Den demensramte borger
og dennes pårørende
Temadag d. 6. marts 2017
DSR, Kreds Nordjylland

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Jeg ved en lærkerede
1) Jeg ved…

2) I reden…
3) Og de to…
4) Jeg lurer…
5) For ræven…

Den nationale demenshandlingsplan
2025

Jeg er Jens med demens,
men jeg er også Jens imens.

Citat fra Ikast-Brande Kommunes demensstrategi

Glem ikke mennesket bag demensen
Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Den professionelle skal være livshjælper frem for
livstilrettelægger
Herved lægges vægt på borgerens ressourcer og muligheder for at
være aktør i eget liv (livskvalitet) frem for at det er den
professionelle, der ved hvad der er bedst for borgeren
(umyndiggørelse).
Hvilke værdier ser vi efter, når vi taler om livskvalitet?
Ældrekommissionen har udarbejdet 5 grundlæggende værdier som
fundamentet for plejen og omsorgen på plejehjem.
De fem værdier er:
•

Indflydelse på eget liv

•

Respekt for forskellighed

•

Medmenneskeligheden i fokus

•

Gode oplevelser hver dag

•

En værdig afslutning på livet

Dagens temaer
•

Hvad sker der i den demensramte borgers hjerne?

•

Hvordan kan vi forstå den demensramte borgers problemskabende
reaktioner og adfærd ud fra denne viden?

•

Hvilken betydning kan den professionelles fortællinger om den
demensramte borger (positive som negative narrativer) have for
dennes problemdefinition og behandlingsdesign?

•

Hvordan kan vi som professionelle og pårørende skabe en relation
til den demensramte borger, der fremmer dennes
selvbestemmelse og livskvalitet?

•

Hvordan kan vi forebygge problemskabende adfærd hos den
demensramte borger?

•

Hvordan kan vi forholde os til en problemskabende adfærd, hvis
den opstår, med en konflikthåndtering uden konfrontation, så den
demensramte borger opnår et trygt og værdigt liv?

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Demens
Prognose for antal personer med demens i Danmark 20152040:

2015
83.830

2020
94.265

2025
107.883

2030
123.857

2035
139.375

2040
151.368

Nationalt Videnscenter for Demens

Definition
Latin: de= uden, mens= sind/sjæl
Demens oversat fra latin betyder uden sjæl eller sind  den
demensramtes tanker er blevet væk. Hmm…?

Demens er en samlebetegnelse for de mangeartede symptomer og
fænomener, der kan følge med, når et menneske rammes af én af de
mange demenssygdomme.
Diagnosekriterierne findes i ICD-10.
Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Diagnosekriterier ved demens
WHO ICD-10
F00-09 Organiske psykiske lidelser
I.

(1) Svækkelse af hukommelsen, især for nyere data
(2) Svækkelse af kognitive funktioner
(abstraktion, dømmekraft, tænkning, planlægning)
II. Bevaret bevidsthedsklarhed i et omfang tilstrækkeligt til at
bedømme (1)
III. Svækkelse af emotionel kontrol, motivation eller social
adfærd med mindst én af følgende:
(1) emotionel labilitet
(2) irritabilitet
(3) apati
(4) forgrovet social adfærd
IV. Varighed mindst 6 måneder
(Alkoholrelateret demens hører under en anden diagnosekategori
(F10-19))
Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Demenshovedtyper

Forstå demens, Lindhardt og Ringhof , Alzheimerforeningen, 2004, s. 60

(F.eks. Parkinsons sygdom, AIDS,
Huntingtons sygdom)

Pseudodemens

Sværhedsgrader ved demens (WHO ICD-10)
Mild: Interfererer med (forstyrrer) normale
dagliglivs aktiviteter
Moderat: Kan ikke klare sig uden hjælp fra andre

Svær: Kontinuerlig pleje og overvågning
nødvendig

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Demens tilhører gruppen af de organiske psykiske lidelser, som
utvetydigt er forårsaget af egentlig hjernesygdom, skader på
hjernen eller legemlige tilstande med påvirkning af hjernen.
(Praktisk gerontopsykiatri, Gulmann s. 70)
Så hvad er det, der sker i hjernen?
Hvordan fungerer de områder i hjernen, der rammes hos den
demente person?

