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Miljøbehandlingsmetoder
Berøring, 

grønne utemiljøer, 
demensvennlige fysiske omgivelser

Solfrid Rosenvold Lyngroth

Eldre og berøring

”Mulighetene blir færre, men lengselen forsvinner ikke.”
– Ebba Haslund
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Huden – vårt største
organ og sanseorgan

Huden dannes tidlig i fosterlivet:

• Reseptorer i huden oppfanger sanseinntrykk fra berøring, 
særlig mange reseptorer i hånd, fot og rundt munnen

Huden som sanseorgan- den taktile sansen, følesansen
• Alarmerende system
• Diskriminerende system

Hormoner:
• Bidrar til reduksjon av stresshormonet kortisol
• Bidrar til økning av hormonet oksytocin

Virkninger og
bivirkninger

• Flere studier indikerer at slik berøring kan bidra til Trygghet og     
sikkerhet- kan være positivt i demensomsorgen

• Ingen bivirkninger er rapportert – kan tyde på at det er
begrenset risiko for anvendelse

• Det trengs mer forskning

Kilde: Skovhahl, Kirsti (2010). Personer med demenssjukdom. I: Henrickson og Billhult, A. (red.) Taktil beöring och lätt massage från livets 
början till livets slut. (s 95-106) Lund, Studentlitteratur.
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Berøring kan 
bidra til

• gi oppmerksomhet

• fremme kommunikasjon og nærhet

• lede til fred og ro 

Kilde: Kirsti Skovdahl, V. Sörli, M. Kihlgren (2007): International Journal of Older People Nursing, Vol 2(3), pp 162-170

Individualisert Berøring

Intensjon: Nå inn til personen med demens

Innebærer: Strukturert, lett berøring av 
huden

Basert på: En-til-en kontakt for å fremme 
kommunikasjon og bidra til personsentrert 
samvær

Mål: Øke velværet for personen, forebygge

5

6



28.02.2020

4

Preferansekartlegging

Hvilket forhold har personen til nærhet
og berøring?

• Livshistorien
• Erfaringer fra pårørende
• Erfaringer fra pleie og omsorg

• NB! Husk at vårt forhold til nærhet og
berøring kan være annerledes når vi blir
sårbare og trenger omsorg enn når vi er friske
og mer selvstendige!

•

Preferansekartlegging•

Hva foretrekker personen:   

Håndberøring/fotberøring? 

Sitte i stol/ligge i seng?

Hvilken situasjon (stell/dusj o.a.)?

Med/uten musikk?

Bruk av olje/krem/ingen produkter?

Gir personen uttrykk for 
verbalt/nonverbalt å være ”ømskinnet”, 
dvs. sensibel for hudkontakt?
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Frivillighet –
samtykke

• Både for mottaker (pasient) og utøver!

• Hver gang: Innhente samtykke, invitere
på en måte som gjør det mulig å takke ja

• Berøringen må ikke gis utelukkende som
en teknikk, og må bare gis når pasienten
ønsker/ har behov

• Frivillighet for personalet, men –
nødvendig å følge opp iverksatt
miljøbehandling/tillitsskapende tiltak

Kvaliteten på
berøringskontakten

For å sikre forutsigbarhet og fremme trygghet
utøves en berøringskontakt kjennetegnet ved:

• Tydelig start og slutt (du tar ledelsen)

• Gjentakelser ved å følge en bestemt struktur

• Empatisk berøring: sensitive og mottakelige
hender

• Avpasset trykk: lett og likevel tydelig

• Rolig, jevnt og rytmisk tempo

• Uavbrutt kontakt
Og så må vi alltid ha varme hender!
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Håndberøring i
hverdagen

Ved behov i ulike situasjoner: 

• På sengekanten, for en myk start på dagen

• Som forberedelse til stell og dusj

• Som aktivitet før eller etter neglestell/manikyr

• På sengekanten, i godstolen ved middagshvil

• Før måltider, for økt kroppsfornemmelse og
bedre finmotorikk

• Ved tilløp til uro(forebygge)

Håndberøring

Kilde. Heftet Sansestimulering, Miljøbehandlingens ABC
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Håndberøring

Vi øver på hverandre to og to 
og bruker oppskriften

Grønne utemiljøer, naturlige og 
tilrettelagte

Balkonger

Takterrasse Natur, skog

Parker, sansehager
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MINNEVEKKERE

Naturens muligheter
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Balkong og 
vinduskarm

• Se på balkongen som finnes

• Vurder om det er et lite tiltak som 
kan gjøre den attraktiv

• Vinduskarmen inne kan også 
brukes

Grønne utemiljøer

Kan redusere:
• urolig atferd
• bruk av psykofarmaka
• alvorlige fall.
Kan gi:
• bedre søvn
• økt trivsel
• bedre funksjonsnivå
Kilde: Kirkevold, Gonzales Sykepleien 2012
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Gjøres gjennom en uformell samtale med utgangspunkt i 
Personopplysningsskjema, plukk ut punkter som har med oppvekststed (gård, 
hus/hage), naturinteresser å gjøre. Utdyp gjerne med pårørende i tillegg. 

