
 

Problem: Vanföreställning 
 

Vanföreställningar är en ”tankevilla”, något som finns i personens tankar och tolkningar. Vanliga 
vanföreställningar är misstänksamhet (tror att någon har stulit plånboken, make/maka är otrogen 
etc), paranoida föreställningar (tror att det står ett rymdskepp på bakgården, eller att man är 
kontaktad från en främmande makt och får uppdrag) tror att någon förgiftar maten, att medicinen 
är gift och att anhöriga vill att man ska dö. Man kan misstolka TV, känner inte igen närstående 
eller personal och blir misstänksam. 

Att ha syn- och/eller hörselnedsättning kan bidra till vanföreställningen. 
Att resonera logiskt kan få motsatt effekt och i stället öka frustrationen, eftersom OT är övertygad 
om att föreställningen är verklig och helt logisk utifrån dennes perspektiv. 
 

 
Bemötandeplan:  

• Ha ögonkontakt när du talar med OT. 
• Ta personen på allvar, bekräfta att OT upplever något 

• Presentera dig vid mötet 
• Avled 
• Lugnt och vänligt röstläge 

• Undvik argumentation 
• Slå ifrån Tv och radio, minimera stimuli som kan misstolkas 

 

 
Åtgärd:  

Identifiera situationer som kan utlösa vanföreställningarna 

När: när förekommer vanföreställning? 

Var: beroende på åtgärd 

Hur: 

1) Leta reda på det som är borta i ett obevakat ögonblick, lägg det synligt i lägenheten och 
erbjud OT att ni kan hjälpas åt att leta efter plånboken/nycklarna/… (som då syns tydligt). Var 
glada tillsammans när OT hittar det som försvunnit 

2) Köp en ”Sakletare” (finns t ex på Kjell & Co) 

3) Tänd lampa, ha en liten nattlampa tänd nattetid 

4) Erbjud något annat att äta, eller erbjud dig att själv smaka på maten 

5) Vänta med medicinen och försök en stund senare 

6) Ta bort mörka mattor framför dörren (de kan uppfattas som ett hål i golvet) 

7) Avled till något verkligt t ex erbjud att ni gör något annat, 

8) Undvik TV/dataspel som skapar oro 

9) Kontrollera att hörapparaten fungerar 

 

 

 



 

Med vem: personal 

Hur länge: beroende på åtgärden 

Kopplat till NPI symtom: hallucination, vanföreställningar, agitation/oro 

Kopplat till Kategori av åtgärder: miljöanpassning, bekräftelse/trygghet, sömnstörningar, 
agitation/upprördhet, matlust/ätstörningar 

 

 

 