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Hjernescanning

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Alzheimers - atrofi

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Den treenige hjerne ifølge MacLean
Den tænkende hjerne
Behov for at lære og bidrage
ORDEN/UORDEN
Den følende hjerne
Behov for at have det godt
BEHAG/UBEHAG

Den sansende hjerne
Behov for at overleve
LIV/DØD
(Krybdyrhjernen)

Mette Ingstrup, UCN Hjørring, NK
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Præfrontal cortex

(Pandelappen)
Pandelapperne har til opgave at
• styre fornuft og bevidsthed
• planlægge
• Strukturere
• have overblik
• være målrettet
• fastholde opmærksomhed
• fastholde arbejdshukommelse
• kunne tage initiativer
• vurdere og justere handlinger
• danne forestillingsbilleder
• være i stand til turtagning
• evne konsekvensberegning
• give mulighed for at kunne agere socialt ved
at styre impulser, udsætte behov og hæmme
følelser

(eksekutive funktioner)

Mette Ingstrup, Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
Hjørring
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Visuel perception

(Neuropsykologi, Håkon Eriksson, 2008, side 123)
Parietallappen:
Hvor findes tingene, og hvordan bevæger de sig?
Rumlig forankring af udadrettede handlinger.
• Evne til at interagere med omverdenen og dens genstande
• Evne til at tænke rumligt
q og orientere sig rumligt (stedsans)
• Skelne højre/venstre
• Praktisk anvendelse af kundskaber, begreber, erindringer (spatiale
færdigheder) hvid
Hvor/hvordan?

Temporallappen:
Hvad?
Hvad/hvem er det, man ser?
Kategorisering og identificering.
Lagring af hukommelse, viden og sproglige begreber.
Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter UCN
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Amygdala

betyder mandel – fordi den ligner

en mandel.

Amygdala fungerer som vores ”følelsesmæssige vagthund”,
der scanner omgivelserne for at vurdere, om der er noget, der er farligt…
og hvis der er ”giver den sig til at gø.” Den er livsvigtig, fordi den kan få os
til at reagere hurtigt, ved at blive bange, når der er noget, der er farligt…
Den igangsætter kamp- og flugtadfærd (og evt. freeze.) Men nogle gange
gør den også, når der ikke er fare på færde.
I nogle situationer er vores amygdala meget
følsom…
… og i andre situationer er
amygdala meget doven …

Mette Ingstrup, Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
Hjørring
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Hippocampus

(Søhesten, fordi den ligner en søhest.)

Hippocampus er ansvarlig for

indlæring og hukommelse og fungerer
som diplomaten, der er med til (i
samarbejde med
frontallappen/neocortex) ”at berolige
amygdala, når den bliver bange”.
Er vital for arbejdshukommelsen og for
kategorisering og lagring af indkomne
stimuli i langtidshukommelsen.
I stress-situationer – overvejende ved
langtidsstress – kan hippocampus
(midlertidigt) skrumpe, og derved
påvirkes indlæringsevnen og
hukommelsen.
Mette Ingstrup, Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
Hjørring
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Basalganglierne
Basalganglierne består af
flere forskellige kerner og
har betydning for alle
automatiserede funktioner
(i samarbejde med lillehjernen).

• Putamen – styrer automatiske bevægelser og forfiner

motoriske sekvenser. Dysfunktion ved f.eks. OCD, Turette,
Parkinsonisme.

• Nucleus caudatus – har betydning for aspekter af

automatisk tænkning. Regulerer hvilke tankeprocesser, der skal
omsættes til handling (på et ikke-bevidst niveau).

• Nucleus accumbens – har stor betydning for den ikke-

bevidste målrettede adfærd, da den er en væsentlig del af vores
belønnings/afhængigheds-system.

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Vigtige signalstoffer i hjernen (neurotransmitterstoffer)
Serotonin

Serotonin er et signalstof, der har betydning for personens tænkning
og adfærd og interessen i at være sociale sammen med andre
mennesker. Ved lavt niveau bliver tanker og adfærd negativ og
lysten til socialt samvær forsvinder.
Ved depression er serotonin-niveauet lavt.

Dopamin

Dopamin er et signalstof, der hænger sammen med nysgerrighed,
motivation, forventningens glæde, interesse og engagement. Er
involveret i belønningsadfærd (og afhængighed og misbrugsadfærd).

Noradrenalin/adrenalin

Noradrenalin er et signalstof, der ved passende niveau, øger
opmærksomheden, nedtoner ”baggrundsstøj” og dæmper den
neurale aktivitet i neocortex, som er irrelevant for den bestemte
opgave. Det øger evnen til at bearbejde information og forstærker
hukommelsesspor.
- OMVENDT, hvis niveauet er for højt eller for lavt!
Mette Wraagaard Ingstrup NK UCN Hjørring
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Hos den demensramte er niveauet af acetylkolin lavt.

