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Omsorgsförvaltningens	Program	för	omsorg	och	vård	
av	personer	med	demens	i	Växjö	kommun	ger	här	en	
beskrivning	av	demensvården	i	sin	helhet.	Riktlinjerna	
anpassas	och	förverkligas	sedan	inom	varje	enhet.

Landstinget	Kronoberg,	tillsammans	med	länets	kom-
muner	och	anhörigföreningar,	har	i	samarbete	utformat	
”Vårdprogrammet	för	demenssjukdom	i	Kronobergs	län”.	
Detta	arbete	var	klart	juni	�004.	Här	behandlas	diagnos-
tik,	vård,	förebyggande	kontinuerliga	insatser,	samverkan	
mellan	hälso-	och	sjukvårdens	olika	insatser	och	primär-
kommunerna	samt	den	organisation	som	krävs	för	god	
vård.	

Programmet	finns	att	hämta	på	http://www.ltkronoberg.
se/templates/LTKPageWithPicture____�7859.aspx

Inledning
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Demens	är	ett	samlingsnamn	för	många	olika	sjukdomar.	Demens	
innebär	att	vissa	hjärnfunktioner	har	försämrats.
De	vanligaste	demenssjukdomarna	är	Alzheimers	sjukdom	och	blod-
kärlsdemens	(orsakad	av	proppar	eller	blödningar).	Dessa	båda	sjuk-
domsgrupper	står	tillsammans	för	ca	75	procent.	Flera	mindre	vanliga	
sjukdomstillstånd	som	t.	ex.	pannlobsdemens,	Lewy-body-demens,		
m.	fl.	står	för	de	övriga	�5	procenten.
Debuten	kan	vara	i	50	-	60	års	ålder,	men	är	vanligtvis	efter	70	års	ålder.

Demensutredning
Vid	misstanke	om	demenssjukdom	skall	en	demensutredning		
göras.	Denna	syftar	till	att	utesluta	behandlingsbara	åkommor,		
ställa	diagnos	och	ta	ställning	till	eventuell	läkemedelsbehandling.
Distriktsläkaren	i	primärvården	utgör	basen	för	utredning	och		
diagnostik.	I	vissa	fall	remitterar	distriktsläkaren	patienten	till	länets	
äldrepsykiatri..

Demenssjukdomens yttringar
Demenssjukdomens	yttringar	är	individuella	och	beroende	av	var	i	
hjärnan	skadan	finns.	Man	kan	indela	störningarna	i:
◗	 ADL-funktionsstörning
	 PADL-	personlig	ADL;	t.	ex.	dusch,	hygien,	påklädning,	toalettbesök,		
	 kontinens,	förflyttning,	äta.
	 IADL-	instrumentell	ADL;	t.	ex.	använda	telefon,	spis,	kaffebryggare,		
	 TV,	radio,	nyckel,	betala	i	affären,	köra	bil.
◗ BPSD	–	Beteendemässiga	och	Psykiska	Symtom	vid	Demens
	 Yttre	symtom/beteendestörningar
	 Aggressivitet
	 •	 Verbalt	–	från	grovt	språk	till	ihållande	ropande
	 •	 Fysiskt	–	från	hotfullhet	till	riktat	fysiskt	våld
	 •	 Negativism	–	avvärjande	beteende,	motsträvighet

	 Aktivitetsstörningar
	 •	 Rastlöshet,	vandrande,	irritabilitet,	agitation,	svärande,
	 	 gråtande,	skrikande.	Opassande	socialt/sexuellt	ohämmat

Demenssjukdom
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Fortsättning	Demenssjukdom

	 beteende.	Skuggande.	Repetetiva	handlingar,	plocka,	samla.
	 Dygnsrytmstörning.	Inaktivitet,	viljelöshet.

Inre	psykiska	symtom
•	 Känslomässiga	störningar	–	gråtmildhet,	nedstämdhet,	skrattar		
	 omotiverat.
•	 Ångest	och	fobier	–	ständig	väntan	(Godots	syndrom),	rädsla	för	att	bli		
	 lämnad	ensam.
•	 Missidentifikationer	–	misstolkning	av	sinnesintryck:	ej	känna	igen	sig		
	 själv	i	spegeln,	att	uppleva	att	personer	i	TV	finns	i	rummet.
•	 Hallucinationer	–	synhallucinationer	vanligast,	innebär	upplevda		
	 synintryck	av	verklighetsprägel	utan	aktuellt	verklighetsunderlag.
•	 Vanföreställningar	–	att	tro	sig	vara	bestulen,	att	maken	är		
	 otrogen,	att	maten	är	förgiftad.
•	 Katastrofreaktioner	–	plötsliga,	överdrivna	känsloreaktioner	och		
	 beteenden.

Flera	av	dessa	symtom	kan	även	utlösas	av	fysisk	smärta.

KognItIVA SVåRIgheteR
Kognition	är	alla	former	av	tankeverksamhet	t.	ex.	varseblivning,		
inlärning,	hågkomster,	problemlösning	och	språklig	aktivitet.
•	 Minne	och	inlärning.	Minnesnedsättning.	Svårighet	med	snabbhet		
	 och	riktad	uppmärksamhet.
•	 Språk.	Svårighet	att	förstå	och	uttrycka	sig,	att	tala,	hitta	rätt	ord,	förstå		
	 vad	andra	säger,	att	läsa,	förstå	vad	man	läser,	att	skriva	och	räkna.
•	 Spatial	förmåga.	Rumsbegrepp	och	rumsorienteringsförmåga.		 	
	 Svårighet	att	orientera	sig	i	det	egna	hemmet,	i	välbekanta		
	 omgivningar.
•	 Exekutiva	funktioner.	Samordnar	alla	andra	kognitiva	funktioner.		 	
	 Simultankapacitet.	Reflektera	och	fatta	beslut.
•	 Praktisk	förmåga.	Svårighet	att	använda	välbekanta	redskap	och		
	 verktyg,	svårt	klä	sig	korrekt	m.	m.
•	 Varseblivning.	Svårt	känna	igen	personer,	föremål,	ljud.

Till	demensssjukdomens	symtom	hör	också	neurologiska	förändringar		
av	hjärnfunktionen,	som	t.	ex.	förlångsamning	av	psykomotoriken.
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Demensförlopp
Demensförloppet	kan	beskrivas	på	många	olika	sätt	och	är	mycket	
individuellt	präglat.	Ett	sätt	att	grovt	beskriva	förloppet	är	med	hjälp	
av	Bergers	skattningsskala	(Figur	�).	En	annan	indelning	som	också	
används	är	lätt,	medelsvår	och	svår	demens.

Figur	�		Bergers	skattningsskala

Lätt	demens	–	Berger	�
Medelsvår	demens	–	Berger	�	-	4
Svår	demens	–	Berger	5	-	6

Förekomst
Någon	exakt	siffra	på	hur	många	personer	i	kommunen	som	har	
demenssjukdom	eller	misstänkt	demens	finns	inte.	En	vanlig	accepte-
rad	beräkningsgrund	för	att	beräkna	antal	personer	med	medelsvår	–	
svår	demenssjukdom	är	framtagen	av	Jorm	m.	fl.	Generellt	räknar	man	
med	att	�	%	av	alla	personer	som	är	65	-	69	år,	3	%	av	70	-	74	år,	6	%	av	
75	-	79	år,	��	%	av	80	-	84	år,	��	%	av	85	-	89	år,	39	%	av	90	år	och	äldre,	
har	en	medelsvår	–	svår	demenssjukdom.	

