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Klinisk nevropsykologi –
studiet av 
sammenhengen mellom 
hjerne og atferd

Illustrasjon  http://neurotreatment.com.au/clinical-neuropsychologist-or-psychologist.aspx 2



Atferdsforstyrrelser og 
psykiske symptom ved 
demens

Hvordan forstå APSD

Hvordan forebygge APSD

Forslag til litteratur/ 
nettsider 

Bilde:https://d2ebzu6go672f3.cloudfront.net/media/content/images/big
stock-brain-memory-alzheimers-dementia.jpg

Tema



Hvordan forstå APSD?



1. Kognitiv svikt

2. ADL

3. Somatiske/motoriske symptomer

4. APSD – atferdsforstyrrelser og psykiske 
symptom ved demens /
• Nevropsykiatriske symptomer 
• Utfordrende atferd
• Atferd som utfordrer oss

________________________

Mulige årsaker til symptomer/endringer

Bilde:https://d2ebzu6go672f3.cloudfront.net/media/content/images/bigstock-brain-memory-alzheimers-
dementia.jpg

Symptomer ved demens 



Engedal og Haugen, 2018
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Vrangforestillinger

Hallusinasjoner

Depresjon

Angst

Apati

Nevropsykiatriske 
symptomer/APSD
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Aggresjon

Oppstemthet

Manglende hemninger

Irritabilitet

Motorisk og vokal uro

Nevropsykiatriske 
symptomer/APSD
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Engedal og Haugen 2018, fig. 14.1 10

Enkeltsymptomer kan 
gruppere seg etter et 
regelmessig mønster

Fra Engedal og Haugen 2018



70-90% av PMD utvikler APSD ila 
sykdomsforløpet 

1/3 av pasienter i sykehjem har  alvorlig grad 
av NPS (Selbæk et al)

APSD ved ulike demenssykdommer 
kan i seg selv ha diagnostisk verdi 
(DLL)

utgjør generelt en negativ prognostisk faktor

Forekomst
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https://issuu.com/bk.no/docs/ha_ndbok_utvide
t_demensutredning_a4_2020_652-
4_htm?fr=sOTRiNzEzMzcwNDM

Basal demensutredning 

Utvidet medisinsk og kognitiv us.

Kap 4: Utredning av APSD

Utredning av spesielle grupper  

Vurdering av resultater

Oppfølging etter utredning

Sentrale juridiske aspekter ved 
utredning av demens
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https://issuu.com/bk.no/docs/ha_ndbok_utvidet_demensutredning_a4_2020_652-4_htm?fr=sOTRiNzEzMzcwNDM


Nye, tilkomne endringer eller slik hun 
«alltid har vært»?

Vanlige, aldersrelaterte?

OBS ved endringer i psykisk tilstand 
fra tidligere uten kjent årsak

Mulige årsaker –
undersøk:
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«Tone» 54 år

Demens eller psykisk 
sykdom/ personlighets-
forstyrrelse?
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Naturlige psykologiske 
reaksjoner på «unormale»  
belastninger

Hjerneorganiske forandringer

Leve med kognitiv svikt

Mulige årsaker
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Julie 83 år

ProjectB https://www.istockphoto.com/no/photo/portrait-of-old-women-pensioner-gm108314147-11080068 16



UiO kognitiveutfall.no 

UiO kognitiveutfall.no     
http://meddev.uio.no/elaring/lcms/indremedisin/kognitiveutfall/Paakledning-bukse.xml?menuItemIndex=9

http://meddev.uio.no/elaring/lcms/indremedisin/kognitiveutfall/Verktoey.xml?menuItemIndex=19 28

https://www.med.uio.no/studie
r/ressurser/elaring/mediearkiv/
Medieserver/indremedisin/kog
nitiveutfall/movies/pasient2-
bukse.mp4
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https://www.med.uio.no/studier/ressurser/elaring/mediearkiv/Medieserver/indremedisin/kognitiveutfall/movies/pasient2-bukse.mp4
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Naturlige psykologiske reaksjoner 
på «unormale»  belastninger

Hjerneorganiske forandringer

Leve med kognitiv svikt

Miljøfaktorer, forventninger

Dårlig tilpasset fysisk miljø

Mestringssvikt

Premorbid personlighet

Somatiske plager (smerter, søvn, 
UVI/urinretensjon o.l.)

Mulige årsaker
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Ved aggresjon og uro:

Fysiske symptomer?