Acetylkolin (neurotransmitter)
•
•
•
•
•

•
•

Involveret i kontrol af muskelbevægelser og hjerterytme.
Støtter fastholdelse af opmærksomhed.
Støtter arousal i de sensoriske systemer.
Påvirker aktiviteter forbundet med kognition, indlæring og
hukommelse. (Hukommelse er især afhængig af neurale netværk,
hvor acetylkolin indgår i synapserne.)
Er et væsentligt transmitterstof i det parasympatiske
nervesystem.
”Dørvogteren”, der styrer informationsmængden i forhold til
indkomne sensoriske signaler (til neocortex).
Ved lavt niveau af acetylkolin nedsættes evnen til at fastholde
opmærksomhed og til at tænke klart.

Samarbejde mellem ”hest” og ”rytter”
Den primitive del af hjernen (hesten)
har med overlevelse at gøre, og er
derfor stærkere end den mere
avancerede del af hjernen (rytteren).
Hvis den bliver bange og utryg, tager
den styringen og stikker af.

Mette Ingstrup, Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
Hjørring
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Hvis den ikke ved,
hvad der skal
foregå, er der intet
3. marts 2017
samarbejde.

Udbredelsen af Plaques og Tangles og neurologiske
sygdomskarakteristika
Tangles angriber først hippocampus og breder sig opad i
temporallapper og parietallapper og til sidst i det præfrontale område.
Dette får betydning for:
1. Hukommelse
2. Sprog

Plaques angriber
først cortex og
senere hippocampus.

3. genkendelse

4. Udførelse af
handlinger

Skaderne omfatter typisk begge
hemisphærer.

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Tangles
Proteinet tau, der har den
funktion at holde sammen
på hjernecellernes interne
cytoskelet, går i stykker.
Derved mister de grebet
om nervecellernes indre
skelet og får det til at
kollapse, hvorved
cellerne dør.

23
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Plaks
Læsioner, der dannes når
proteinet APP på nervecellernes overflade bliver
”klippet forkert i stykker”
som en konsekvens af
sygdommen.
Der opstår derved beta-amyloid-fragmenter, som derpå
filtrer sig sammen og skaber plak-sammenfiltringer, der
ødelægger nervecellerne.
Youtubeklip:
Mechanisms and secrets of Alzheimer's disease: exploring the brain
Inside the Brain: Unraveling the Mystery of Alzheimer's Disease
Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Mentale funktionsområder,
der påvirkes ved demens
Hukommelse
(Amnesi)
Indlæring
Oplagring

Gnose
(Agnosi)

Genkaldelse

Sprog (Afasi)
Sprogforståelse
(impressiv)
Sprogformulering
(ekspressiv)

Bearbejdning af
sanseindtryk
Opfattelse

Demens

Eksekutive
funktioner

Tydning
Forståelse

Initiativ

Praksis
(Apraksi)

Planlægning

Handlemønstre

Dømmekraft

Praktiske
færdigheder

Følelsesliv
Sociale
færdigheder

Koordinering

Demensramtes evne til at forstå og fortolke kommunikation og
sanseindtryk forstyrres.
De kan komme i vanskeligheder med at begå sig i sociale
sammenhænge og få svært ved at genkende og opfylde egne behov.

Youtubeklip:
Experience 12 Minutes In Alzheimer's Dementia
Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN

26

2. marts 2017

Psykiske belastninger:
•
•
•
•
•

Tab
Trussel
Frustration
Pres
Konflikt

Stressmodel
Inspireret af Thomas Nielsens
psykosomatiske timeglasmodel

Fysiske belastninger:
•
•

BELASTNINGER

•

Generel mangel på kontrol

Psykiske reaktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sorg, kedafdethed
Depression
Angst
Vrede, irritation
Magtesløshed
Opgivenhed
Lavt selvværd
Nervøsitet
Grådlabil
Hukommelses-besvær
Koncentrations-besvær
Misbrug
Vold
Rastløshed
Langsomhed
Ligegladhed
Undgår social kontakt,
isolation
Overaktivitet

Mette Ingstrup, University College Nordjylland

Vurdering

Fysiske reaktioner:
•
•
•
•
•

Fysiologi

•
•
•
•
•
•

REAKTIONER

•
•
•

27

Mekanisk
(f.eks. operation eller
trafikulykke, Smerter)
Biologisk
(f.eks. virus og bakterier)
Kemisk
(f.eks. medicin (eks.
kemoterapi eller
overmedicinering), stoffer,
alkohol, rygning m.m.)

•

Hjertebanken
Rysten
Rødmen
Lyd- og lysfølsomhed
Klamt svedende, våde
håndflader
Tørre slimhinder
Hovedpine, muskelsmerter,
muskelspændinger
Træthed
Søvnløshed / Sover meget
Appetitløshed / Spiser ofte
(især sødt og fedt)
Kvalme
Hjertekarsygdomme
(blodtryksforhøjelse,
åreforkalkning, blodpropper)
Mavesår
Forværring af allergi,
sukkersyge m.m.
2. marts 2017
Oftere infektioner

Øget risiko for problemskabende adfærd

Bo Hejlskov Elvén.
Problemskabende adfærd ved
udviklingsforstyrrelser eller
udviklingshæmning.
Psykologisk Forlag 2010.

