
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie- & diskussionsmaterial  
WEBBUTBILDNINGEN 



 

 

 

 

Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret 

Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel 
arbetsplatsträffar eller internutbildningar. Upplägget följer de olika kapitlen/flikarna i 
webbutbildningen, som du finner på hemsidans startsida (www.bpsd.se). 

Materialet kan även fungera som underlag till en studiecirkel. Lämpligt är då att 
deltagarna tittar på ett kapitel i taget i webbutbildningen och sedan diskuterar 
frågeställningarna i studiematerialet. 

Komplettera gärna med egna diskussionsfrågor! 

De frågor som finns i materialet har inga givna svar; det viktiga är att skapa reflektion och 
en diskussion kring bemötande och omvårdnad. 
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1. Webbutbildningen i BPSD-registret / Flik: Inledning och demenssjukdomar 

Man kan fundera på varför Gustav slog sönder spegeln. Har du varit med om en liknande situation?     
Det finns många olika demenssjukdomar och symtomen vid de olika demenssjukdomarna är olika 
beroende på var i hjärnan skadan sitter. 

 Varför är det viktigt att veta vilken demenssjukdom personen är drabbad av och varför är det viktigt 
att veta vilka symtom sjukdomen kan ge? 

 
 

De första symtomen vid Alzheimers sjukdom är nedsatt minne,                                    
koncentrationsproblem och svårigheter att kommunicera.                                                                                                                        
Det blir svårt att hitta ord när man ska tala, man glömmer vad man                                                                                                                     
ska säga eller upprepar samma sak flera gånger, vilket personen                                                                                               
ofta själv är medveten om.                                     

 Hur hade du upplevt att ha det så här? 
 
 

 

Vid Alzheimers sjukdom kan det vara svårt att komma ihåg vad saker heter och hur man ska använda 
dem.                                                                                                                                                                        

 Hur hade du reagerat om du fått ett okänt föremål i handen och någon bad dig att använda det?   
Hur hade det känts?  

 Kan du som vårdare göra något för att förenkla för personen du vårdar? 

 

 

Vid en demenssjukdom blir hastigheten på nervimpulserna i hjärnan långsammare och personer med 
demenssjukdom har ofta svårt att kommunicera; det tar lång tid att hitta rätt ord och ibland ”fastnar” 
orden på vägen.                                                                                                                                                         
När två personer samtalar i normal hastighet är det svårt för en demenssjuk person att hinna med och 
att förstå vad samtalet handlar om. Detta gör att vi som vårdare måste tala långsamt och tydligt samt 
invänta svar när vi ställer en fråga.  
 
 Hur kan vi göra för att ge personen med demenssjukdom bättre möjlighet att hinna med i samtalet? 
 Hur kan vi göra för att minska den känsla av utanförskap som detta kan ge? 

 
 
 

Ibland måste man vara två personer vid omvårdanden av en person med demenssjukdom                                    

 Vad måste man tänka på om man behöver vara två personal som tillsammans hjälper en person i en 
omvårdnadssituation? Hur hade du gjort?  

 

 



 

 

Vid en del demenssjukdomar säger man att symtomen ”fluktuerar”. Detta betyder att personen ibland 
klarar av att utföra vissa moment själv men vid andra tillfällen kan behöva hjälp med samma saker.         
Har du upplevt detta någon gång?  

 Hur hanterar du olika situationer där behovet av hjälp skiftar från ena stunden/dagen till en annan? 

 

Vid Lewy Body demens är det vanligt med synhallucinationer.                                                                    

 Vad svarar du när personen du ska hjälpa säger att hon ser hästar inne på sitt rum? 

 

Vid frontotemporal demens får personen ett ohämmat beteende.                                                              

 På vilka sätt kan det påverka omgivningen; personal och närstående? 
 Hur bemöter du en person med t.ex. ett ohämmat ätbeteende, utan att kränka denne? 

 

 

 

2. Webbutbildningen i BPSD-registret / Flik: BPSD 

 Vad betyder förkortningen BPSD? 
 