Fortsättning	Demenssjukdom

Inga	problem	p.g.a	nedsatt	mental	funktionsförmåga

Kan	fungera	i	de	flesta	miljöer.
De	dagliga	aktiviteterna	påverkas/störs	dock	ofta	av	glömska.

Fungerar	endast	i	välbekant	miljö.	Reder	sig	själv.

Behöver	vägledning(t.	ex.	råd,	påminnelse,	påpekanden,	upp-
muntran)	för	att	fungera	till	och	med	i	välbekant	miljö.
Svarar	adekvat	på	instruktioner.

Behöver	handgriplig,	praktisk	hjälp	för	att	fungera.
Kan	inte	handla	enbart	efter	instruktioner.

Förflyttar	sig	själv.	Behöver	hjälp	med	att	fungera.
Kan	inte	kommunicera	verbalt	på	ett	begripligt	sätt.

Svarar	endast	på	beröringsstimulans.

grad 0

grad 1

grad 2

grad 3

grad 4

grad 5

grad 6
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Aktuella	siffror	�006,	för	Växjö	kommun,	enligt	denna	beräkningsgrund,	
avseende	medelsvår	till	svår	demens.

närståendes situation
Demenssjukdom	är	ofta	ett	tillstånd	som	sträcker	sig	över	flera	år.	
Demens	blir	efterhand	ett	svårt	handikapp	som	innebär	att	man	blir	
alltmer	beroende	av	de	närstående	och/eller	personal.	Närstående	
står	ofta	för	en	stor	och	ovärderlig	insats	i	såväl	ordinärt	som	särskilt	
boende.	De	är	oftast	tungt	belastade	både	socialt,	känslomässigt	psy-
kiskt	och	fysiskt.	Enligt	socialtjänstlagen	§	�0,	kapitel	5,	bör	kommunen	
genom	stöd	och	avlösning	underlätta	för	närstående.

Fortsättning	Demenssjukdom

3	5�5

�	800

�	577

�	968

�	�36

6�0

35

84

�55

��6

�60

�38

988

65 - 69 år

70 - 74 år

75 - 79 år

80 - 84 år

85 - 89 år

90 -

Summa

Antal personer 
i Växjö kommunålder

Beräknat antal 
dementa
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Mål för omsorg och vård
Målet	för	kommunens	insatser,	för	såväl	den	demenssjuke	som	
närstående,	är	att	skapa	trygghet	genom	att	ge	god	omsorg	och	
vård	i	nära	samverkan	med	närstående.	Omsorg	och	vård	utgår	
från	individuella	behov	och	kan	bestå	av	allt	från	samtal	till	omfat-
tande	omvårdnadsinsatser.

god kvalitet i omsorg och vård av personer  
med demens
I	all	professionell	demensvård	är	personalen	den	viktigaste	bygg-
stenen.	Personalen	behöver	ha	kunskap	om	demenssjukdomar,	
förmåga	att	ta	till	vara	kvarvarande	förmågor	och	inte	minst	ha	ett	
genuint	intresse	för	demensvård.	Förmåga	till	empati	och	ett	pro-
fessionellt	bemötande	av	såväl	den	demenssjuke	som	närstående,	
ger	ökad	chans	för	den	demenssjuke	att	uppleva	livskvalitet	trots	
en	svår	sjukdom.	

en gemensam vårdideologi
Omsorg	och	vård	av	god	kvalitet	bygger	på	en	humanistisk	män-
niskosyn	som	poängterar	alla	människors	lika	värde	och	att	indi-
viden	ses	utifrån	såväl	sociala,	medicinska,	kulturella,	andliga	och	
psykologiska	aspekter.

en god demensvård är palliativ	
(palliativ	=	lindrande)

Ledorden	för	omsorg	och	vård:
Lindrande. Symtomkontroll. trygghet. närståendestöd. 
teamarbete. Professionalitet.

Demensvård	med	god	kvalitet	är	kompensatorisk.	En	sådan	
vård	innebär	att	hjälpinsatserna	inriktas	på	det	som	den	demens-
sjuke	inte	själv	klarar,	tar	vara	på	det	friska	och	söker	mening	i	det	
dementa	beteendet.	Att	ta	vara	på	det	friska	innebär	att	se	till	att	
den	demenssjuka	personen,	trots	nedsatta	förmågor,	kan	uppleva	
glädje	och	livskvalitet.

Riktlinjer
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Därför	bör	omvårdnaden	ha	egenskaper	som	utgår	från	den	demens-
sjukes	behov	och	problem	i	följande	kvalitetsdimensioner:	kontinuitet, 
identitet, orientering, kommunikation, aktivitet, medicinsk tillsyn 
samt säkerhet.	Var	och	en	av	dimensionerna	svarar	mot	någon	eller	
några	förluster	som	hänger	samman	med	demenssjukdomen	och	den	
demenssjukes	egna	reaktioner	på	sjukdomen.

Minnesstörningar	ställer	krav	på	kontinuitet	i	livet	och	i	omsorg	och	
vård.	Personlighetsförändringar	kräver	en	omvårdnad	som	så	långt	
det	är	möjligt	hjälper	till	att	hålla samman identiteten.	Förluster	i	
orienteringsförmåga	ställer	krav	på	ett	bemötande	och	en	miljö	som	
underlättar	den	demenssjukes	orientering	i	tid,	rum	och	till	person.	
Språkstörningar	ställer	krav	på	kommunikativ kompetens.	Förluster		
i	att	klara	daglig	livsföring	och	att	finna	sysselsättningar	ställer	krav	
på	att	vården	möjliggör	och	underlättar	aktivitet.	När	den	demens-
sjuke	blir	allt	mer	oförmögen	att	förstå	sig	själv,	sin	omgivning	och	sina	
kroppssignaler	krävs	säkerhet	och	medicinsk tillsyn.

Arbetsinstrument
Diagnos,	funktionsbedömning	enligt	olika	skattningsskalor,	kontakt-
mannaskap,	levnadsberättelse,	närståendestöd	och	personalstöd	är	
viktiga	arbetsinstrument	för	kvalitet	i	demensvården.	

Vi	arbetar	med
◗	 Individuell behovsbedömning

◗	 Personlig plan

◗	 Funktionsbedömning	kan	ske	med	olika	skattningsskalor.	I	Växjö		
	 kommun	görs	bedömning	i	demensboende	med	GBS-skalan,	se		 	
	 bilaga.	Bergerskalan	och	ADL-trappan	används	inom	övriga	särskilda		
	 boende	och	inom	ordinärt	boende.

◗	 Kontaktmannaskap	innebär	att	en	person	i	personalgruppen	har		
	 ett	särskilt	ansvar	för	en	viss	vårdtagare.	Syftet	är	att	skapa	en	trygg		
	 och	bra	omsorg	och	vård	som	bygger	på	lyhördhet	och	nära	kontakt		
	 med	omsorgstagaren	och	dennes	närstående.	

Fortsättning	Riktlinjer
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◗	 Levnadsberättelse och närståendesamtal	är	viktiga	för	att	förstå		
	 den	demenssjukes	beteende	och	för	att	närstående	ska	känna	sig		
	 delaktiga.	Välinformerade	närstående	känner	sig	tryggare	och	det		
	 är	viktigt	för	ett	gott	samarbete.