Mette Ingstrup, University College Nordjylland
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Alzheimers og stress

Vigtige hormoner i forbindelse med stress
Adrenalin

Korttidsstress-hormon. Fremmer
kamp-flugt adfærd her og nu ved
bl.a. at øge puls og blodtryk, fremme
muskelspænding og øge
vejrtrækningen.

Cortisol

Langtidsstress-hormon. Gør mennesket i stand til at kæmpe eller
flygte i længere tid… men hvis tilstanden varer for længe kan det få
negative virkninger.
- Formindsker mængden af signalstofferne serotonin og dopamin,
hvorved humørbalance, følelse af velvære og engagement kan
forstyrres.
- Virker skadeligt på nerveceller så f.eks. Hippocampus kan skrumpe
- Øger protein- og fedtnedbrydningen i kroppen. Protein omdannes
til sukker. Derved stiger niveauet af sukker og fedt i blodbanen.
- Anti-inflamatorisk effekt.
Mette Wraagaard Ingstrup NK UCN Hjørring
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Aktivitet – Høj arousal
Kamp (vrede, irritabilitet,
hyperaktivitet)
Flugt (angst, ukoncentration, gå/løbe
væk, afvæbnende smil)
Freeze (handlingslammelse med høj
puls og muskelspænding)

Nysgerrighed
Engagement
Henrykkelse

Ubehag

Behag

Energiløshed, træthed
Apatisk
Følelsesløshed
”Gå-død”-tilstand (handlingslammelse med lav puls
og slappe muskler)
Depression

Afslapning
Hvile
Ro
Tilpas
Glad

Passivitet – Lav arousal
Mette Wraagaard Ingstrup, NK, UCN Hjørring
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•
•
•
•
•
•
•

Udadrettet, udadreagerende adfærd.
Motorisk urolig adfærd/omkringvandring.
Aktivitet
Tilbøjelighed til at forlade plejehjemmet.
Slag, spark, spytten eller verbale udfald.
Råbende, bankende.
Spørgende om det samme igen og igen.
Konflikter med andre beboere, hvor den
demensramte trænger ind på andre beboeres stuer,
”stjæler”, roder i andres ting eller truer dem fysisk
eller verbalt.

Ubehag

•
•
•
•
•

Behag

Indadvendt, apatisk stilhed.
Sidder og stirrer ud i luften eller nedad.
Ingen energi.
Følelsesløs.
Virker trist og ukontaktbar.

Passivitet
Mette Wraagaard Ingstrup, NK, UCN Hjørring
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BPSD –

Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia

Adfærdsforstyrrelser og psykologiske
symptomer ved demens
Psykologiske symptomer
Apati, depression, vrede,
irritabilitet, angst
Emotionel dysregulering
Agnostisk misidentifikation
(sansning)
Psykotiske symptomer
Hallucinationer,
vrangforestillinger

BPSD er sygdomssymptomer
på demens lige som feber,
hovedpine og kvalme er
symptomer på influenza.

Adfærdsforstyrrelser
Rastløshed
Planløs omkringvandren
Handletrang
Natteuro
Motorisk eller verbal hyperaktivitet
Nedsat hæmning
Råberadfærd
Seksuelle forstyrrelser
Urenlighed
Agitation
Gentagelse af samme sætning eller
spørgsmål, mærkelige lyde, seksuelle
tilnærmelser, formålsløs vandring,
uhensigtsmæssig håndtering af ting
mv.
Aggression – fysisk og verbal
Spark, slag, krads, spyt – skældsord,
udskældning, bandeord, vredladenhed

Mulige årsager til BPSD
Biologiske årsager
 Den demensramtes neurologiske sygdomsprocesser

Psykologiske årsager
 Stressbetinget
 Ubalanceret arousalniveau (”energiniveau”)
 Uopfyldte psykologiske behov
Miljø- og relationelle årsager
 Dårlige relationer til omsorgspersoner
 Irritation, magtanvendelse
 Dårligt samspil mellem personale og demensramt
 Ændring af miljøet – ommøblering, flytning
Social-, indenrigs- og sundhedsministeriet, 2010;
Nationalt Videnscenter for Demens

Betydningen af narrativer og
problemdefinitioners konsekvenser
Vi ser adfærd og symptomer,
og får præsenteret problemer, som lander i klangbunden af vores
individuelle tænkning og værdisæt,
og vi danner os en problemdefinition.
Vores problemdefinition dikterer vores behandlingsdesign.
Men – hvad sker der, hvis vores problemdefinition er forkert???