Verbale symptomer?

Aggressiv eller ikke-aggressiv? 

APSD – hva bør vi se etter?
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pixabay.com/photos/portrait-elderly-person-old-4690094/ caropat 22

Benekter 

vansker? 

Høyre 

hjernehalvdel –
OBS neglekt!!!!

Demens?

Målrettet 

aggresjon –

velger ut 

personale?

Sorg over 

konsekvenser av 

sykdom?

Depresjon?

Personlighets-

forstyrrelse?

https://pixabay.com/photos/portrait-elderly-person-old-4690094/




Behavioral Inattention Test  Janet Cockburn, Peter Halligan and Barbara Wilson, Ph.D.  Star cancellation test  
Ingen tidsfrist. ……..Normale kontrollpersoner overser vanligvis ingen stjerner.  Tre oversette stjerner eller mer er avvikende. Husk – hensikten her er primært å se på 
sideforskjell!









WAIS-IV Informasjon















I tidlig fase av sykdomsforløpet er 
apati, depresjon og angst vanlige 
symptomer

Senere i forløpet utvikles ofte 
vrangforestillinger, hallusinasjoner 
og agitasjon

Alzheimers sykdom
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Depresjon er så vanlig 
ledsagersymptom at man ofte 
bruker begrepet vaskulær 
depresjon

Apati/svekket initiativ er også 
relativt vanlig.

Vaskulær 
demens
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Demens med lewylegemer (DLL)

Synshallusinasjoner hyppig 

Synshallusinasjoner kan være et 
av tidligste symptomer og kan 
forekomme gjennom hele 
sykdomsforløpet

REM-søvn forstyrrelser kan opptre 
meget tidlig i forløpet og utgjøre et 
forvarsel om DLL

https://www.alzheimers.net/wp-content/uploads/2014/11/how-lewy-body-dementia-contributes-to-depression-

and-hallucinations.jpg
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Frontotemporal demens

• NPS er kjernesymptomer og utgjør ofte de første 
sykdomstegn ved FTD

• NPS ofte mer fremtredende enn ”annen kognitiv 
svikt” gjennom sykdomsforløpet

• Typiske symptomer:  manglende hemninger, 
impulsivitet, svekket dømmekraft,  stimulusstyrt 
atferd, perseverasjon o.l. 

https://encryptedbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPYJB8DqxBrNtHee

sIrl1WWYf6G21PY6rkzfKmhuLlbCN6c4pl3w
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https://vimeo.com/194638445/1f0e426e2f
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https://vimeo.com/194638445/1f0e426e2f
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Hvordan forebygge APSD?



TID-modellen
TID er et manualbasert 
verktøy som personalet, 
vanligvis i samarbeid med 
lege eller psykolog, anvender 
for å utrede, tolke og sette 
inn tiltak ved atferdsmessige 
og psykologiske symptomer 
ved demens og andre 
psykiske tilstander. 

https://tidmodell.no/modellen/ 43



Manual TID
https://tidmodell.no/wp-
content/uploads/2020/09/TID-
manual-2019.pdf
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https://tidmodell.no/wp-content/uploads/2020/09/TID-manual-2019.pdf


VIPS praksismodell (VPM)

VPM er en metode for å 
implementere personsentrert 
omsorg i 
kommunehelsetjenesten. Navet i 
VPM er et ukentlig, strukturert 
fagmøte som løfter frem 
tjenestemottakers perspektiv, og 
involverer hele personalgruppen. 
Slik blir personsentrert omsorg 
innarbeidet i arbeidsstedets 
daglige rutiner.
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Hefte
https://www.sst.dk/-
/media/Udgivelser/2020/Metoder-til-at-
forstaa-adfaerdsmaessige-og-psykiske-
symptomer-i-
praksis.ashx?la=da&hash=9CBE53D4733
FFDD09EA6EC1CA952D1CBC3AD2538

46

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Metoder-til-at-forstaa-adfaerdsmaessige-og-psykiske-symptomer-i-praksis.ashx?la=da&hash=9CBE53D4733FFDD09EA6EC1CA952D1CBC3AD2538
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https://vimeo.com/channels/519298/79189696 48

https://vimeo.com/channels/519298/79189696


Filmer søk: vimeo utfordrende atferd video
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Skape glede, trivsel, livskvalitet.  Skape rytme i dagen, 
struktur

Personsentrert omsorg med mål om at bruker skal 
oppleve respekt, tillit og trygghet 

Redusere uro og angst

Fokus på personen mer enn på sykdom

Mål med miljøbehandling

50



Individualisert, kunnskap om pasientens liv

Prøve å forstå personen med demens

Fokusere på
Forebygging
Tilpasse seg atferden
Fleksibilitet hos omsorgspersoner

• Kontakt, holdning og kommunikasjon

• Forstå behovene pas. har og som kan ligge bak «atferd som 
utfordrer oss»

Behandling – sentrale elementer
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Hva består atferden i?