Personalstöd
Kontinuerlig	fortbildning	i	form	av	föreläsningar,	grupparbete,		
studiecirklar	och	erfarenhetsutbyte.
Möjlighet	att	använda	s.	k.	interaktiv	fortbildning	på	CD-rom	i		
personaldatorn.
Tillgång	till	facklitteratur	på	arbetsenheten.
Introduktion	av	nyanställda	och	vikarier.
Möjlighet	till	metodstöd,	konsultation	samt	handledning	av	andra	
yrkeskategorier	behövs	för	att	möjliggöra	en	god	vård.
Etik	och	etiska	frågeställningar	ska	hållas	levande.	
Förbättringsarbete,	till	exempel	genom	medverkan	i	Goda	exempel.
Personalen	kan	också	få	stöd	och	handledning	av	demens-	
undersköterska

närståendestöd
De	närståendes	stora	betydelse	för	vården	ska	synliggöras.	Närstående	
skall	ges	möjlighet	att	delta	vid	vårdplaneringsträffar	då	försämringar/
ändrade	vårdbehov	uppstår.	Att	få	medverka	och	bidra	med	sin	kän-
nedom	om	den	demenssjuke	personen,	känna	delaktighet	och	att	vara	
väl	informerad	hjälper	närstående.	Närstående	står	för	trygghet	och	
kontinuitet	och	kan	genom	sin	kännedom	om	den	sjuke,	hans	livshisto-
ria	och	reaktionssätt	hjälpa	personalen	att	bättre	förstå	och	hjälpa	den	
demenssjuke.
Att	ensam	vårda	en	demenssjuk	dygnet	runt	är	en	nästan	omöjlig		
uppgift.	Ändå	gör	många	närstående	detta.	Därför	är	det	viktigt	att	ge	
närstående	stöd, hjälp och information	om	vilka	hjälpinsatser		
kommunen	kan	erbjuda.	Information	om	anhörigföreningar	m.	m.		
skall	också	ges.
Information	om	demenssjukdomar	på	olika	språk	finns	tillgängligt		
hos	anhörigkonsulenten.
Avlösning	i	form	av	ersättare,	dagverksamhet	och	korttidsvård/ 
växelvård	ger	den	närstående	möjlighet	till	”egen	tid”.
En	kontaktman	är	också	till	stort	stöd.	Förklaring	av	symtom	och	
sjukdomsförlopp,	råd	och	vägledning	i	olika	situationer	för	att	bättre	
bemästra	vardagen.	Samtalsgrupper	och	erfarenhetsutbyte	med	
andra	närstående	kan	ge	både	tröst,	hjälp	och	glädje.

Fortsättning	Riktlinjer
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Samverkan/samarbete
Samarbete	med	berörda	inom	landstingsverksamheten:	närsjukvård,	
äldrepsykiatri	och	geriatrik.
Samverkan	med	Demensföreningen	Värend,	Anhörigföreningen,	
Alzheimerföreningen,	Pensionärsorganisationerna,	Röda	korset,	
Svenska	kyrkan	och	andra	samfund.
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För	personer	med	lätt,	medelsvår	och	svår	demens.
Omsorgen	och	vården	syftar	till	att	möjliggöra	en	meningsfull	tillvaro	
i	den	demenssjukes	invanda	miljö	och	göra	det	möjligt	att	bo	kvar	i	
hemmet	så	länge	som	möjligt.	Detta	är	möjligt	genom	att	ge	individu-
ellt	och	trygghetsskapande	stöd,	samt	närståendestöd.	För	att	tidigt	
kunna	ta	kontakt	med	biståndshandläggare	är	det	viktigt	med	en	välin-
formerad	allmänhet.

Dagverksamhet
Särskild	dagverksamhet	för	personer	med	demens	är	av	stor	betydelse	
för	att	den	demenssjuke	ska	kunna	bo	kvar	i	ordinärt	boende.
Ger	stimulans,	aktivitet	och	social	samvaro	till	den	demenssjuke	och	
fungerar	också	som	avlösning	för	närstående.
Närståendestöd	i	form	av	samtal,	närståendeträffar	m.	m.

Korttidsvård/växelvård
Är	speciellt	avsedd	som	stöd	och	avlastning	för	närstående.	Där	kan	
den	demenssjuke	vistas	alltifrån	några	dagar	till	tre	veckor.
Vid	växelvård	skall	vistelsen	hemma	vara	minst	lika	lång	som	vistelsen	
på	korttidsplats.

Avlösning
Innebär	att	personal	från	hemtjänsten	avlöser	närstående	så	denne	kan	
få	tid	för	egen	del.

Speciella svårigheter i ordinärt boende.
Ibland	saknar	den	demenssjuke	insikt	om	sin	sjukdom	och	behov	av	
hjälp	och	stöd	i	sitt	dagliga	liv.	Demenssjuk	person	som	är	känd	av	
exempelvis	biståndshandläggare	eller	sjuksköterska	och	trots	uppen-
bart	behov	av	hjälp	vägrar	ta	emot	detta,	ställer	stora	krav	på		
ett nära samarbete	med	närstående,	patientansvarig	läkare	m.	fl.	
Biståndshandläggare	och	sjuksköterska	föreslås	här	ha	ett		
särskilt	ansvar.
Checklista för biståndshandläggare och sjuksköterskor i samband 
med att demenssjuk person ej vill ta emot hjälp ska användas 
(se bilaga 2).

Demensvård i ordinärt boende
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Inledning
När	boende	i	ordinärt	boende	inte	längre	är	möjligt	gör	biståndshand-
läggaren,	efter	ansökan	från	den	enskilde,	en	bedömning	av	behovet	
av	annat	boende.	

Lämpliga	boendeformer	för	personer	med	demenssjukdom	är	boende	
som	har	gemensamhetsutrymme	i	direkt	anslutning	till	lägenheten.	

Prioritering och fördelning av lediga platser
Detta	görs	av	boendesamordnaren	efter	förslag	till	beslut	av	bistånds-
handläggare.
Boendesamordnaren	har	en	dialog	med	demenssjuksköterska/sjuk-
sköterska/enhetschef	m.	fl.	Den	som	bedöms	har	störst	behov	erbjuds	
plats.

Misstänkt demens i särskilt boende
Personer	som	utvecklar	demens	efter	inflyttning	i	särskilt	boende	bör	
genomgå	demensutredning

Särskilt boende/Demensboende
För	personer	med	medelsvår	till	svår	demens.

Syfte	med	omsorg	och	vård:
•	 Genom	individuellt	anpassad	aktivitet	och	stimulering,	individuellt/	
	 i	grupp,	ge	en	meningsfull	dag.
•	 Stimulera	och	tillvarata	kvarvarande	resurser.
•	 Sinnesstimulering	såsom	taktil	stimulering/massage,	musik,		
	 utevistelse	m.	m.
•	 Hjälpa	att	skapa	ordning	i	den	demenssjukes	ibland	kaotiska	värld		
	 genom	att	minska	stimuli	och	hjälpa	att	sortera/hantera	olika		
	 sinnesintryck.
•	 Individuellt	och	trygghetsskapande	stöd	både	till	personen	med		 	
	 demens	och	den	närstående.

Demensvård i särskilt boende
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Inflyttningskriterier:
Diagnostiserad	demenssjukdom.
Ha	behov	av	det	trygghetsskapande	stöd	man	kan	erbjuda	i		
boendet.

Kvarboende gäller
•	 Definition	på	kvarboende:	Undvika	flyttning	från	den	invanda		
	 miljön	genom	att	möta	den	enskildes	individuella	behov	där	han/		
	 hon	bor.	Flyttning	kan	dock	bli	aktuell,	om	den	enskildes	livskvalitet		
	 och	vårdbehov	bättre	kan	tillgodoses	i	en	annan	enhet	eller	vid		
	 personlighetsförändringar	som	kräver	boende	i	en	särskild	enhet.