Inspiration fra foredrag med Cand.psych. Steen Guldager
Socialpsykologisk Center mind@webspeed.dk www.socialpsykologi.dk
Mette Ingstrup, Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
Hjørring
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Narrativerne om os selv og den anden
har stor betydning (Citater af Peter Lang)
Sproget har en enorm kraft. Det er den måde
vi taler om en handling på, der er med til at
gøre en forskel.

Sådan som man betragter et
menneske, sådan behandler
man det også.

“Bag ethvert problem er en frustreret drøm
– og drømmen kom først!”.
Hovedbudskabet i dette udsagn er, at man i
organisationen skal gå på opdagelse i, hvad
der var den oprindelige drøm, før problemet
opstod, og om denne drøm stadig er
værd/mulig at forfølge.

Ordet skaber, hvad
det nævner.
(Grundtvig)

Peter Lang (1944-2016)

Find sprækkerne ind til det, der
fungerer – og gør mere af det.
Mette Wraagaard Ingstrup NK UCN Hjørring

Alle vinder, når ingen taber
36
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Ansvarsprincippet
Hvis vi føler os magtesløse, kommer vi let til at aflevere ansvaret et
uhensigtsmæssigt sted.
Vi kommer til at skubbe ansvaret over på dem, der mindst kan bære
det:
”Den der tager ansvar kan påvirke”
- Vores borger
Bernhard Weiner
- De pårørende
- Ledelsen eller politikere
Vores narrativ om borgeren kan f.eks. være
at han er:
- Stædig, tvær og usamarbejdsvillig
- Snu og beregnende
- Doven og umotiveret
- Aggressiv og ondskabsfuld
- Klynkende og opmærksomhedssøgende
- Manipulerende
- Barnlig
- Ulækker, sexfikseret gammel gris
Mette Wraagaard Ingstrup NK UCN Hjørring
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Albert Einstein var en klog mand
Han sagde:
”Det er dumt at blive ved med at gøre det samme,
og så også forvente et andet resultat!”

Mette Wraagaard Ingstrup, Neuropædagogisk Kompetencecenter,
UCN, Hjørring
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”Nøgleordet er 'kan. Det handler om evne og ikke om vilje. I det
hele taget tror jeg, at det hænger sammen med for høje krav, hvis
man udviser problemskabende adfærd. Personen har ikke de
nødvendige forudsætninger for at kunne leve op til kravene. Disse
krav kan være personalets krav, det kan være egne krav, og det kan
være krav og forventninger, som er indlejret i kulturen, for
eksempel at man skal være stille i bussen eller kunne sidde roligt i
klasseværelset i mindst 20 minutter ad gangen.”

Mette Ingstrup, UCN Hjørring, NK
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Krav, der oftest giver anledning til
problemskabende adfærd

• Krav om forståelse af sammenhæng.
• Krav om kommunikationsevne.
• Krav om overblik.
• Krav om udholdenhed.
• Krav om fleksibilitet
• Krav om evne til at beregne andres hensigter
• Krav til efterrettelighed
• Krav om overskud
Bo Heilskov Elven, Problemskabende adfærd, s. 33-47
Mette Ingstrup, UCN Hjørring, NK
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”Du kan ændre dig selv – ikke den anden”
Forskning har vist, at hvis man vil reducere andres
adfærdsproblemer, bør man begynde at ændre sin egen praksis.

Det kan man gøre ved at tænke, handle og imødekomme
patienter på en velfungerende måde og tage ansvar for, at
borgerne udvikler sig frem imod et liv med selvbestemmelse og
mulighed for at tage ansvar for egne handlinger.
Hvis borgeren bliver stresset, kan det gå ud over evnen til at
anvende de eksekutive funktioner som omstillingsevne, indgå i
større sammenhænge, strukturere, beregne mængde, vurdere
konsekvenser af egne handlinger, affektregulering osv.

Mette Wraagaard Ingstrup NK UCN Hjørring
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Enhver adfærd er kommunikation
I neuropædagogik ses al adfærd som intentionel. Det betyder, at
det giver mening for den, der handler. Ellers ville man ikke gøre,
som man har gjort.
Kernen i det neuropædagogiske arbejde er, på baggrund af
pædagogiske observationer, at ”gå bag om adfærden” og forstå,
hvilken mening det giver for det enkelte menneske at udvise netop
denne adfærd.
Viden om hjernen og hjernens funktioner danner udgangspunkt
for neuropædagogiske refleksioner, der kan øge forståelsen for
intensionerne og motivationen bag adfærden.

