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Einar (82) – utviser agitasjon

• Vandrer flere timer hver dag, 
hovedsakelig etter middag

• Støter av og til borti dører, møbler, 
medpasienter

• Blir sint (fysisk og verbalt aggressiv) :
– Slår, klyper, roper uforståelige ord (2-

3 ganger pr. uke, ettermiddag – varer 
opptil 1/time)

• Hva gjør vi nå?
• Tilfeldig eller systematisk arbeid?

Stillbilde fra Dei mjuke hendene. M.Olin.1998
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Hvordan kan vi forstå Einar – og hans symptomer?

• Demenssykdommen?

• Mistrivsel? Hvorfor i så fall…..?

• Bekymringer - angst - depresjon?

• Udekte behov han ikke får kommunisert?

• Smerter?

• Somatisk sykdom?

• Syn - hørsel?

• Bivirkninger medikamenter?
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Forståelse av symptomer og atferd ved demens

– Multifaktorielle

– Komplekse

• Kolanowski A. Nurse Outlook.2017
• Verdelho A.  Gonҫalves-Pereira M. (Editors), 2017 Neuropsychiatric

Symptoms of Cognitive Impairement and Dementia. Springer
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Symptomer/atferd

Årsaker og forståelser av symptomer og atferd ved demens
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Kjennetegn på komplekse problemer
• Hvert problem er nytt og unikt – ingen problem helt like
• Sammensatte, men uten lineær forutsigbar sammenheng mellom 

delene
• Ingen dose-responskurve ved tiltak
• Påvirkes av uendelig mange faktorer («åpne systemer»)
• Endrer karakter underveis («selvorganisering»)
• Problemet er ikke løst en gang for alle
• Forståelsene og løsningene/tiltakene ikke enten rette eller gale
• Ingen gitte svar eller tiltak finnes  - uutømmelige
• Tiltak/løsninger må testes ut - vet ikke på forhånd resultatet  

Dialogue Mapping Building Shared Understanding of Wicked Problems - Conklin J. 2006

Complexity and Postmodernism - Cilliers P. 1998 



Tilnærming til komplekse problemer ?

• Krever kunnskap om konteksten (historie, situasjon og miljø)
• Bred utredning (bio-psykososial)
• Kollektiv (delt) forståelse av problemet nødvendig
• Kollektivt engasjement og løsninger av problemet
• Kan oppnås gjennom strukturert og tverrfaglig refleksjon
• Unngå forenkling: reduksjon til «enkelt» problem

Dialogue Mapping - Building Shared Understanding of Wicked Problems, Conklin J. 2006

Managing complexity in public services, Haynes P, 2015



Antipsykotika? En forenkling ved agitasjon/aggresjon?

• Wang et al. 2014:  beskjeden effekt (6 RCT-er for antipsykotika)

• Ballard et al. 2009 (18 RCT-er):

– 6-12 uker beskjeden effekt

– >12 uker usikker effekt

– >6-12 måneder ingen effekt vist

• Alvorlige bivirkninger inkl. parkinsonisme, økt slagrisiko, tidligere 
død

9



Vi vet hva som skal gjøres – men vi trenger å vite hvordan ?

• Nasjonale og internasjonale 
retningslinjer om demens 
anbefaler miljøtiltak før 
medikamenter 
(Helsedirektoratet 2017, IPA 
2016, DICE 2014)

• Felles nøkkelord: systematisk 
tilnærming
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Hva er TID ?

1. En tverrfaglig utredning – og refleksjonsmodell ved 
symptomer og atferd ved demens – og andre komplekse 
tilstander

2. En guide fram til personsentrerte tiltak  (skreddersøm)
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TID veileder dere fram til personsentrerte tiltak:
Tiltaksplan – hva passer for Einar?
Musikk

Validering 

Bedre bemanning (en til en bemanning)

Fysiske omgivelser

Realitetsorientering

Aromaterapi

Fysisk aktivitet

Sosial aktivitet

Skjerming 

Reminisens

ADL-aktivisering

Ernæring

Samtaler

Medikamenter

osv.osv. 
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TID – teoretisk grunnlag