BPSD kan delas in i fyra olika symtomgrupper: affektiva symtom, psykossymtom, hyperaktivitet och 
apati. 

 Affektiva symtom (känslomässiga symtom) Kan det vara så att vi som personal ibland framkallar oro 
hos personer med demenssjukdom utan att vi är medvetna om detta? 

 Psykossymtom Hur bemöter du någon som anklagar dig för att du har stulit dennes plånbok? 
 Hyperaktivitet Rop- och skrikbeteende är ett symtom som är svårt att komma tillrätta med. Hur gör 

ni hos er för att bemöta detta? 
 Apati Att en person alltid drar sig undan eller sitter tyst och verkar ointresserad av sin omgivning, 

kan bero på många olika saker. Vad kan du göra för att få personen att uppleva gemenskap och 
delaktighet trots sin demenssjukdom?  
 

 Vem kan drabbas av BPSD? 
 Fundera över hur det hade varit att inte veta var Du är, vart Du ska, vad Du har gjort eller vad Du ska 

göra.  Vad hade fått Dig att känna trygghet? 

 

 

 



 

 

En person med demenssjukdom har svårt att sortera ljud och kan inte alltid uppfatta vad det är som 
hörs eller var ljuden kommer från.  Har du någon gång lyssnat på alla ljud på din arbetsplats?                                                                                                                               

 Sätt dig i dagrummet i fem minuter, blunda och lyssna. Vilka ljud hör du?  
 Finns det något man kan göra för att begränsa mängden ljud? 
 Har du varit med om att du frågat en vårdtagare något, men att någon annan svarat istället? 

 
 

 

 

 

 

 

Många gånger förekommer BPSD i samband med olika ADL-situationer på grund av att personen med 
demenssjukdom kan sakna insikt i sina förmågor och/eller brister. Här är du och ditt bemötande som 
vårdare mycket viktigt.      

                                                                                                                                                                                                 
De handikapp som demenssjukdomen kan ge leder ofta till frustration;                                                           
Dyspraxi – att ha svårigheter att utföra praktiska saker                                                                                    
Dysgnosi – att ha svårigheter att känna igen och tolka                                                                                   
Dysfasi – att ha svårigheter att tala och/eller förstå vad som sägs 

Ibland kan handikappen vara mycket uttalade:                                                                                              
Apraxi – att inte kunna utföra praktiska saker                                                                                                
Agnosi – att inte känna igen eller kunna tolka                                                                                                   
Afasi – att inte kunna tala och/eller förstå vad som sägs 

 

 

 

 På vilka sätt kan dessa handikapp påverka vardagen för personen med demenssjukdom? 
 Hur kan du som vårdare hjälpa och bemöta personen med demenssjukdom på bästa sätt så att 

”pinsamma” eller kränkande situationer inte uppstår? 
 
 

 

 

 

 



 

3. Webbutbildningen i BPSD-registret / Flik: Observation och analys 

En nödvändig del i arbetet med att minska BPSD är att först observera vilka symtom som förekommer 
och därefter att fundera över tänkbara orsaker till dem.   

 Hur gör ni för att observera BPSD hos de du vårdar?      
 I BPSD-registret används NPI-skalan vid observationen/bedömningen av BPSD. Har du kunskap om 

och kan förklara de olika symtomen som bedöms?   

                                                                                                                                                                                 
Smärta är något som kan vara svårt att upptäcka hos en person med demenssjukdom som har nedsatt 
förmåga att uttrycka sig.  

 Hur gör ni vid din arbetsplats för att kartlägga om någon har ont? 

 

Vid analysen av tänkbara orsaker till BPSD finns en checklista i registret. Det finns dock många andra 
saker som kan ge BPSD.  

 Kan du komma på några andra orsaker till BPSD? 
 Varför är det viktigt att se över och åtgärda eventuella bakomliggande orsaker?  

 

Teamarbete mellan olika yrkesprofessioner är viktigt.                                                                                         
Varför? Hur arbetar ni hos er? 

