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Det gode møtet

Om Miljøbehandling som hjelp

Solfrid Rosenvold Lyngroth

Planer og 
retningslinjer

• Morgendagens omsorg Meld. St. 
29, (2012–2013)

• Nasjonal faglig retningslinje om 
demens

• Leve hele livet- en kvalitets-
reform for eldre

• Demensplan 2020

• Pasient og brukerrettighetsloven

• Lokale demensplaner
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BEHANDLING

Fremgangsmåte ved behandling:

• Kartlegge behov

• Iverksette tiltak

• Se om tiltaket hjelper

Snakk sammen
to og to

Hvordan vil dere forklare for 
en nyansatt hva 
miljøbehandling er?
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Tillitskapende
tiltak/ 

Miljøbehandling

Tilrettelegge fysiske, psykiske og sosiale 
forhold slik at personer med demens 
oppnår optimal trivsel, mestring og 
personlig vekst.

- Kjersti Wogn Henriksen

Miljøbehandlingen må være 
personsentrert, skreddersydd

Miljøbehandling

Tilrettelegge fysiske                            Hvor = Der personen bor  og beveger seg

omgivelser:

• Demensvennlige    
fysiske omgivelser

• Miljøbehandlingsmetoder

• Hjelpemidler, teknologi                      
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Miljøbehandling
Tilrettelegge
Psykososiale omgivelser:

• Demensvennlig kommunikasjon og 
samhandling

• Miljøbehandlingsmetoder

Hvem? 
= menneskene rundt personen

Marte Meo-veiledning, 
Individualiserte miljøbehandlingsmetoder
TID, DCM og VIPS

Den utvidete 
modellen for 
demens

1.    Hjerneorganiske endringer 
2. Personligheten
3. Livshistorien
4. Fysisk helsetilstand
5. De sosiale omgivelsene

Kitwood
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De gode psykososiale 
omgivelsene

• Personen som har demens, blir møtt 
som Person, Personen kommer i første 
rekke

• Opplever seg sett, bekreftet, tatt på 
alvor

• Er i relasjon med mennesker rundt seg

• HAR DET GODT

Kitwood

Personen med 
demens

• Er sårbar i sin situasjon

• Er avhengig av mennesker rundt
seg etter hvert som sykdommen
utvikler seg.
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Grunnleggende psykologiske behov
Psykologiske behov

Identitet

Inklusjon

Trøst

Meningsfulle
gjøremål Tilknytning

Kjærlighet

Personsentrert
omsorg i praksis

• I en travel hverdag kan fokuset
bli på

• oppgavene som skal utføres
• den demenssykes atferd

som oppleves som unormal
• rutiner
• tidsplaner

Den demenssyke personen

kan bli borte i travelheten!
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Snakk sammen to 
og to

• Hvordan får dere til å legge
tilrette det psykososiale miljøet i
praksis:

• Hva lykkes dere med? 
• Hva er utfordringene?

Notér ned stikkord fra samtalen

Demensvennlig
kommunikasjon

• Personer med demens har 
behov for å uttrykke seg selv
om de ikke har like lett for det 
lenger

• Det kan være vanskelig å 
oppdage og forstå det 
personen uttrykker
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Demensvennlig
kommunikasjon

Tenk at atferden, kroppsspråket er 
uttrykk for noe meningsfullt i den 
demenssykes situasjon og opplevelse 
akkurat her og nå.

• Prøv å forstå det som sies

• Livshistorien og våre observasjoner  
tas med i tolkningen

Demensvennlig
kommunikasjon

• Se at du har den andre sin                                                       
oppmerksomhet, vær i øyenhøyde og gi
personen nødvendig tid til å oppfatte

• Snakk sakte, tydelig og rolig, enkelt
språk, en ting av gangen

• Være bevisst eget kroppsspråk

• Gi alltid et svar
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Øvelse

Den ene snakker
Den andre svarer ikke, gir 
INGEN respons 
verken verbalt eller non-
verbalt

Bytt roller

Funksjonsstøttende 
kommunikasjon

Marte Meo – ”Av egen kraft” av Maria Arts 
en veiledningsform

Personen med demens er I sentrum

Basis: Kommunikasjon, relasjon, løsningsorientert, basis i 
utviklingsteori

Film er arbeidsredskapet

• Utgangspunktet er atferdsutfordringer, dagligdagse samspillsituasjoner (ikke 
komme inn i hjemme-tjenesten, personlig hygiene, medisiner, tannpuss..)

• Veiledning av helsepersonell 
• Vurdere pasientens behov, aktuelle og hensiktsmessige tiltak, løsninger

17

18



28.02.2020

10

Anna

Bakgrunn:

• Bor på institusjon

• Har tysk bakgrunn

• Snakker noe norsk og noe tysk

• Vanskelig å få til å hjelpe henne i morgenstell

Funksjons-
støttende 
kommunikasjon

Personen har behov for å bli møtt på en 

trygghetsskapende og tillitvekkende måte   

(kontaktetablering, relasjonsoppvarming)

Oppleve hjelper som vennlig, et vennlig ansikt, 

vennlig stemme, øyekontakt, etablere kontakt

Gjentas under hele samhandlingen

(relasjon er ferskvare)
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Funksjons-
støttende 
kommunikasjon

Personer med demens har behov for 
positiv og tydelig ledelse  gjennom 
handlinger trinn for trinn

• Personen mangler oversikt, hver 
handling må deles opp i mange små 
trinn. Det skaper forutsigbarhet og 
trygghet

• Unngå/være oppmerksom på å stille 
spørsmål som krever svar

Personens oppmerksomhet og initiativ 
følges og blir satt ord på.

Anna
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Marte Meo veiledningprosess

1. Filmopptak og individuell veiledning av 
helsepersonell og personen

2. Nytt filmopptak og individuell veiledning

3. Nytt filmopptak og individuell veiledning

4. Har vi løsningen?  Hvis ja:

5. Fellesveiledning med alle som arbeider med 
personen

Marte Meo-veiledning-
et tillitsskapende tiltak

• Personen med demens får    
det bedre fordi de er blitt møtt 
på sine behov, det de trenger

• De samarbeider og motsetter seg ikke helsehjelpen

• Veiledning knyttet til en person, har overføringsverdi

• Ofte redusert tidsbruk

• Vi kommer forbi «kjemi». Samhandlingen blir basert 
på kunnskap!

• Arbeidsstedet må arbeide med funksjonsstøttende 
kommunikasjon. 

• Leder er sentral
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Litteratur blant annet:
• Demensplan 2020

• Nasjonal faglig retningslinje om demens

• Morgendagens omsorg Meld. St. 29, (2012–2013)

• Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre

• En revurdering av demens-personen kommer i første rekke Tom Kitwood (2009)

• Funksjonsstøttende kommunikasjon med eldre som har svake og vanskelig tolkbare signaler Reidun Hafstad (2002) 

• Motstand og samarbeid i morgenstell av personer med demens i sykehjem, masteroppgave (2010) Marianne Munch 

• Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4a

• Personsentrert demensomsorg  Dawn Brooker Aldring og helse (2013)

• Personer med demens  Møte og samhandling Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (2008)
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