Demensboende för särskilda grupper (Östregård)
För	personer	med	frontallobsdemens	och	personer	med	BPSD		
(beteendestörning	eller	psykiska	symptom	vid	demens).

Syfte	med	omsorg	och	vård:
•	 Genom	aktivitet	och	stimulering,	individuellt	eller	i	grupp,	ge	en		
	 meningsfull	dag.
•	 Stimulera	och	tillvarata	kvarvarande	resurser.
•	 Sinnesstimulering	såsom	taktil	massage,	musik,	utevistelse	m.	m.
•	 Hjälpa	att	skapa	ordning	i	den	demenssjukes	ibland	kaotiska	värld,		
	 genom	att	minska	stimuli	och	sortera/hantera	olika	sinnesintryck.
•	 Individuellt	och	trygghetsskapande	stöd	till	såväl	demenssjuk		
	 som	närstående.

Inflyttningskriterier:
Ha	ett	tillstånd	enligt	ovan	beskrivna	målgrupp	och	där	man	trots	olika	
förebyggande	behandlingsinsatser	(omvårdnad,	miljö,	bemötande,	
läkemedel	m.	m.)	ej	kunnat	garantera	en	god	omsorg	och	vård	i	tidi-
gare	boende.

Kvarboende gäller Östregård men inte i en särskild lägenhet.
Flyttning	skall	aktualiseras	då	BPSD	–	problematiken	lagt	sig	och		
tillståndet	bedöms	som	varaktigt.
Vårdplanering	tillsammans	med	anhörig/närstående	föregår	flytten.

Aktuella platser:
Östregård	5	platser

Fortsättning	Demensvård	i	särskilt	boende
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Utvecklingsstörda med demenssjukdom
För	personer	med	utvecklingsstörning	och	demenssjukdom	som	bor		
i	bostad	med	särskild	service.

Syfte	med	omsorg	och	vård:
•	 Stimulera	och	tillvarata	kvarvarande	resurser.
•	 Genom	individuellt	anpassad	aktivitet,	enskilt	eller	i	grupp,		
	 ge	en	meningsfull	dag.
•	 Sinnesstimulering,	taktil	stimulering,	musik,	utevistelse.
•	 Hjälpa	att	skapa	ordning	i	den	demenssjukes	ibland	kaotiska	värld		
	 genom	att	minska	stimuli	och	sortera/hantera	olika	sinnesintryck.
•	 Individuellt	och	trygghetsskapande	stöd	till	såväl	den	demenssjuke		
	 som	närstående.

Kvarboende gäller
•	 Definition	på	kvarboende:	Undvika	flyttning	från	den	invanda		
	 miljön	genom	att	möta	den	demenssjukes	individuella	behov	där		
	 han/hon	bor.	Flyttning	kan	dock	bli	aktuell,	om	den	demenssjukes		
	 livskvalitet	och	vårdbehov	bättre	kan	tillgodoses	i	en	annan	enhet		
	 eller	vid	personlighetsförändringar	som	kräver	boende	i	en	särskild		
	 enhet.

Fortsättning	Demensvård	i	särskilt	boende
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teamarbete
Det	nära	teamet	kring	den	demenssjuke	är	anhörig/närstående,		
kontaktman,	patientansvarig	sjuksköterska	och	enhetschef.	
Vid	behov	tas	övriga	resurspersoner	in	i	teamet.	Det	kan	vara		
dietist,	demenssjuksköterska,	arbetsterapeut,	sjukgymnast,	
patientansvarig	läkare,	handläggare,	psykolog	m.	fl.	Nedan	följer	en	
beskrivning	av	arbetsuppgifter	för	olika	yrken	i	teamet.

Biståndshandläggare:
•	 Första	kontakten	för	många.
•	 Information.
•	 Bedöma,	utreda	och	besluta.
•	 Vårdplanering.
•	 Konsulterar	distriktssköterska,	demenssjuksköterska	m	fl	vid		
	 bedömning/utredning.
•	 Tillsammans	med	närstående/anhörig,	distriktsjuksköterska,	demens-	
	 sjuksköterska,	hemtjänstgruppen	m	fl	finna	vägar	för	fortsatt	hemma-	
	 boende.
•	 Uppföljning	av	demenssjuk	person	som	har	behov	av	vård	och		
	 omsorg,	men	på	grund	av	nedsatt	sjukdomsinsikt	vägrar	ta	emot		 	
	 hjälp.

Demenssjuksköterska
•	 Information	till	allmänhet	via	broschyr	och	träffar	(t.	ex.	pensionärs-	
	 föreningar).
•	 Närståendekontakter/-stöd	(telefonkontakt,	möte,	anhöriggrupp).
•	 Konsultation	och	rådgivning.
•	 Hembesök/bedömning.
•	 Vägledning	vidare	till	andra	t.	ex.	distriktsläkare,	distriktssjuksköter	
	 ska,	biståndshandläggare,	enhetschef,	m.	fl.
•	 Bistå	biståndshandläggare	och	andra	i	bedömning/vårdplanering.
•	 Föreslå	och	initiera	demensutredning.
•	 Samarbeta	med	närsjukvård,	äldrepsykiatri,	akutgeriatrik.
•	 Handledning	av	personal	i	ordinärt	och	särskilt	boende.
•	 Utbildning	av	personal	i	ordinärt	och	särskilt	boende.
•	 Arbeta	med	kvalitetsfrågor	inom	demensområdet.
•	 Hålla	sig	a	jour	med	forskning	och	utveckling	inom	kunskaps-	
	 området.

Fortsättning	Resurser	i	demensvården

Resurser i demensvården
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Distriktssjuksköterska i ordinärt boende
•	 Samordning	och	samverkan	med	andra	vårdgivare	(exempelvis:		
	 närsjukvård,	äldrepsykiatri,	akutgeriatrik).
•	 Hälso-	och	sjukvårdsinsatser.
•	 Initiera	demensutredning.
•	 Uppföljning	av	demenssjuk	som	har	behov	av	vård	och	omsorg,		
	 men	på	grund	av	nedsatt	sjukdomsinsikt	vägrar	ta	emot	hjälp.
•	 Stöd/råd	till	den	demenssjuke	och	anhörig/närstående.
•	 Stöd/råd	och	handledning	till	personal.
•	 Ordination	av	s.	k.	nödsändare.

Sjuksköterska i särskilt boende
•	 Samordning	och	samverkan	med	andra	vårdgivare.
•	 Hälso-	och	sjukvårdsinsatser.
•	 Initiera	demensutredning.
•	 Stöd/råd	till	demenssjuk	och	närstående.
•	 Stöd/råd	och	handledning	till	personal.
•	 Ordination	av	s.	k.	nödsändare.	

enhetschef
•	 Har	övergripande	ansvar	för	enhetens	verksamhet.

Undersköterska/kontaktman
•	 Omvårdnad.	
•	 Aktivering.
•	 Kontaktmannaskap.
•	 Upprätta	personlig	plan	på	uppdrag	av	enhetschefen.
•	 Upprätta	levnadsberättelse	tillsammans	med	närstående.
•	 Bedömning	med	GBS-skalan	ev.	tillsammans	med	patientansvarig		
	 sjuksköterska.
•	 Närståendekontakter/-stöd.

handledare
•	 Handledning	till	personalgrupper.
•	 Konsultation/arbetsmöten.
•	 Krismöten/akutinsatser.
•	 Målplanering.

Fortsättning	Resurser	i	demensvården
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Arbetsterapeut
•	 Bedömning	av	ADL-problematik.
•	 Bostadsanpassning.
•	 Hjälpmedel,	bedömning	och	utprovning.
•	 Instruktion	och	handledning	till	personal.