 

4. Webbutbildningen i BPSD-registret / Flik: Åtgärd och utvärdering 

Vårdåtgärder ska vara riktade till symtomen som man funnit vid observationen och de ska vara 
individuellt anpassade till personen de är insatta för.  

 Varför är det viktigt att vårdåtgärderna är individuellt anpassade till varje enskild person? 
 Vad är en ”aktivitet”? Är det en aktivitet att tvätta sig, klä sig och att äta? Finns det tillfällen då vi 

aktiverar för mycket? 
 

En av vårdåtgärderna för att minska BPSD är beröring/massage.                                                                         

 Är det möjligt att förmedla en känsla genom beröring, det vill säga; kan man känna om den som tar i 
en är glad, lugn eller arg? 

 

När man vårdar personer med demenssjukdom behöver man ibland tänka förebyggande och vara 
”steget före”. En del vårdåtgärder sätts in för att förebygga och förhindra att ett visst beteende 
uppkommer. 

 Vilka situationer kan detta handla om och kan du komma på några passande vårdåtgärder för dessa?  

 

 



 

5. Webbutbildningen i BPSD-registret / Flik: Hur gör man? 

Innan du är klar med en registrering i BPSD-registret ska det skrivas en bemötandeplan. Detta är en 
kortfattad beskrivning av vilket bemötande varje enskild vårdtagare behöver för att minska risken för 
BPSD. En bemötandeplan gör det enklare för alla vårdare att bemöta personen likadant, vilket ger en 
trygghet för vårdtagaren.                                                                                                                                           
Ett visst bemötande gäller generellt för alla i mötet med personer med demenssjukdom och det ska inte 
skrivas in i registrets bemötandeplan, utan här ska det skrivas vad som är specifikt att tänka på för att 
minska BPSD för den här personen.  

 Varför är det så viktigt att vården är individuellt anpassad? 
 Hur arbetar ni med bemötandeplaner vid din enhet? 
 Hur gör ni för att alla som vårdar personen ska få del av bemötandeplanen? 

 

Nedan finns ett exempel på hur en enkel bemötandeplan kan se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna vårda en person med demenssjukdom krävs att man har god kunskap både om 
demenssjukomar och om personen man vårdar. BPSD kan förekomma som en del i demenssjukdomen 
men även som en reaktion av miljön runt omkring. Till miljön räknas även du som vårdare.   

Mycket av vår kommunikation sker med hjälp av kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

 Har du någon gång tittat dig i spegeln när du är stressad eller arg? Utstrålar du trygghet då?              
Vilken känsla förmedlar du till vårdtagarna? Hur låter din röst? Har du någon gång hört dig själv tala? 
Vilken känsla förmedlar du med ditt tonfall? 

 Hur kan du skapa en bra miljö (fysisk och psykiskt) runt personen med demenssjukdom? 
 Vad kan du som vårdare tänka på i ditt eget bemötande av de du vårdar?  
 Prova att säga en mening med olika tonfall och diskutera sedan detta i grupp.                                        

 
 

Närma dig alltid framifrån och sök ögonkontakt innan du börjar prata. Har nedsatt hörsel (höger öra) 
så prata lugnt och tydligt. Berätta vem du är och vad ni ska göra, upprepa gärna tills du är säker på 
att X har förstått vad du menar. Nicka bekräftande när du får svar. 

Behöver gott om tid på morgnarna. Vill sköta sig själv i badrummet och klarar detta bra (gäller ej 
kvällar & nätter) om det är framplockat hygienartiklar. Håll dig i närheten men avbryt inte, då blir X 
störd och tappar koncentrationen. 

Blir orolig och vilse när X inte känner igen sig eller ser någon som känns bekant. Bekräfta X ofta 
genom att hälsa och le varje gång ni möts.  

Bjud in till att sitta med i dagrummet; samvaro är lugnande när X börjar bli orolig (framförallt på 
kvällarna).  Ogillar när man sitter/kommer för nära och mår inte bra av att sitta i soffan framöver 
tv:n, utan sitter alltid i en egen fåtölj.                                                                                                                                              

 

 


