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VIPS praksismodell – ein metode for å ta i bruk 
personsentrert omsorg i praksis 

V – å tillegge alle menneske same verdi, uavhengig av alder og 

kognitiv  funksjon

I – å legge til rette omsorga individuelt

P – å prøve å forstå perspektivet til personen med demens, 

korleis personen opplever sin situasjon og verda rundt seg

S – å skape eit støttande sosialt miljø



Fagmøtet –
strukturert teamarbeid
• “Navet” i VIPS praksismodell

• Analysere og diskutere konkrete enkeltsituasjonar 

med utgangspunkt i korleis personen med demens ser ut til å oppleve situasjonen

• «Consensus meeting»: personalet einige om kva er personsentrert omsorg for 
denne pasienten, felles forståing av situasjonen og vidare tiltak / tilnærming

• Lojal mot det som er bestemt, evaluere, evt endre

• Kvar veke med fast struktur, roller og funksjonar



Opplæring og bruk: Kven og korleis?

• Helse- og omsorgspersonell som er nærast personen med demens i 
det daglege!

BASISKURS for tilsette og leiar
• Over to dagar

To alternativ:
1. For dei som skal ha faste roller  (ressurspersonar, leiar, 

rettleiar/fagutviklingssjukepleiar). Dei andre får ein «kort-versjon» på 3 t

2. Alle tilsette på avdelinga



TID – Tverrfagleg Intervensjonsmodell ved 
utfordrande åtferd ved Demens

• Spesielt utvikla for å utgreie, tolke og behandle nevropsykiatriske
symptom ved demens og andre komplekse psykiske lidingar

• Tverrfagleg utgreiing- og refleksjonsmodell

• Bygger på personsentrert omsorg og kognitiv terapi



Modellen

Utgreiingsfasen – systematisk observasjon, hente inn informasjon, 
personen sitt perspektiv og synspunkt

Refleksjonsfasen – strukturerte refleksjonsmøter, felles forståelse av 
symptom og åtferd, lage tiltaksplan

Tiltaks- og evalueringsfasen – teste ut tiltaka og evaluere

Vil ofte overlappe kvarandre



TID - Basiskurs
• For heile personalgruppa, inkl leiar

• Ynskjer at lege er med

• 3-4 av personalet får ekstra opplæring som TID-administratorar 
(støtte, rettleie, leie refleksjonsmøta)

To alternativ:

1. 2-dagars undervisning
- Personalet delt i 2 gr, deltek kvar sin dag (5t)

- Tilleggsunderv for TID-adm (3t)

2. 1-dags undervisning (5t) for så mange av personalet som mogeleg

- Tillegsunderv for Tid-adm på dag 2 (3t)



Finn meir info:

VIPS praksismodell (VPM):
VIPS praksismodell (VPM) - Aldring og helse

- VIPS-manual for leiarar

TID 

Tidmodell –

- Animasjonsfilm TID Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende 
atfed ved demens - YouTube

- Manualar

https://www.aldringoghelse.no/demens/behandling-og-oppfolging/personsentrert-omsorg/vips-praksismodell/
https://tidmodell.no/
https://www.youtube.com/watch?v=CxsPYjLU4VE
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