1. Personsentrert pleie – og omsorg:  fra teori til praksis

2. Prinsipper fra kognitiv atferdsterapi: 

• Analyseredskap for symptomer og atferd (abc-metoden)

• Tiltakene er SMARTe eksperimenter som skal evalueres

• Enkelhet (lett å lære)

• Struktur (trygghet)

• Likeverdighet – alle skal høres (samarbeidende empirisme)
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TID – teoretisk grunnlag: Personsentrert omsorg

– Verdighet (gi verdi) uavhengig av svikt: se mennesket

– Individuell - behandle alle ulikt:  lær personhistorien

– Personens perspektiv: hvem sin virkelighet  gjelder?

– Sosiale bånd – relasjoner: bevare gamle - bygge nye

(Brooker D. 2007: Person Centered Dementia Care)
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Fra kognitiv terapi: Tiltakene er «eksperimenter»

• tiltak skal utprøves  – og testes ut først - er ikke endelige

• så evaluer: konkret plan for hvordan evalueres

• Fordeler med å se på tiltak som eksperimenter:

– Trenger ikke 100 % enighet om tiltaket 

– Men loyal på at «utprøvingen» skal gjøres 100 % neste ukene

– Åpner opp for mer kreative løsninger, teste ut også usikre tiltak
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Fra kognitiv terapi: ABC-metoden

• Våre tanker (tolkninger) (B) - om fakta (situasjon) (A) 

– gir oss 2 konsekvenser (C) : 

• Følelser

• Atferd (handling – tiltak): det vi sier og gjør
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ABC- metoden: sammenheng fakta, tanker, følelser, og 
atferd

• A (fakta):  Beboer gråter til stadighet – flere ganger daglig

• B (tanke – tolkning hos pleier):  Jeg er ingen god trøster

Som medfører hos pleier:

C (følelse):  Oppgitt, trist, lei

C (handling - tiltak): Unngår beboer, trekker seg tilbake
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Kognitiv forståelse av samspill 

Atferd (fakta)
hos beboer

Tolkning 
hos personal

Følelser
hos personal

Atferd (miljøtiltak) 
fra personal

Tolkning hos beboer
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TID en multikomponent modell i 3 faser
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Utredningsfasen (fakta/situasjon) (A)

▪ Definer presise målsymptomer – etter NPI fargekodeskjema 

o Målsymptomer er det vi ønsker å påvirke/endre

▪ Døgnobservasjonsskjema basert på mål (ene): NPI –tilpasset 
fargekoder

▪ Fakta: Hva skjer? – Når?– Hvor ofte? – i Hvilke sammenhenger? –
sammen med Hvem?

TID
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TID
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Symptomer/atferd

Årsaker og forståelser av symptomer og atferd ved demens
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• Innhente personens perspektiv og personens bakgrunnshistorie
(personhistorie) 

• Sykehistorie (tidligere)

• Beskriv målsymptomer: Hva skjer? Når? Hvor ofte? Hvem? Hvor?

• Døgnregistrering av målsymptomer: triggere?

• Kartlegging med skjema: ADL-funksjoner, andre atferd og psyk. 
symptomer med NPI-NH og depresjonssymptomer f.eks. med Cornell

• Smertevurdering

• Undersøkelse av pasienten, somatisk status hos lege

• Legemiddelgjennomgang

1. Utredningsfasen (fakta/situasjon) (A)
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Einar (82) utviser agitasjon – og utredes (A)

• Tidl. fysisk meget aktiv – lokalpolitisk 
interessert (fra personhistorien)

• Grå stær begge øyne (sykehistorie) 
• Vaskulær demens (sykehistorie – og 

demensutredning)
• Undersøkelse hos lege: leggsår/leggeksem 

ellers normalt
• MMSE: 11  og KDV:3 – alvorlig  grad av demens
• Cornell: 12 (mulig depresjon)
• Døgnregistrering atferd
• NPI: 9 – 12: agitasjon – motorisk avvikende 

atferd
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Refleksjonsfasen (B)

– Et eller flere TID- refleksjonsmøter på ca. 60-90 minutter for 
«hele» personalgruppen inkl. lege og leder. 

