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DEMENS 
PERSONSENTRERT OMSORG
Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer 
med utviklingshemning 

Allan Øvereng, 24. november 2018



• Fra gammelmannsvanvidd til sykdommer

• Det triple stigma

• Hva er demens 

• Hvordan er det å leve med demens

• Omsorgen – hva styrer

• Oppgaver – relasjoner – personer

• Kitwood - personhood

• Psykososialt miljø 

• Psykosiale behov

• Mål for omsorg 

Personsentrert omsorg



Demens – vanvidd 

Alderdom – senilitet

Å gå i barndommen

Organisk psykose

Dementia praecox – dementia senilis

Aldersdemens

Person med demens

Sykdommer – uten demens

Hva har man tenkt om demens?



PSO; gammelt nytt?

Hippokrates: Vær mer opptatt av mennesket enn av sykdommen. 
Sjelden kurere, ofte lindre, alltid trøste, men fremfor alt, ikke 
skade

Pascal; … mennesker overtales lettere av grunner de selv 
kommer på enn av andres.

Kierkegaard; …å begynne der den andre er. …..å forstå, men 
først forstå det den andre forstår

Pasienten i sentrum! Norsk helsepolitikkslagord

Kitwood: The person comes first (personsentrert omsorg)

Autonomi:  Pasient og brukerrettighetsloven



Omsorgskultur før og nå
Verdier 

Overlevelse
Rettferdighet
Paternalisme

Holdninger
Demonisering
Regresjon
Atferdsavvik

Praksis
Oppgaver
Effektivitet
Rasjonalitet

Verdier 
Autonomi
Individualisering
Selvbestemmelse

Holdninger
Sykdom
Tilbaketrekking
Meningsfull kommunikasjon

Praksis
Personsentrert omsorg
Tilpasning
Samhandling



Nedbrytende sosiale fenomener  

Neglisjering

Forsering av tempo

Barnliggjøring

Stempling

Nedvurdering

Anklage

Forræderi

Underkjennelse

Umyndiggjøring

Tvang

Avbrytelse

Objektivisering

Stigmatisering

Ignorering

Forvisning

Latterliggjøring

Trusler



• Det triple stigma

• Hva styrer omsorgen; oppgaver, relasjoner, personer?

• Kitwood, personverd, å gi og få verdi

• Psykososialt miljø 

• Psykososiale behov

• Hva er målet for omsorgen? 



Personsentrert omsorg og behandling - organisatorisk nivå 

Strong recommendation

Virksomheten skal legge til rette for at helse -

og omsorgstjenester som ytes, 

er personsentrerte.



Dette innebærer først og fremst at det er etablert rutiner:

▪ for opplæring og kompetanseutvikling til alle ansatte innen 

personsentrert omsorg og behandling.

▪ for regelmessig evaluering av kvaliteten på tjenestene, og 

at forbedringer foretas systematisk.

▪ som sikrer at ansatte har kompetanse og støttes i sin 

utøvelse av personsentrert omsorg og behandling.



Personsentrert omsorg og behandling - individnivå

Strong recommendation

Helse- og omsorgspersonell skal legge til rette for at personen med demens sine 

individuelle rettigheter, preferanser og behov, ivaretas gjennom personsentrert 

omsorg og behandling.



Personsentrert omsorg og behandling innebærer først og fremst at helse- og omsorgspersonell:

▪ møter personer med demens med respekt, slik at de inkluderes i et sosialt fellesskap, opplever 

aksept og empati og at deres følelsesmessige uttrykk blir tatt på alvor. Samtykke skal 

etterspørres.

▪ gjør seg kjent med individuelle behov, ønsker, meninger og vaner, samt bakgrunn, livshistorie og 

kulturelle referanseramme slik at individuell behandling og omsorg ivaretas.

▪ i en individuell tiltaksplan vurderer og beskriver personens ressurser og sårbarhet knyttet til et 

bredt spekter av fysiske, psykologiske, kulturelle og åndelige behov. Tiltaksplanen skal 

regelmessig evalueres og justeres.

▪ bestreber seg på å sette seg inn i situasjonen slik den oppleves av personen med demens, og 

kommuniserer og gjennomfører tiltak basert på en slik forståelse.

▪ bestreber seg på å tolke og forstå utfordrende atferd (for eksempel aggressivitet, utagering eller 

passivitet/apati) som forsøk på å kommunisere behov. Slik atferd bør utredes for å finne 

eventuelle bakenforliggende årsaker, som igjen danner grunnlag for tiltak som prøves ut.

▪ tilbyr og motiverer personer med demens, med aktiviteter tilpasset deres interesser, behov og 

ferdigheter.



Verdigrunnlag for omsorgen

Individuell omsorg

Perspektivet til personen med demens 

pSykososialt miljø for velvære



Identitetsstøttende tiltak og hjelpemidler

Omgivelser

Utseende

Ting

Personopplysningsskjema

Minnebok

Billedbøker

Samtale om aktiviteter

Film som aktivitet

Minnearbeid

Digital minnebok



Å finne frem til aktiviteter som er persontilpasset kan være en 
god måte å styrke identiteten. 

Stikkord: 
Kunst og håndarbeid
Spill
Media
Egenpleie
Mat og drikke
Sosiale aktiviteter, 
Husarbeid
Sport
Uteaktiviteter

Samtale om aktiviteter



Kitwoods indikatorer for å ha det godt 

Selvsikkerhet

Avslappet kroppsholdning

Følsomhet overfor andres 
behov

Kreativ selvutfoldelse

Å vise glede

Hjelpsomhet

Evne til at ta initiativ til sosial 
kontakt

Å vise hengivenhet

Tegn på selvrespekt

Evne til at gi uttrykk for hele 
spekteret av følelser

Godt humør

Positivt engasjement og 
beskeftigelse



Empati

Den andres perspektiv

Gjenkjennelse 

Formidling

Med sympati – ingen empati?

Foto: Adrien Taylor, Unsplash



Verdighet

Menneskeverd

Respekt

Å bety noe – være en del av 
en historie

Å få hjelp til å fortsette å være 
den man er