Neuropædagogik – neuroner og relationer, Anni Mortensen. I: Pædagogens Grundfaglighed.
Ida Konnerup og Torben Næsby (red.) Dafolo 2014

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Affektsmitte

Affekt smitter!
Vi kan mærke hinandens følelser
og vi spejler hinandens muskelspændinger.
Alle børn er født med evnen til imitation og affektsmitte. Det er
det første led i empatiudviklingen.

Når man bliver ramt af demens, kan evnen til at skelne mellem
egne og andres følelser svækkes.
Vær opmærksom på dit eget kropssprog og undgå berøring med
spændte muskler.

Mette Wraagaard Ingstrup NK UCN Hjørring
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Hvad er problemadfærd?
Problemadfærd eller ”uhensigtsmæssig” adfærd
kan defineres som:
”adfærd, der er problemfyldt, når den er et
problem for OS.”
Adfærden kan fejlagtigt tolkes som udtryk for den
demensramtes viljekraft og styrke.
Derfor forsøger man ofte at regulere, korrigere
eller hæmme denne adfærd ved metoder, der
begrænser eller hæmmer den demensramtes evne
til eller muligheder for at aktivere de uønskede
handlemønstre (eks. Anordninger, der hæmmer
bevægelse, antipsykotisk medicin, grænsesætning
eller ”skærmning”).

Mette Wraagaard Ingstrup NK UCN Hjørring
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Konflikter handler tit om
løsningers vekselvirkning
Hvem er det, der har et problem?

Jeg har et problem som jeg løser…
Min løsning bliver et problem for en
anden…
Den anden løser dette problem…
på en måde, som bliver et problem
for mig…
som jeg løser...
Man kan kun løse den slags
konflikter ved at finde en løsning,
som ikke er et problem for den
anden.

Mette Wraagaard Ingstrup NK UCN Hjørring
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Den som vinder taber

Vælg MEDstand i stedet for MODstand
Hvordan kan vi så finde en løsning?
Nogle gange har vi fokus på at lære dem vi arbejder
med at bruge løsninger, som ikke er et problem for os.
Det er mere logisk at vi finder løsninger, som ikke er et
problem for dem.

Løsninger handler ofte om at undgå magtesløshed.
Magtesløshed er noget af det mest ødelæggende
for et menneske – uanset om man er personale
eller borger.

Mette Wraagaard Ingstrup NK UCN Hjørring
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Kontrolprincippet
Man bliver nødt til at have kontrol over sig selv, hvis man skal
kunne samarbejde.
Kaosadfærd handler ofte om at man har tabt kontrollen, og kan vise sig
ved
• Voldsom angst
• Slag
• Spark
• Bid
• Kast med stol
• Voldsom selvskade
Derfor er der forskellige strategier for at
bevare kontrollen
• At nægte
• At lyve
• At gå to skridt baglæns eller løbe væk
• At spytte, slå et slag eller skrige
• At bide sig i hånden eller skære sig i armen
• Trusler
• Skældsord

Og hvad med konsekvenser?
Lærer man af sine erfaringer?
Hvis man ikke kan forstå årsag og virkning i en
kompleks sammenhæng kan man ikke forudsige fremtid
– og heller ikke andres adfærd - inklusive personalens
krav.
Derfor opleves konsekvenser ofte som
uforudsigelige straffe.

Derfor kan man gå ud fra at
konsekvenser ikke virker på
mennesker, som synes de er
uretfærdige eller bliver overraskede
over konsekvenserne.

Skærmning
Skærmning er en ofte anvendt tilgang til demensramte med
udadreagerende adfærd.
Men er det nu også en hensigtsmæssig tilgang???
Bagvedliggende antagelser – ét narrativ:
Den demensramte er overstimuleret af de mange indtryk i
fællesarealerne og evt. af genstande på egen stue. Hjernen er på
overarbejde. Derfor tilbageholdes borgeren på egen stue, måske
sættes mat film på vinduet, møbler og personlige genstande
reduceres og kontakten med medarbejdere begrænses til det mest
nødvendige (medicin, måltider, personlig pleje).
Et andet narrativ:
Den demensramte føler sig ensom (trods der er andre), truet eller
afvist, keder sig måske, er desorienteret om, hvor han er eller hvad
han skal og bliver derfor overvældet af angst og utryg.
Sikkerhed --- Tryghed
Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Sansedeprivation
Skærmning i traditionel forstand indbefatter sansedeprivation.
Sansedeprivation medfører hallucinationer, motorisk uro, kalden,
råben eller selvskadende handlemønstre. Selvsamme
‘adfærdsforstyrrelser’, som metoden skærmning menes at kunne
hæmme.
Alene i en skræmmende verden, man ikke forstår, med en
svigtende tidsfornemmelse, bliver den demente let overvældet af
utryghed. Angst og utryghed dæmpes med trøst, støtte og
beroligelse, og det kræver andre menneskers nærvær. Uden
menneskeligt nærvær og samvær berøves den demensramte de
fundamentale følelser af identitet og tilknytning.
I nogle tilfælde kan det se ud som om skærmningen virker, idet
borgeren sidder stille og roligt på sin stue… Men måske er det i
virkeligheden blot en indadvendt, apatisk stilhed.