Sjukgymnast
•	 Hjälpmedel,	bedömning	och	utprovning.
•	 Instruktion	och	handledning	till	personal.

Dietist
•	 Konsultation.
•	 Rådgivning.

Anhörigkonsulent
•	 Information	och	stöd	till	enskilda	närstående.
•	 Följa	upp	hur	stödinsatser	fungerar.
•	 Följa	behovsutvecklingen	av	närstående.
•	 Information	till	vårdgrannar.
•	 Inspirera	och	ge	stöd	till	enheterna.

Fortsättning	Resurser	i	demensvården
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Riktlinjer i samband med att demenssjuk 
person ej vill ta emot hjälp
Ansökan/Anmälan enl. Socialtjänstlagen om att någon är i behov av insatser 
från omsorgsförvaltningen.
Då	anmälan	om	oro	för	enskild	kommer	in	(från	anhörig,	granne	el	personal	i	
omsorgsförvaltningen	som	i	sin	tjänst	får	kännedom	om	att	person	far	illa)	och	den	
enskilde	inte	vill	ta	emot	hjälp,	begränsas	handlingsutrymmet.	När	någon	inom	
omsorgsförvaltningens	verksamhet	får	kännedom	om	oro	för	enskild	ska	kontakt	
tas	med	handläggaren	för	området	där	den	enskilde	bor.	Handläggaren	svarar	för	
att	anmälan	dokumenteras.
Därefter	gör	handläggaren	en	förhandsbedömning	utifrån	vidare	kontakter	med	
anmälaren	eller	den	enskilde	själv	för	att	ta	ställning	till	om	utredning	enl	SoL	ska	
inledas.	Kontakter	med	andra	får	ej	tas	i	detta	skede	då	det	krävs	samtycke	från	den	
enskilde	eller	företrädare	innan	utredning	enl	��	kap	�	§	Socialtjänstlagen	kan		
inledas.
I	dessa	fall	kan	samtycket	bestå	i	att	den	enskilde	inte	motsätter	sig	kontakt.	
Rättsläget	är	mycket	oklart	för	denna	grupp	och	etiska	överväganden	är		
ständigt	närvarande.

Handläggaren	ska	samverka	med	distriktsjuksköterska	och	försöka	etablera	kontakt	
med	den	enskilde	med	alla	till	buds	stående	medel.
Handläggare	och	distriktssjuksköterska	har	gemensamt	ansvar	för	att	kontakt	tas	
med	primärvårdsläkare	då	det	finns	behov	av	vårdintygsbedömning	enligt	LPT.

�004-0�-�9

Magnus	Wallinder		 	 													Gunnel	Rosenberg

OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga	�
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Checklista då demenssjuk person ej vill  
ta emot hjälp
◗	 Ta	kontakt	med	biståndshandläggaren	för	området	där	den	demenssjuke	bor.

◗	 Biståndshandläggaren	har	samordningsansvar	och	dokumenterar	anmälan.

◗	 Biståndshandläggaren	tar	ställning	till	om	utredning	enl	SoL	ska	inledas.

◗	 Biståndshandläggaren	tar	kontakt	med	distriktssköterska.	Kom	överens	om		
	 vem	som	dokumenterar	vad.

◗	 Gör	återkommande	besök	även	om	personen	inte	öppnar.

◗	 Överväg	behov	av	vårdintygsbedömning.

◗	 Vid	behov	av	vårdintygsbedömning	har	biståndshandläggaren	och	distrikts-				
	 sköterskan	ett	gemensamt	ansvar	för	att	distriktsläkare	inkopplas.

◗	 Planera	återkommande	träffar	för	tät	uppföljning.	

◗	 Överväg	behov	av	att	göra	anmälan	om	god	man/förvaltare.

◗	 Kom	överens	om	vem	som	dokumenterar	vad.

◗	 Var	kreativ	i	etablerandet	av	kontakten	med	den	enskilde	(pröva	
	 okonventionella	metoder).

◗	 Ta	upp	ärendet	i	diskussion	med	kollegor	och	demenssjuksköterska	för	att		
	 få	det	belyst	utifrån	andras	erfarenheter.

OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga	�
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Viktigt att arbeta förebyggande

◗	 Bra	och	relevant	information	före	inflyttning,	d.v.s.	fakta	om	sjukdo-
men	och	aktuella	symtom,	från	behandlande	läkare	och	anhöriga.

◗	 Mottagande	kontaktman	ska	besöka	omsorgstagaren	och	träffa		
anhöriga	före	inflyttning.

◗	 Levnadsberättelse	och	ankomstsamtal	görs	innan	omsorgstagaren		
flyttar	in	.	

◗	 Viktigt	att	aktivt	fråga	om	hur	och	i	vilken	situation	irritation/aggres-
sivitet	kan	utlösas.	I	så	fall	skrivs	handlingsplan.

◗	 Skriv	i	handlingsplanen	om	det	tidigare	förekommit	att	omsorgs-
tagaren	varit	orolig	och/eller	aggressiv,	hur	det	yttrat	sig	och	i	vilka	
situationer.	

◗	 Beskriv	hur	dygnet	ser	ut.

◗	 Boka	tid	med	arbetsterapeut/sjukgymnast	för	grundbedömning.

◗	 Upprätta	samarbete	med	övriga	som	kan	tänkas	bli	involverade	t.	ex.	
kvälls/nattpatrull,	polis.	

◗	 Handlingsplanen	ska	finnas	i	boendet.

◗	 Skapa	en	god	relation	till	omsorgstagaren	och	närstående.

◗	 God	kontakt	med	handläggaren,	före,	under	och	efter	inflyttning.

◗	 Handledning	till	personalen	är	önskvärt	för	att	ge	möjlighet	till	etis-
ka	diskussioner,	förhindra	utmattning	och	utbrändhet	är	önskvärt.	

handlingsplan/Personlig plan
En	handlingsplan	ska	läsas,	användas,	uppdateras	och	utvärderas!

Handlingsplan	består	av	mål	och	åtgärder.

Målet	kan	vara	att	förebygga	våldssituationer	och	därigenom	skapa	
trygghet	för	omsorgstagaren	och	anhörig/närstående.	

åtgärder	är	hur	vi	arbetar	utifrån	de	kunskaper	vi	har	om		
omsorgstagaren	ifråga.	Personalen	ska	veta	hur	man	agerar	i	hot-	och	
våldssituationer.

Att förebygga och hantera  
våldssituation

Bilaga	3
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exempel på åtgärder

◗	 Samarbeta	med	anhöriga/närstående.

◗	 Uteslut	somatiska	orsaker.

◗	 Obehandlad	smärta,	infektioner,	vattenkastningsproblem,		
förstoppning,	hunger	eller	lågt	blodsocker	kan	vara	utlösande.		
Använd	foldern	”Smärta	och	demens”.

◗	 Läkemedelsbiverkningar,	läkemedelsinteraktioner,	överdosering		
etc,	uppmärksammas.

◗	 Sanera	miljön	–	ljud,	ljus,	rörelser,	stress	och	övriga	stimuli.	
Konsultera	arbetsterapeuten!

◗	 Lär	dig	tolka	kroppsspråk,	verbala	och	andra	signaler	hos		
omsorgstagaren

◗	 Var	uppmärksam	på	ditt	eget	kroppsspråk.	Skapa	lugn	och		
trygghet	är	viktiga	arbetsuppgifter.