• problemløsningsmodell  - strukturert kolonneteknikk:

– Et problem av gangen – prioriter blant problemene

– Analyser: Fakta,Tolkning,Følelser,Tiltak

• Referat skal skrives på kolonneskjemaet ( i tillegg til på tavle 
eller skjerm via PC)

TID

26



TID-refleksjonsmøtet Dato: Pasient:

Problemliste:                                        
Prioritert problem:                                             

Fakta (A) Tolkninger (B) 
(tanker)

Følelser (C) 
personalet

Tiltak (C) 
(SMARTe)

Evaluering

27



TID – refleksjonsmøtet (fra TID-filmen)
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Tiltaks – og evalueringsfasen (C)

• Tiltak: på individnivå (personsentrerte)  el. på systemnivå

• Ikke-medikamentelle tiltak først

• Tiltakene skal være SMARTe

– S:spesifikke (hva? hvordan? Hvem?: i detalj og konkret)

– M:målbare (hvordan registrere at vi gjør det vi sier)

– A:aktuelle (bør kunne gjøres nå)

– R:realistiske  (finnes det hindringer som må ryddes bort ??)

– T:tidsavgrensa (når tid evalueres ?)

TID
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Einar Olsen f. 03.10.33            TID refleksjonsmøte

Fakta -Registrering Tolkning- tanker- forståelse Følelser-personal Tiltak Evaluering :hvordan 
og når

Aggresjon:

slår sparker  når 
han skal stelles

sinne/banning i 
vaktskifte –

daglig.

har frontallappsaffeksjon – ikke 
kontroll el.valgmulighet

Vi er utrygge, kan bli skadet — ingen 
har blitt skadet hittil,  han er ikke 
sterk , liten fare

Vi er for få på jobb -

Vi har prøvd å være flere,men det 
hjelper ikke

Jeg er ikke dyktig nok

Vi gjør vårt beste, det er godt nok !

Selve demenssykdommen: forstår 
ikke – langtkommen

Bivirkninger av Haldol-Sobril: svekket 
kognisjon

I vaktskifet:Uro i avdeling – lite 
kontakt med personalet

Sundowning: overbelastet inntrykk 
utover dagen- økt fovirring

Irritasjon og 
sinne 

Angst/uro

Tristhet

Opplæring teknikk for å unngå slag (Ann-Marit) innen 1 uke

dele opp dagen mellom personalet – se liste (Line – i  morgen)

unngå alene i vaktskiftet (se liste ) – se liste (Line i dag)

Realitetsorientering før forvirringen bygger seg opp – alle

Skjerming på rom om mulig like etter middag (middagslur) – bruk musikkpreferanse (lag liste: 
Line i  morgen)

Forebygg: turgåing formiddag, like før middag (lage liste i morgen: Line)

Sjekk ut musikkpreferanse: pårørende – ordne med CD- pårørerende (Signe innen en uke)  

Seponere Haldol først, en uke, så sep.SOBRIL. Vurder etter en uke å sette inn ARICEPT 5 mg, 
økende til 10 mg e.4 uker (lege - fra og med i dag) 

Fortsette samme 
atferdsregisteringer: 
enkel gjennomgang 
ved legevisitt: 2 uker

Avikende motorisk atferd: i 
vaktskiftet, daglig

I vaktskifte: som over

sundowning

Som over Som over

TID
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Tiltaks – og evalueringsfasen (C)

• Tiltakene skal testes ut i noen uker (bestemt på refleksjonsmøtet hvor 
lenge)

• Evalueres ved å følge effekter med fortsatt døgnregisteringskjema
og/eller nye kartlegginger f.eks. NPI eller Cornell

• Evalueringen kan gjennomføres på et nytt refleksjonsmøte eller 
kortere møte, legevisitt osv.

TID
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Hva er spesielt for TID ?
• Tverrfaglighet: personal, lege, leder osv.

