
 

Rubrik: Personlig omvårdnad. Tandborstning 
 

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

Bemötandeplan:  
Ha alltid ögonkontakt och tala långsamt och lugnt.  

Visa och instruera med korta instruktioner och kroppsspråk (” borsta tänderna” och visa med små 
gnuggande rörelser mot dina tänder hur man gör – vad som ska hända. 

Låt OT göra det själv så länge det går, sedan kan du erbjuda dig att hjälpa till.  

Låt OT hålla i en tandborste under tiden om OT behöver stöd och hjälp för att utföra aktiviteten.  

Kan ev. vara bra att både personal och OT säger AAA gapa och säga AAA för att underlätta 
tandborstning. Låta OT gapa och säga AAA. Låt OT göra. 

 

Berätta vad dina händer gör och guida OT genom arbetet.  

Vid omvårdnad där Ni arbetar två personal, då är det en som talar och har hela kontakten med OT. 

Den andra assistera tyst sin medarbetare. I de moment du kan arbeta själv - gör det! 

 

Åtgärd: Basala behov: (Dusch) 

När: Vid dusch, (ta reda på vilka rutiner och vanor som finns sedan tidigare ex dusch på morgonen 

eller kväll. Musik i bakgrunden? Vård säng? 

Var: i lägenhetens badrum. Stängd dörr?! 

Hur: Låt hen känna på vattnet. Fråga: känns det bra? Berätta att du fört ska duscha ovanpå foten 
(kittlig under foten), tvätta fötterna ovanpå, fortsätt sedan under foten och med resten av 
kroppen. Låt hen har en egen tvättlapp att hjälpa till med, om hen vill. 

Om man är besvärad av att bli blottad, låt en handduk ligga över de intima delarna tills man ska 
tvätta sig där. Lägg tillbaka handduken efteråt. 

Med vem: En Personal. Om sjuksköterska behöver titta på ex sår eller hudkostymen. Det är viktigt 
att sjuksköterskan gör sin bedömning efter att duschmomenten är klart. Innan påklädning för att 
OT ska kunna behålla sin koncentration till duschmomentet.  

Hur länge:15 – 20 minuter. 

 

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

 

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

  