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN

50

4. marts 2017

Regulering skal foretages af
mennesker.

Aktivitet – Høj arousal

Det sker ved, at den
professionelle gennem
afstemt kontakt med den
demensramte sørger for, at
den pågældende er tryg og
tilpas.

Ubehag

Den demensramte skal
hjælpes over i behagelige
tilstande med såvel høj som
lav arousal.

Behag

Hvordan kan vi gøre det?

Passivitet – Lav arousal
Mette Wraagaard Ingstrup, NK, UCN Hjørring
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Psykosociale behov

Tom Kitwood

Hvad er anerkendelse og validering?
Anerkendelse handler om empati og validering og lægger vægt
på, at alle mennesker har brug for at blive set, hørt, forstået,
taget alvorligt og bekræftet i sin egen forståelse og fornemmelse
af sig selv.
Alle mennesker har brug for positive, konstruktive relationer
med empati, nærvær, respekt, tillid tryghed og opmuntring.
I vores omgang med andre mennesker, har vi magten til at få
det værste frem i hinanden og det bedste frem i hinanden.
Noget af det værste vi, som de ”menneskedyr” vi er, er at bliver
”udstødt af flokken”. At være inkluderet er en væsentlig
overlevelsesfaktor.
Anerkendelse er det sociale livs ilt.
Ilt er først noget, man tænker over, når det er en
mangelvare.
Ligesom vi behøver ilt hele livet, behøver vi også
anerkendelse til vi dør.
Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Gladys Wilson and Naomi Feil

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Gå ind ad en åben dør til hjernen i stedet for
en låst!

Den tænkende hjerne
Behov for at lære og bidrage
ORDEN/UORDEN

Den følende hjerne
Behov for at have det godt
BEHAG/UBEHAG

En kognitiv tilgang
Der argumenteres, forklares, diskuteres.
”Du kan nok forstå…”
”Jamen jeg har jo forklaret dig…”
”Du skal se, det går nok…”
”Tag du en kop kaffe, så får du det nok
bedre…”
MOD-stand

En emotionel tilgang
Validering, anerkendelse, empati.
Den sansende hjerne
At rumme og spejle frustrationer og forstå
Behov for at overleve
LIV/DØD
det, den anden forstår. Nysgerrighed.
(Krybdyrhjernen)
Forundringsparat.
”Jeg kan godt høre, at du har det
vanskeligt…”
Pas på ”MEN-viskelæderet” ”Det er svært at være dig lige nu…”
”Hvad er det der sker med dig lige nu…?”
MED-stand
Mette Ingstrup, UCN Hjørring, NK
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Kærlighed og medfølelse

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Støtte af den demensramte borgers
kommunikation
Borgere med svage frontallapper kan have brug for ekstra
hjælp i kommunikationen.
- Visuel kommunikation – f.eks. billeder, foto, pictogrammer,
tegn til tale, overdrivelse af kropssprog og mimik
- Underbyggende kommunikation vha. konkreter, signalord,
totalkommunikation
- Fokus på ordvalg og sætningslængde
- Kontekstmarkører
- Tilpasset tempo
- Al læring skal gå gennem handling

Mette Wraagaard Ingstrup NK UCN Hjørring
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Støtte af den demensramte borger i
retning af ”Behag”

Støtte af borgerens identitet
- Reminiscens
- Livshistorie
Sensoriske stimuli
Visuelle stimuli
Auditive stimuli (musik, sang)
Berøringsstimuli
Smagsstimuli

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Youtubeklip
Old Man In Nursing Home Reacts To
Hearing Music From His Era

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Kravtilpasning og en god relation er en
væsentlig forudsætning for ”Behag”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Validering og anerkendelse
Medindflydelse
Selvbestemmelse
Samarbejde/samhørighed/vi-oplevelse/alliance
Den gode relation
Følelsen af at blive taget alvorligt, set og respekteret
Oplevelse af kompetence
Oplevelse af at agere i eget liv
Omverden
og have kontrol
Overblik
Krop
Overskuelige valg
At forstå det borgeren forstår
Bede borgeren om hjælp til idéer
Hjerne
til problemløsning
Prompter og cues
At være parat
Mening og interesse
Snoozer-metoden

Mette Wraagaard Ingstrup NK UCN Hjørring

60

04-03-2017

Kravtilpasning og forebyggelse

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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Afledning
Start med at aflede konkret
- Snak om den andens interesser
- Spørgsmål
- Se der!
Gå videre til en affektiv afledning
- Humor
- Personaleskift
- Tryg og velkendt aktivitet
(Afledning skal altid anvendes med
omtanke.)