Kartleggingssamtalen (Kan deles opp i flere samtaler):

a. Vis interesse og vær medopplevende

b. Vær helst ute i naturen, veranda, sansehage, se ut av vinduet, på blomster i  
vinduskarmen dersom mulig

c. Flett åpne spørsmål naturlig inn i samtalen, unngå intervjuform, vær varsom 
med å bruke ord som hvem, hva, hvordan, husker du etc.

d. Noen ganger er det nødvendig å gjenfortelle fra personopplysningsskjemaet
for å se hva som gir spesiell gjenkjenning hos personen

Oppsummer preferansene (de viktigste natur-/hageopplevelsene) og 
dokumenter i elektronisk dokumentasjonssystem. Noter også viktige ord/ 
spesielle minner, uttalelser.

KARTLEGGING AV PREFERANSER FOR GRØNNE 
UTEMILJØER- naturlige og tilrettelagte

Være ute

• kan virke positivt på 
blodsirkulasjon og hjerterytme

• stimulerer alle sanser

• kan bringe fram minner

• kan bidra til økt velvære

• kan bidra til at personen går av 
seg uroen
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Demensvennlige Fysiske omgivelser

Tilrettelegge de fysiske 
omgivelsene

• Demensvennlige:
• farger, kontraster
• Siktlinjer
• Merking
• Belysning

• Individualiserte tiltak

• Hjelpemidler og teknologi
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Individualiserte miljøbehandlingsmetoder 
som behandlingstiltak:

Kartlegge behov, sette 
mål

Finne medisinen 
(Preferansekartlegging)

Iverksette tiltak (Gi 
metoden i tråd med 
preferansekartleggingen, 
vær samtidig våken for 
respons)

Se om tiltaket hjelper 
(Evaluere og dokumentere)

Behov, situasjon:  kan være:
• Angst og uro
• Nedstemthet
• Trenge en oppmuntring, oppleve et gyllent 

øyeblikk

• Aktuelle samhandlingssituasjoner: Hjelp med 
personlig hygiene, tannpuss, medisinutdeling, 
mat/måltider ol. 

Mål: Øke velværet: (mindre angst og uro/ tryggere i 
samhandlings-situasjoner/ oppleve et gyllent øyeblikk)

Bør defineres konkret

Kartlegge behov, situasjon, 
sette mål
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Ressurser: 

• Personopplysningsskjema

• Pårørende 

• Personalets observasjoner

Samtale-, evt. lyttestunder:

Finn ut hva som er viktig for personen

Kontinuerlig prosess

Dokumenter preferanser og del 

Utfylling så tidlig som mulig i et demensforløp: Hjemmetjenesten/ 
Demenskoordinator - første besøk, Dagsenter, Arbeidslag demens.

Kartlegging av 
preferanse

• Sørg for at personen får høre, snakke om 
viktige livsminner i ulike situasjoner

• Sørg for at personen får lytte til sin 
preferansemusikk i ulike situasjoner

• Legg til rette for naturopplevelser for å 
møte ulike behov

• Ha håndkrem/olje tilgjengelig for å møte 
ulike behov

Iverksette tiltak

Evaluere, dokumentere

Evaluere, dokumentere, rapportere
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Gruppesamtale
Ta med dere det som dere har snakket om til nå og 
snakk sammen om hvordan dere bruker 
miljøbehandling og miljøbehandlingsmetoder i praksis:

Hva lykkes dere med?

Hva er utfordringene?

Hva trenger dere eventuelt hjelp til?

Plukk ut og noter ned én ting dere ønsker å fordype 
dere i og lag en plan for hvordan dere kan utvikle dere 
videre på dette området.  

Litteratur blant annet:

• Det går an  - muligheter i Miljøterapi  Ragnhild M. Krüger  (2007) 

• Demensvennlige omgivelser - Grønne utemiljøer- naturlige og tilrettelagte(SFF)

• Miljøbehandling i demensomsorgen: Berøring- en vei til kontakt, bekreftelse og trygghet (SFF)

• Betydningen av sansehage og terapeutisk hage for personer med demens Sykepleien.no.forskning/2012/03

• Berøring Lene Dieserud Ertner (2014)

SFF= Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
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