• Helhetlig: fysiske, psykiske, sosiale, og 
medikamentelle forhold, personalets situasjon

• Systematisk bred utredning: bio-psykososial

• Lærer en felles enkel analysemetode for komplekse 
problemer fra kognitiv terapi 

• Kolonneteknikk på tavle: gir økt kreativitet skaper 
felles forståelse og lojalitet til tiltakene 

• Brukes ved behov: alle typer utfordringer

• Kan også brukes ved veiledning fra 
spesialisthelsetjeneste.

• Solid forskningsdokumentasjon: viser rask effekt
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TID studien (TIME) 

34

Am J Geriatr Psychiatry 26:1, January 2018

TIME to reduce agitation in persons with dementia in 

nursing homes. A RE-AIM based process evaluation of 

a complex intervention  (under review)

Bjørn Lichtwarck1,2*, Janne Myhre1,3, Geir Selbaek1,2,4 Øyvind Kirkevold1,4,5, Anne 

Marie Mork Rokstad4,6, Jūratė Šaltytė Benth1,7,8, and Sverre Bergh1,4



Målsetting med TID-studien

«å teste ut om TID kunne 
redusere agitasjon/aggresjon 
hos personer med demens i 
sykehjem.”
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Flytdiagram sykehjem (SH) og pasienter (pas.) 
ISH=intervensjonssykehjem  og KSH=kontrollsykehjem

63 SH 
kontaktet

33 SH 
inkludert

229 pas. baseline 
før randomisering

17 ISH 104 pas. 
intervensjon

16 KSH 125 pas.
kontroll

16 KSH 121 pas.
kontroll

16 ISH 92 pas. 
intervensjon

16 ISH 86 pas. 
intervensjon

16 KSH pas. 
intervensjon

Åtte uker

Tolv uker
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Primært effektmål – agitasjon/aggresjon (NPI)

Lichtwarck et al. AMGP 2018
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Sekundære effektmål

38



Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) 

Lichtwarck et al. AMGP 2018
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Depresjonssymptomer (CSDD)
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Lichtwarck et al. AMGP 2018.



Vrangforestillinger (NPI) Manglende hemninger (NPI)

Lichtwarck et al. AMGP 2018
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Livskvalitet målt med QUALID 
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Lichtwarck et al. AMGP 2018



Personalets erfaringer – ved bruk av TID
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Personalets perspektiv: 5 fokusgruppeintervjuer:

• Ny metode for praksislæring: skaper refleksjonsbasert læring på arbeid –
pga. felles analysemetode (abc-metoden fra kognitiv terapi)

• Ny personsentrert kunnskap om personen, symptomene og konteksten 
(situert kunnskap) skapes og deles

• Strukturen gir økt mestring i tilnærming til komplekse problemer

• Håndterer kompleksiteten ved APSD (helhetlig modell)
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2 opplæringspakker  i TID   

1. Kursholderkurset: 2 dager: lære TID  - og lære å avholde 
basiskurset

2. Basiskurset: for en hel avdeling/institusjon (1 dag  + 3 timer)

Innlandets Demenskonferanse 2019 B.Lichtwarck 45



Målgruppe: sykepleiere og 
andre med minimum 3-årig 
høgskole/universitetsutdannelse

Påmelding: www.tidmodell.no

Arrangør: Forskningssenteret for 
Aldersrelatert Funksjonssvikt og 
Sykdom AFS), Sykehuset 
Innlandet

Neste TID kursholderkurs

11.og 12.september 2019
Gardermoen
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Lese om mer TID

• Lenker til TID-Manual 

• TID-filmene

• Kartleggingsverktøy

• Kurs – og opplæringsprogrammer

• Forskningsresultater  

• www.tidmodell.no

TID
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Konklusjon
• TID gjennomførbar - effektiv modell = personsentrert omsorg i praksis

• Ny felles situert læring om den enkelte pasient, symptomer og kontekst

• Betydningsfull og rask reduksjon i agitasjon/aggresjon 

• Kan gi reduksjon i andre APSD - og bedret livskvalitet (sekundære 
utfallsmål) 

• TID et valg ved APSD  i Nasjonal Faglig Retningslinje for demens
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