
Anna vandrar runt letar efter saker och personer. Hon har 
bristande tids- och rumsorientering och har svårt att veta 
om det är dag eller natt. 
Hon behöver mycket hjälp vid ADL och under sina oroliga 
perioder behöver hon ha hjälp/guidning för att kunna äta. 
Anna är mycket motoriskt orolig, kan bli arg och har svårt 
att sova. Hon är rymningsbenägen och störande för övriga 
boende.  Extra personal sätts in på avdelningen.  

Man går genom den checklista som finns i registret för 
tänkbara orsaker till BPSD. Anna har lite nedsatt hörsel, 
annars hittar man inga kroppsliga orsaker till hennes BPSD. 
Anna medicinerar med neuroleptika mot hallucinationer.  
 
De vårdåtgärder man ordinerar är framförallt aktivering; att 
Anna ska vara delaktig i dagliga göromål på boendet samt 
promenader, minst tre ggr/vecka. Maken är engagerad och 
går på promenader med Anna.  

Anna fungerar bättre ADL-mässigt och har blivit mer 
intresserad av olika aktiviteter och träning. Hon har fått 
kognitiva hjälpmedel som underlättar hennes 
tidsorientering. Maken har börjat ta hem henne över 
dagen.  
Anna är nu med på gymnastik och aktiviteter enligt BPSD-
planeringen. Hon börjar hjälpa till  med olika hushålls-
göromål som att plocka ur diskmaskinen, diska och duka 
bord. Neuroleptikan minskas och Anna blir insatt på 
antidepressiv medicinering 

MMT-test (minnestest) har förbättrats från 16 poäng till 20 poäng.  
Qualid (skattning av livskvalitet) visar 13p (11 högsta livskvalitet 55 lägsta grad av livskvalitet)  
Makarna är nöjda och Anna får fortsätta med dag- eller helgpermissioner och sänkningen av läkemedel fortsätter.  

ANNA  68 år. Bor på särskilt boende i mellersta Sverige  

Vid den första NPI-skattningen har Anna 84 poäng med maximala 12 poäng på vanföreställningar, hallucinationer, 
agitation och ångest. Hon har även höga poäng på depression och sömn.  

Två månader senare mår Anna bättre, poängen på NPI-skalan har sjunkit till 10 (8 poäng på depression och 2 
poäng på apati 

Efter ytterligare två månader görs en ny NPI-skattning och Anna har då 0 poäng 
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