◗	 Lär	dig	vilka	faktorer	som	kan	vara	lugnande;	t.ex.	vila,	promenader,	
cykla	med	manoped,	taktil	stimulering,	målning,	musik,	sång	eller	
tystnad	och	behov	av	att	vara	ensam

◗	 Uppmärksamma	existentiella	problem,	som	att	ha	tappat	meningen	
med	livet,	att	känna	sig	utanför	och	övergiven.

◗	 Underskatta	inte	omsorgstagarens	behov.	Orealistiska	förväntningar	
på	omsorgstagaren	kan	utlösa	stress	hos	denne,	men	även	alltför	
lågt	ställda	krav,	att	tro	att	omsorgstagaren	inte	kan	någonting.	

◗	 Det	bör	vara	balans	mellan	omsorgstagarens	kompetens	och		
omgivningens	krav.

◗	 Oväntade	förändringar	av	rutiner,	överraskande	beteenden,		
som	att	plötsligt	uppenbara	sig	bakifrån	eller	från	sidan,	kan		
skapa	otrygghet,	rädsla	och	utlösa	våld.

◗	 Inkonsekvent	agerande	från	personalen,	olika	personer	som	gör		
på	olika	sätt,	kan	göra	omsorgstagaren	osäker.

◗	 Regelbunden	utvärdering	av	handlingsplanen,	använd	GBS-skalan.

◗	 Kontaktman	ansvarar.	Arbeta	gärna	enligt	Nolans	modell	(se	bilaga).
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Resurser i demensvården
efter ett tillbud 
bör	teamet	sätta	sig	ner	och	analysera	vad	som	hände,	i	vilken		
situation,	hur	det	hände,	vilken	tid	på	dygnet	osv.	
Använd	ett	analysschema.,	ex	SoAS	(Staff	Observation	Aggression	
Scale)	och/eller	DoS	(DemensOmvårnadsSkala).	
Dokumentera!

Alla ska känna till de lagar och föreskrifter som reglerar  
skyddsåtgärder
SoSFS 1992:17
SoSFS 1997:16
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handlingsplan
Vid livshotande situation eller risk för allvarlig skada
Ring 112 Polisen

Vid	akuta	våldssituationer	som	är	svåra	att	hantera

�.	Tillkalla	övriga	arbetskamrater	genom	att:

	 Tryck	på	Husets	överfallslarm	

	 Om	överfallslarm	ej	finns…Använd	interntelefonen	tfn…

�.	Säkerhetstänkande	kring	övriga	omsorgstagare.	
	 Försök	få	den	oroliga	omsorgstagaren	att	gå	in	i	sin	lägenhet,	
	 alternativt	försök	förmå	övriga	omsorgstagare	gå	in	i	sina	lägenheter.

3.	Ring	sjuksköterska	tfn:	……och	enhetschef		tfn:…….

Efter	kl	�6.30	
3. Ring kvälls/nattpatrull**7218,**7219,**7232

4.	Försök	bevara	ditt	eget	lugn,	samarbeta	med	arbetskamraterna.

Bilaga	4
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Redskap att använda:
Foldern	”Smärta	och	demens”	Finns	på	varje	boende.
GBS-skala	,	mäter	graden	av	demens	samt	några	vanliga	demens-	
symtom.
SOAS,	personalens	observationer	om	vad	som	kan	ha	utlöst	beteendet
DOS,	omvårdnadsgradering	vid	olika	typer	av	demensproblem
Nolans	modell.

Arbetsgruppen som tagit fram Program för omsorg och  
vård av personer med demens i Växjö kommun 
Augustin	Ann-Christin,	enhetschef	
Ekström	Christina,	undersköterska
Eriksson	Agnetha,	biståndshandläggare
Jonasson	Gunilla,	vårdbiträde
Medina	Patricia,	sjuksköterska
Persson	Lilian,	demenssjuksköterska
Rosenberg	Gunnel,	MAS
Wallersköld-E	Karin,	sjuksköterska

Arbetsgrupp	för	avsnittet	”Att	förebygga	och	hantera	våldssituation”	
har	varit

Ann-Marie	Fransson	 vårdbiträde	Sörgården	 Rottne
Kicki	Hjertberg	 enhetschef	 Östregård
Eva	Toren	 sjuksköterska	 Östregård
Gunnel	Rosenberg	 medicinskt	ansvarig	sjuksköterska
Lilian	Persson	 demenssjuksköterska

Referensgrupp	har	varit

Marita	Johansson	 undersköterska	 Norrelid
Åsa	Boman	 arbetsterapeut
Maria	Fristedt	 sjuksköterska	 nattpatrull
Marie	Hallgren	 boendesamordnare
Lena	Hellberg	 SOL-handläggare

Bilaga	5
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�.	 Socialtjänstlagen,	�00�:453

�.	 Westlund,	P.	et	al.	Demensboken.	Liber,	Arlöv,	�994

3.	 Westlund,	P.	Kollegiegranskning	demensvård	–	med	fokus	på		
	 verksamhetsidéer.	Nätverksprojekten,	Skriftserie	�997:5

4.	 Eriksson	S.	et	al.	BPSD	i	ett	nordiskt	perspektiv.	State	of	the		
	 art-dokument.	Janssen-Cilag

5.	 BraVå	Bra	vård	för	äldre,	Version	6,	www.bravard.nu	

6.	 Utredning	och	riktlinjer	för	utveckling	av	demensvården	i		
	 Lidköpings	kommun

7.	 Demensomvårdnadsplan	för	vården	av	dementa	personer	i	
	 Karlskrona	

8.	 Handlingsplan	för	demensvården	i	Uppsala	kommun
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GBS-skalan 

 
 

 
 

Namn: ........................................................……………….. 
 
Födelsedatum: ........................……………………….. 
 
Datum: .....................…………………… 
 
Bedömare: ........................................................…………….. 
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GBS-skalan    
 skala för skattning av demens 
                            

                                 Ref:  Bråne G. Att bedöma demens med GBS-skalan. Natur och Kultur, 1997.  
                                  Görel Bråne, 1997 

 
Anvisningar: Bedöm individens tillstånd utifrån följande frågeformulär. Skattningspoängen kan bli antingen 
0,1,2,3,4,5 eller 6 på varje fråga. Sätt ett kryss för det svarsalternativ du tycker stämmer överens med 
tillståndet. Om tillståndet ej motsvarar vad som definierats utan ligger någonstans emellan, kryssa för alternativ 
1, 3 eller 5. 
 

Intellektuell funktionsnedsättning 
 

 0 1 2 3 4 5 6 
Person-
orientering 

Känner väl till 
sitt namn och kan 
ange yrke, ålder 
och 
födelsedatum. 

 Känner till sitt 
namn men har 
brister i 
kännedomen om 
yrke, ålder och 
födelse-datum. 

 Känner hjälpligt  till 
sitt namn men inte 
yrke, ålder eller 
födelsedatum 

 Helt 
desorienterad 
till sin egen 
person.. 

        

Tidsorienterin
g 

Helt orienterad i 
tiden, dvs. 
känner till 
veckodag, datum,  
månad och år. 

 Delvis 
orienterad, klarar 
åtminstone två av 
tidsvariablerna 
veckodag, datum,  
månad och år. 

 Vet vilken årstid det 
är men inte veckodag, 
datum,  månad eller 
år. 

 Helt 
desorienterad i 
tiden. 

        
Rums-
orientering 

Vet vilken 
geografisk ort, 
vilket sjukhus/ 
avdelning/rum 
han/hon befinner 
sig på, dvs. är 
helt orienterad i 
rummet. 