Hvor ofte/lenge?

Hvilke situasjoner oppstår 
det i?

Hendelser forut for eller 
som utløser?

Kan vi forvente når det 
skjer?

Utredning
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24.03.2021Ill Jill Moursund, fra Engedal og Tveito (red.)  «Alderspsykiatri» 53

Utredning APSD

Sykehistorie

Samtale

Komparentopplysninger

Gode observasjoner

Somatisk undersøkelse

Kartleggingsverktøy 
(døgnregistrering, OBS-demens. 
NPI, Cornell, CMAI mm)



Vår kommunikasjon, holdninger forventninger 54

Miljø

Somatisk helse, 
søvn, smerter

Psykisk 
sykdom

Mestring
Livshendelser

Livshistorie

Personlighet

Medisiner

Kognitiv 
funksjon



55



56



57



58



59



angst og/eller depresjon

hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger

somatisk sykdom og ubehag som smerte, urinretensjon/ 
infeksjon, obstipasjon, søvnforstyrrelse, sult og tørst

søvnvansker

virkninger/bivirkning av legemidler

delirium 

Faktorer på individnivå som kan bidra til å 
utløse APSD

Fra Nasjonal demensretningslinje 60



mistrivsel og frustrasjon over egen opplevelse av sviktende 
helse og funksjon

reaksjon på manglende sosial støtte eller negative 
reaksjoner/respektløs behandling fra omgivelsene

kommunikasjonsvansker som reduserer muligheten for å 
uttrykke behov

manglende evne eller mulighet for å ivareta autonomi 

Faktorer på individnivå som kan bidra til å 
utløse APSD

Fra Nasjonal demensretningslinje
61



bruk av personsentrert omsorg og behandling

kompetanse hos helse- og omsorgspersonell om kommunikasjon 
og samhandling med personer med demens

tverrfaglig samarbeid

tilrettelagt botilbud med plass for bevegelse og aktivitet inne og ute

tilgjengelige og tilrettelagte aktiviteter

Organisatoriske faktorer som kan bidra til å 
forebygge APSD

Fra Nasjonal demensretningslinje 62



oversiktlig miljø

mulighet for privatliv

krav og forventninger tilpasset personens ferdigheter og ressurser

tilbud til pårørende om veiledning for å forstå og møte atferd som 
utfordrer, hos personer med demens

Organisatoriske faktorer som kan bidra til å 
forebygge APSD

Fra Nasjonal demensretningslinje 63



Anbefalte nettsteder

64

Temasider AoH
Depresjon hos eldre

Aldring og rus

Psyk-IT Her finner du mange 
foredrag som korte filmer

videnscenterfordemens.dk

http://www.videnscenterfordemens.dk/


Anbefalte nettsteder
Temasider AoH

Depresjon hos eldre

Aldring og rus

Psyk-IT Her finner du mange 
foredrag som korte filmer

videnscenterfordemens.dk
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http://www.videnscenterfordemens.dk/


Anbefalte nettsteder
Temasider AoH

Depresjon hos eldre

Aldring og rus

Psyk-IT Her finner du mange 
foredrag som korte filmer

videnscenterfordemens.dk
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http://www.videnscenterfordemens.dk/


Atferdsforstyrrelser og 
psykiske symptom ved 
demens

Hvordan forstå APSD

Hvordan forebygge APSD

Forslag til litteratur/ 
nettsider 

Bilde:https://d2ebzu6go672f3.cloudfront.net/media/content/images/big
stock-brain-memory-alzheimers-dementia.jpg

Tema



Vår kommunikasjon, holdninger forventninger 68

Miljø

Somatisk helse, 
søvn, smerter

Psykisk 
sykdom

Mestring
Livshendelser

Livshistorie

Personlighet

Medisiner

Kognitiv 
funksjon



…jeg er ikke vanskelig, 
jeg har det vanskelig…

llustrasjon:  Jill Moursund