Mette Wraagaard Ingstrup NK UCN Hjørring
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Jeg har brug for
din støtte når jeg
søger ud
Tryg base

Tilknytning
Circle of Security
Tryg havn

Være hos
mig når jeg
kommer
hen til dig

Altid:
Vær større, stærkere, klogere,
God
Når det er muligt:
Følg barnets
behov
Når der er brug for det:
Tag styringen

Når jeg føler mig ok
• Vis mig at du forstår mig ved at
genspejle mine følelser
Når jeg er urolig
• Hjælp mig når jeg er urolig
• Organiser mine følelser ved at
dele, benævne og acceptere dem
Mette Ingstrup, Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
Hjørring

Når jeg føler mig ok:
• Glæd dig over mig
• Pas på mig når jeg udforsker
• Se verden gennem mine
øjne og tal med mig om den
Når jeg føler mig urolig:
• Hvis jeg bliver frustreret så
• Hjælp mig lige nok til at jeg
kan klare det selv
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Hvordan skaber vi et miljø, der
fremmer de gode anti-stress-stoffer?

•
•
•
•

Dopamin
Serotonin
Oxytocin
Opioider

”Ja-stoffer”
Mette Ingstrup, Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
Hjørring
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Dopamin:
Dopamin er et signalstof, der hænger sammen med nysgerrighed,
motivation, forventningens glæde, interesse og engagement. Er
involveret i belønningsadfærd (og afhængighed og
misbrugsadfærd).
Dopaminniveauet stiger ved alle glædesfyldte, følelsesmæssige
aktiviteter (f.eks. leg, tæt fællesskab, lytte til god musik, teater,
biograf, forskellige sportsaktiviteter, synge, spille musik,
seksualitet, at nyde lækker mad (specielt sødt og fedt), positivt og
omsorgsfuldt samvær m.m.)

Mette Ingstrup, University College Nordjylland
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Serotonin
Serotonin er et signalstof, der har betydning for personens
tænkning og adfærd og interessen i at være sociale sammen
med andre mennesker. Ved lavt niveau bliver tanker og
adfærd negativ og lysten til socialt samvær forsvinder.
Ved depression er serotoninniveauet lavt.
Serotonin hæmmer aggressiv adfærd og hæmmer
noradrenalins virkning (nøglen til stabil affektregulering)
Serotoninniveauet kan bl.a. øges ved omsorg, ved fysisk
aktivitet, mad og ved at få naturlig lys og luft.

Mette Ingstrup, UCN Hjørring, NK
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Oxytosin: Et hormon, som skaber en varm, let og kærlig
følelse og støtter tilknytningen til andre mennesker. Virker
beroligende og antiaggressivt. Oxytosin udskilles ved berøring,
massage, beroligelse, trøst, rare ansigtsudtryk, visualisering,
meditation m.m.

Mette Ingstrup, UCN Hjørring, NK
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Opioider (f.eks. endorfin)
Opioider er hormoner, der giver en følelse af glæde, velbehag og
måske eufori. Det har en antiaggressiv funktion og aktiverer
dopaminsystemet.

Højt niveau giver en følelse af sikkerhed og lavt niveau kan udløse
søgen efter omsorg og tryghed.
Opioider udløses ved hårdt fysisk arbejde, f.eks. motion, men udløses
også ved forskellige glædesfyldte aktiviteter som ved dopamin (f.eks.
leg, tæt fællesskab, lytte til god musik, teater, biograf, forskellige
sportsaktiviteter, synge, spille musik, seksualitet, at nyde lækker mad
(specielt sødt og fedt), positivt og omsorgsfuldt samvær m.m.).
Kan også udløses ved smerte, stress og frygt samt ved
selvskadende adfærd.

Mette Ingstrup, University College Nordjylland
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Hjernens energikilder

Glæde

Social kontakt
Sjove aktiviteter

Motion

Kost

Restitution

Mette Ingstrup, UCN Hjørring, NK

Søvn 7-8 timer pr. nat
Hvile/pauser69i løbet af dagen
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Tom Kitwood
”Kontakt med demens burde få os til at ændre

vores normale mønster af fortravlethed,
overdreven læggen vægt på erkendelsesevnerne
samt ekstrem snakkesalighed, til en måde at
være på, hvori følelser og indlevelse tildeles langt
mere plads.”

Mette Ingstrup Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN
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