 Har brister i 
rumsorienteringe
n, men är 
orienterad på den 
egna avdelningen 
eller i sitt hem. 

 Desorienterad, dvs.  
har brister i 
rumsorienteringen på 
den egna avdelningen 
eller i sitt hem. 

 Helt 
desorienterad i 
rummet. 

        
Närminne Ingen närminnes-

störning, känner 
till vad som hänt 
de senaste 
dygnen. 

 Nedsatt 
närminne, vilket 
dock endast 
märks vid mer 
ingående samtal. 

 Så nedsatt närminne 
att det även märks vid 
ytliga samtal. 

 Närminnet helt 
utplånat, 
kommer inte 
ihåg något från 
den ena 
stunden till den 
andra. 

        
Fjärrminne Ingen 

fjärrminnes-
störning, minns 
vid ingående 
samtal namnen 
på för 
honom/henne 
viktiga personer 
och viktiga 
politiska eller 
andra händelser 
från tidigare 
perioder i livet. 

 Har svårt att 
minnas för 
honom/henne 
viktiga personer 
och viktiga 
politiska 
händelser från 
tidigare perioder 
i livet. 

 Redan vid ytliga 
samtal märks att 
fjärrminnet är nedsatt,  
minns t.ex. ej 
familjemedlemmarna
s namn, antal, var de 
bor osv. 

 Fjärrminnet 
helt utplånat. 

        
Vakenhet Helt vaken..  Förefaller av och 

till lätt dåsig. 
 Visar tecken på 

dåsighet, men endast 
lätta uppmaningar 
krävs för att han/hon 

 Somnolent dvs 
dåsig, går att 
väcka men 
sjunker snart 
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skall hålla sig vaken. tillbaka i 

dåsigheten 
igen. 

        

Koncentration Inga 
koncentrations-
svårigheter, inga 
svårigheter att 
samla tankarna i 
intervju-
situationer, följa 
ett TV-program 
eller läsa en 
skriven text. 

 Verkar av och till 
okoncentrerad, dvs. 
avviker från 
diskussionsämnet 
och har vissa 
svårigheter att läsa 
eller följa ett TV-
program. 

 Påtagligt 
koncentrations-störd, 
har svårt att hålla en 
rak linje i samtalet 
eller finna 
sammanhang i TV-
program, 
tidningsartiklar och 
dylikt. 

 Så grava 
brister i sin 
koncentrations
förmåga att 
något 
meningsfullt 
samtal ej kan 
genomföras. 
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 0 1 2 3 4 5 6 

Tempo Klarar att skynda sig då 
detta krävs. 
 

 Klarar av en uppgift även 
om han/hon påskyndas, 
men prestationsförmågan 
försämras då påtagligt.  

 Då han/hon påskyndas, 
försämras prestations-
förmågan i sådan 
utsträckning att han/hon ej 
ens kan genomföra enkla 
uppgifter och blir retlig, 
orolig och/eller förvirrad. 

 Så avtrubbad att 
han/hon inte alls 
reagerar när man 
försöker skynda 
på honom/henne. 

        
Förströddhet Normalt samlad.  Verkar av och till 

förströdd. 
 Måttligt men konstant 

förströdd. 
 Konstant mycket 

förströdd, 
oförmögen till 
målinriktad 
sysselsättning. 

        
Omständlighet Uttrycker sig ej 

omständligt. 
 Av och till mångordig och 

detaljrik i sin 
framställning, dock inga 
som helst problem med att 
hålla sig till ämnet. 

 Konstant mångordig och 
detaljrik, har svårigheter att 
"komma till sak" och gör 
många utvikningar från 
ämnet. 

 Ingen förmåga 
att uttrycka vad 
han/hon önskar, 
förlorar sig helt i 
ordrika detaljer. 

        
Distraher-
barhet 

Uppmärksamheten 
kvarhålls normalt vid 
stimulering. 

 Uppmärksamheten störs 
då och då av 
ovidkommande stimuli. 

 Uppmärksamheten är 
konstant påfallande störd. 

 Uppmärksamhete
n är så allvarligt 
störd att 
meningsfull 
aktivitet (t.ex. 
lättare sysslor  
eller ett normalt 
samtal) ej kan 
genomföras. 

        
Språk-
störningar 

Inga språkstörningar, 
talar felfritt och 
flytande och förstår vad 
som sägs till 
honom/henne. 
 

 Språkstörningar 
förekommer ibland, t.ex. i 
form av begränsat 
ordförråd och långsamt, 
hackigt men fullt 
förståeligt eller flytande 
men svårförståeligt tal 
eller i  form av ljud/ 
ordförväxlingar eller 
minskad förmåga att 
förstå andras tal. 

 Språkstörningar 
förekommer ofta i enkla 
samtal, t. ex. i form av 
mycket begränsat ordförråd 
och mycket långsamt men 
förståeligt tal eller i  form av 
upprepade ljud/ord- 
förväxlingar, flytande 
nonsental eller kraftigt 
nedsatt förmåga att förstå 
andras tal.  

 Kan inte göra sig 
förstådd verbalt. 
Har ständigt 
mycket stora 
svårigheter att 
förstå andras tal. 
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Emotionell funktionsnedsättning 
 

 0 1 2 3 4 5 6 
Emotionell 
funktion 
 

Ingen 
funktionsstör-ning, 
har förmåga att 
reagera med sorg, 
glädje, hat, rädsla, 
ilska m.m. i olika 
situationer. 

 Funktionsstörning 
förekommer ibland, 
visar då tecken på sorg, 
glädje m.m., men de 
"fina" nyanser som 
tidigare karakteriserat 
honom/henne har gått 
förlorade. 

 Visar ibland tecken på 
sorg, glädje m.m., men 
gör det på ett grovt, 
onyanserat sätt. 

 Helt utslocknade 
emotionella 
funktioner, har ej 
förmåga att visa 
tecken på sorg, 
glädje m.m.  

        
Emotionell 
labilitet 

Normal förmåga att 
kontrollera känslo-
mässiga reaktioner. 

 Gråter eller skrattar  på 
ett ohämmat eller 
överdrivet sätt vid 
kraftig känslomässig 
stimulering. 

 Reagerar även vid 
måttlig känslomässig 
stimulering på ett 
ohämmat sätt. 

 Förmågan att 
kontrollera 
känslomässiga 
reaktioner är helt 
förlorad. 

        
Motivation Motiverad för 

aktivitet och 
sysselsättning. 

 Behöver en hel del 
uppmuntran för att 
påbörja en uppgift och 
visar ofta endast ett 
förstrött intresse för 
denna. 

 Brister tydligt i sin 
motivation och måste 
om och om igen manas 
på för att påbörja och 
fullfölja en uppgift. 

 Över huvud taget 
inte motiverad 
till syssel-
sättning, påbörjar 
aldrig en uppgift 
spontant, kan inte 
ens med mycket 
kraftig 
stimulering 
förmås deltaga i 
en aktivitet. 
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Nedsatt funktion av ADL 

 
 0 1 2 3 4 5 6 
Av- och 
påklädning 

Klär sig helt själv.  Får hjälp med 
knappar, dragkedja 
och dylikt. 

 Måste ha hjälp av vårdare 
vid av- och påklädning, 
men deltar aktivt. 

 Måste kläs helt. 

        
Måltider Äter själv.  Behöver tillsyn och 

hjälp vid måltiderna. 
 Måste alltid ha tillsyn och 

hjälp vid måltiderna, men 
hjälper till själv. 

 Måste matas helt. 

        
Fysisk aktivitet Kan gå obehindrat, 

eventuellt med 
käpp. 

