
 

Rubrik: Personlig omvårdnad. Inkontinensbyte/ påklädning i sängen 
 

 
Problem: Aggressivitet fäktas, slåss och rivs, skriker fula ord i samband med hygien. 
  

Bemötandeplan:  
Förbered alla moment. Plocka fram handduk, tvätt kräm, tvättfat med ljummet vatten, rena kläder, 
nytt inkontinensskydd, ev. salvor mm.  

 Ha alltid ögonkontakt och tala långsamt och lugnt.  

Berätta vad dina händer gör och guida OT genom arbetet.  

Ex nu lyfter jag ditt ben och tar av dig din sko. Nu tar jag av din strumpa. Nu gör jag samma med 
din andra fot jag lyfter benet… Fråga: känns det bra? Svara: Fint! 

Var hela tiden uppmärksam på hur OT reagerar, var följsam, hjälp OT att kanna trygghet så att 
hen känner att hen hänger med.  

När vi tar på strumpor, skor, tvätta nedre hygien, byte av inkontinensskydd vik upp täcket upp mot 

överkroppen så att OT kan hålla om det för att få en känsla av att inte vara naken.  

Vid stor oro så kan den tyste medarbetaren stå vid OT huvudända och förmedla trygghet, hålla i 
handen, ögonkontakt. Ev. sjunga, nynna. Tänk på kroppsspråket.  

Den andra medarbetaren använder korta instruktioner.  

Vid svår BPSD vid svår demens. 

Dela upp momenten till flera tillfällen under dagen. Ex 

1. Förfrukost och ev. smärtlindring. Efter ca 30 minuter dags för moment 2 (1 medarbetare) 

2. Nedre toalett, byte av strumpor och byxor (2 medarbetare vid behov) 

3. Tag upp med lift. 

4. Äta frukost på rummet. – Mental vila efter en aktivitet. 

5. En medarbetare erbjuder tandborstning, byta skjorta, läkemedel mm. 

6. Erbjud dryck 

 

 

Åtgärd: Basala behov. ADL i sängen. 

När: Personlig omvårdnad i sängen. 

 

Var: i lägenheten 

 



 

Hur: När vi tar på strumpor, skor, tvätta nedre hygien, byte av inkontinensskydd vik upp täcket 
upp mot överkroppen så att OT kan hålla om det för att få en känsla av att inte vara naken. 

Alternativt kan OT hålla i ngt annat ex. hoprullad handduk, gosedjur.   

Vid stor oro så kan den tyste medarbetaren stå vid OT huvudända och förmedla trygghet, hålla i 
handen, ögonkontakt. Ev. sjunga, nynna. Tänk på kroppsspråket.  

Den ”talande” medarbetaren använder korta instruktioner, guidar OT genom processen på ett 
adekvat sätt. 

Vid svår Bpsd 0ch när OT har svår demens. 

Dela upp momenten till flera tillfällen. Ex 

1. Förfrukost och ev smärtlindring. Efter ca 30 minuter dags för moment 2 (1 medarbetare) 

2. Nedre toalett, byte av strumpor och byxor (2 medarbetare vid behov) 

3. Tag upp med lift. 

4. Äta frukost på rummet. – Mental vila efter en aktivitet. 

5. En medarbetare erbjuder tandborstning, byta skjorta, läkemedel mm. 

6. Erbjud dryck 

 

 

Med vem: En – två Personal.  

 

Hur länge:10 minuter. 

 

Kopplat till NPI symtom: Aggitation. Upprördhet Lättretlighet. Labilitet. Hämningslöshet. 

 

Kopplat till Kategori av åtgärder: Basala behov. Sinnesstimulering. Kognitivt stöd. 
Miljöanpassning 

  

 

 


