
 

 

Bemötandeplan 
 

En bemötandeplan är en kortfattad beskrivning av vad man som vårdpersonal bör tänka lite extra på 

i bemötandet av varje enskild vårdtagare. Bemötandeplanen bygger på vårdtagarens individuella och 

specifika behov och blir ett redskap som kan underlätta den vardagliga kontakten med vårdtagaren. 

Det underlättar för både vårdtagaren och vårdpersonalen, att ha en struktur som ger en trygghet i 

omvårdnaden.  

 

Genom att stödja och stärka självkänslan för den demenssjuke personen, kan BPSD till viss del 

minskas. I bemötandeplanen bör det beskrivas vilka åtgärder som är aktuella i mötet med 

vårdtagaren, så att vårdpersonalen på ett konkret och tydligt sätt dels får samma information inför 

vårdarbetet och dels kan bemöta vårdtagaren på bästa sätt.  

 

En bemötandeplan kan se väldigt olika ut och många enheter utformar sina egna modeller för denna. 

En del är väldigt omfattande och innehåller beskrivningar för en mängd olika situationer, medan en 

del är kortare och enklare och innehåller enkla tips & råd.  

När det gäller den bemötandeplan ni arbetar med här i BPSD-registret, så är den väldigt enkel och 

kortfattad och syftar till att beskriva vad vårdpersonalen bör tänka på för att skapa ett gott 

bemötande, ha en god kommunikation och inte orsaka BPSD, utifrån varje unik vårdtagares behov.   

Bemötandeplanen innehåller tips och enkla instruktioner som underlättar kommunikationen, såsom 

”tala långsamt”, ”sök ögonkontakt innan samtalet startar”, ”undvik överraskningsmoment”, ”känslig 

för kroppskontakt så det bör undvikas” mm. 

 

       Vi är alla unika och även om våra basala behov är de    

       samma, så är det vi kallar livskvalité väldigt individuellt.  

       Vi har alla våra egenheter, vanor och önskemål och     

       för att som vårdpersonal, kunna hjälpa våra vårdtagare       

       på bästa sätt, är det av största vikt att vara lyhörd för  

       och ha kännedom om dessa behov.  

       Genom att ha god kännedom om vårdtagaren, både    

       om dennes resurser & brister, så kan vi i vårt eget  

       bemötande och agerande, många gånger förhindra att  

                                                                                problemfyllda situationer uppstår.  

 

 

 

Levnadsberättelsen är viktig för att förstå bakgrund  

och tidigare erfarenheter. Denna ligger till grund för 

hur bemötandet kan utformas och för vad man  

speciellt behöver tänka på. Vårdpersonal som känner 

till bakgrunden för en vårdtagare har mycket lättare 

att anpassa omvårdnaden och att erbjuda  

personcentrerade aktiviteter.  

Levnadsberättelsen kan utformas på många olika sätt,  

exempel samt tips och idéer finns i litteraturen nedan. 
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