 Behöver stöd för att 
kunna gå 
(gånghjälpmedel). 

 Behöver levande stöd för 
att kunna gå. 

 Är stols- eller 
sängbunden 

        
Spontan-
aktivitet 

Normal motorik 
och 
spontanaktivitet. 

 Sitter ofta mer stilla 
än vad som kan anses 
normalt,  men agerar 
eller rör sig spontant 
vid lätt stimulering.  

 Rör sig spontant endast 
vid kraftig stimulering 
som t.ex. när anhöriga 
kommer på besök. 

 Visar ingen spontan-
aktivitet,  rör sig 
endast vid direkt 
uppmaning såsom 
tillsägelse att gå till 
matsal, säng osv. eller 
för att tillfredsställa 
elementära behov 
(t.ex.. gå på 
toaletten).  

        
Personlig hygien Klarar att själv 

sköta sin personliga 
hygien.  

 Måste ha viss hjälp 
vid duschande och 
badande men klarar 
själv att t.ex. 
tvätta sig,  kamma sig 
och borsta håret och 
tänderna. 

 Måste ha hjälp med all 
personlig hygien,  men 
deltar själv aktivt. 

 Måste hjälpas helt  
med den personliga 
hygienen,  hjälper 
inte till själv. 

        
Kontroll av 
blåsa och tarm 

Kan kontrollera 
blåsa och tarm. 

 Misslyckas någon 
gång med 
vattenkastningen, 
men klarar sig för 
övrigt med 
påminnelse eller om 
han/hon blir snabbt 
hjälpt till toalett eller 
med bäcken. 

 Misslyckas med 
vattenkastningen  flera 
gånger i veckan  och/eller 
är faecesinkontinent 
ibland. 

 Ständigt urin- 
och/eller 
faecesinkontinent. 
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Ofta förekommande demenssymptom 
 

 0 1 2 3 4 5 6 
Förvirring Har förmåga att tänka 

klart och har normala 
kontakter med 
människorna i sin 
omgivning. 

 Förefaller villrådig och 
sökande. 

 Uppenbart förvirrad, 
intervjun är svår och 
tidsödande och svaren 
ofta inadekvata, men 
korta stunder av klarhet 
förekommer. 

 Helt förvirrad, vilket 
gör meningsfull 
kommunikation 
omöjlig. 

        
Irritabilitet Visar inga tecken på 

irritabilitet. 
 Visar av och till tecken 

på irritabilitet, i 
synnerhet vid 
närgångna frågor. 

 Kontakt som ej borde vara 
provocerande utlöser ofta 
irritabilitet som ej alltid 
kan bemästras. 

 All kontakt utlöser 
kraftig irritabilitet 
som ej kan bemästras.

        
Ängslighet Visar ingen 

överdriven 
ängslighet. 

 Av och till bekymrad, 
oroar sig i onödan för 
saker och ting men kan 
behärska sig. 

 Ständigt överdrivet 
ängslig, oroar sig för 
bagateller men kan 
avledas. 

 Så påtagligt ängslig 
att han/hon ej kan 
utföra ändamålsenliga 
hand-lingar, oroar sig 
för bagateller; kan ej 
avledas. 

        
Ångestkänslor Har varken psykiska 

eller kroppsliga 
tecken på ångest.  

 Visar av och till tecken 
på vag psykisk olust, 
men tillståndet kan 
bemästras.  

 Visar konstant tecken på 
diffus psykisk olust som 
kan stegras till panik, 
tillståndet avspeglar sig i 
kropps-hållningen, 
vegetativa symptom som 
svettning och 
hjärtklappning kan före-
komma; kan ej avledas. 

 Visar tecken på 
kraftig diffus psykisk 
olust med långdragna 
panik-attacker, 
känslor av skräck 
och/eller dödsångest 
förekommer, och kan 
ej bemästras. 

        
Sänkt 
stämningsläge 

Neutralt 
stämningsläge. 

 Förefaller av och till 
nedstämd och själv-
förebrående, men 
stunder av ljusare 
stämningsläge 
dominerar. 

 Påfallande nedstämd, 
vilket märks både verbalt 
och i ansiktsuttryck och 
kropps-hållning (känner 
sig 
t.ex. försummad av familj 
och vänner och klagar 
över värk, trötthet, 
sömnproblem m.m.). 

 Extremt deprimerad, 
vilket gör 
honom/henne 
oförmögen att 
fungera i de allra 
flesta situationer. 

        
Rastlöshet Ingen rastlöshet.  Vissa tecken på rast-

löshet, ändrar t.ex. 
ställning flera gånger 
under samtalet, har 
svårt att hålla händer 
och fötter stilla och 
plockar gärna med 
föremål. 

 Förefaller påtagligt 
rastlös, kan t.ex. ej sitta 
stilla, gör ständiga 
ansatser att resa sig under 
samtalet, vrider händerna 
eller plockar intensivt 
med närliggande föremål. 

 Vandrar nästan 
konstant av och an 
och kan ej förmås att 
sitta stilla ens en 
kortare stund. 

        

 



 

 

1

FORUM FÖR KOGNITIVA SJUKDOMAR – htp://www.fks.nu 
 
SKATTNINGSKALOR . Antal sidor: 2 
 
 
Staff Observation Aggression Scale, SOAS 
Palmstierna T & Wistedt B, 1987 
Aggressionsrapportblad 
Vid varje aggressionstillfälle görs markering för tidpunkt samt markeringar i samtliga 
tillämpliga kryss, minst ett kryss i varje kolumn. Rapporteringen avser allt som uppfattas som 
aggressioner, både adekvata och indekvata. 
Patientdata 
Kön:.................... 
Ålder:................... 
Diagnos:................ 
Vårdad enligt LPT? ....Ja ....Nej 

Hur började 
aggressionen?   Vad använde 

patienten?  

Vem/vad 
riktades 
aggressionen 
mot? 

 
Vad hände 
eller 
skadades? 

  
Hur 
lugnades 
patienten? 

Ej provocerad   Ord, ej hot  Ingen/inget  Ingen 
skadades   Av sig själv

          Föremål:     

Provocerad av:                

    Ord, fysiskt hot  Annat föremål  Skadad, men 
användbart   Lugnande 

samtal 

Medpatient    Hand  Kvinnlig 
vårdpersonal  Skadat, måste 

kasseras   Fördes bort 

          Personer:     

Hjälp med ADL   Fot  Manlig 
vårdpersonal  Kände sin 

säkerhet hotad   
Fick tabl alt 
flytande 
läkemedel 

Krav på 
aktivering   Vas  Kvinnlig 

medpatient  
Fick ont 
mindre än 10 
min 

  Fick spruta 

Krav på 
medicinering   Stol  Manlig 

medpatient  Fick ont mer än 
10 min   

Måste 
hållas fast 
eller bindas 

Nekas förmån t ex 
Permission   Strypgrepp  Annan kvinna  

Fick 
huvudskada, 
blåmärke, bula, 
rivsår el dyl 

    

Annat...................   Tänder  Annan man  Behövde 
enklare     
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behandling - 
vila, värktabl, 
bandage 

    Kniv     

Behövde 
behandling av 
läkare eller 
sjukskrivning 

    

    Annat...................           
 
Tidpunkt 
 
Datum: .................... 
 
Klockslag c:a: .................... 
 
Sign: .................... 
 





Nolans modell
• Vad är det vi vill uppnå?

• Hur vet vi att en 
förändring är en 
förbättring?

• Vilka förändringar kan vi 
göra som leder till 
förbättringar?

MÅL

MÄTA

IDÈER

D
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S
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