsel og oplevelse af livkvalitet



Indsats

Positivt socialt samvær med personale (en 
til en) minimum 20 minutter dagligt fx i 
form af gåtur, samtale i boligen, kigge 

billeder eller deltage i madlavning.



Opnåede mål

• Øget appetit

• Øget trivsel- borger er mere 
social aktiv og har positiv 
kontakt med medbeboere 

og personale

• Borger sover mindre og er 
mere nærværende





• Rører meget ved egne
kønsorganer og onanerer
meget også når andre er
tilstede. 

• Rører ved de kvindelige
medarbejdere og de 
kvindelige beboere

• Har fået en kæreste på
afdelingen, der allerede er
gift



• Uhæmmet adfærd

• Rører ved sin kæreste, mens de 
andre beboere spiser aftensmad

• Seksuel adfærd i fællesrummet, 
mens de andre sidder og ser
fjernsyn mm. 

• Søvn og natlige forstyrrelser

• Vandrer rundt på gangen om 
natten og leder.

• Afvigende motorisk adfærd

• Rastløshed



• Ingen somatiske årsager

til øget libido

• Ingen medicinske

årsager til øget libido

• Omstændighederne

skaber årsagen



• Mindske uhæmmet 

adfærd

• Socialt acceptabelt



• Tale med de pårørende ift. hans behov for at have en
kæreste

• Naturligt seksuelt behov

• Sanseprofil

• Lav sensorisk følsomhed, lav sensorisk skyhed, lav
registrering og normal sansesøgende

• Indsats bl.a. 

• Behov for støtte til at vide, når han går ind i deres
personlige rum/sfære hos dem, der ikke ønsker det.

• Gavn af dans, have aktiviteter og deltage i
madlavningen fx skralde kartofler eller bage boller

• Ballstik massage, dybdetryk eller berøringsterapi

• Meningsfulde beskæftigelser

• Mandeklub, erindringsdans, bustur, petanque, se 
gamle film, samvær med kæresten, aktiviteter i
sansehaven

• Mandlig personale hjælper med plejen

• Mandesnak og færre irettesættelser



• Social acceptabel
adfærd det meste af
tiden

• Øget trivsel hos 
Jørgen

• Flere positive 
kontakter med andre 
mennesker

• Øget trivsel blandt
personale og de andre
beboere


