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Dagens program 3x45 min 

• Hva det betyr å være TID-administrator 

• Hva er egentlig TID -  hovedprinsippene. 

• Hva er sokratisk dialog – og abc-modellen 

• Gjennomgang av TID- manualen med vekt på utredning-
registreringsfasen: sjekklistens innhold. 

• Refleksjons/veiledningsmøtet: gjennomgang av deler av 
møtet ved kasustikk 

• Hvordan evaluerer man tiltakene for hver pasient 
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Hva betyr det å være TID-administrator ? 
 
• Lære seg TID-modellen ekstra godt (manual og film) – blir trygg 

på arbeidsmetoden 
 
• Lære seg å støtte/veilede andre  –  dvs. hjelpe resten av 

personalet å bruke alle fasene i TID-modellen – få med de 
andre på jobben 

 
• Kunne klare sammen med andre å lede et 

refleksjons/veiledningsmøte i TID   
 

3 TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 



Man trenger ikke vær ekspert ! 

• «Fake it until you make it»  ! Prøv det til du klarer det. 
 

• Gjør ditt beste – det er godt nok ! Følg manualen 
 

• Man blir bedre for hver gang - Øvelse gjør mester 
 

• Og ingenting galt kan skje !  
 

• Vi støtter deg – ta kontakt – ring oss – el. mail - om noe er 
uklart. 
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TID 
3 faser 

– Registrerings – og utredningsfase:  observasjon og av fakta 
(situasjon) og utredning  - (1dag - 4 uker) 

 

– Refleksjons – og veiledningsfase:  
refleksjons/veiledningsmøte-r  strukturert etter prinsipper i 
kognitiv terapi – og planlegging  av SMARTE tiltak 

 

– Tiltaks – og evalueringsfase:  teste ut SMARTe tiltak –
systematisk evaluering 
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6 

 

 

 

 

Målsymptomer:  

Bli enig om hva som er de viktigste utfordringene - bruk NPI (se vedlegg i 

denne manualen) for å finne presist beskrevne mål  

 

Observasjon av fakta – 

Døgnobservasjonskjema (se vedlegg) 

 

Personalet 

NPI  

Nevropsykologisk evalueringsguide 

Personalet  

  

Cornell skala eller MADRS for  

depresjonsvurdering  

Personalet  

Somatisk undersøkelse  

 

Lege  

Medikamentgjennomgang 

  

Lege 

Sykepleier  

Smertevurdering (f.eks. MOBID-2)  Personalet  

Lege  

Grad av demens (f.eks. KDV) 

 

Personalet  

Lege 

ADL- vurdering (f.eks. PSMS) 

( aktiviteter i dagliglivet)  

Personalet  

Personhistorie innhentes (f.eks. Min 

Livshistorie) 

 

Personalet intervjuer 

pasient og pårørende 

Avtal tid og sted for refleksjons – og 

veiledningsmøtet (se egen tabell) 

Personalet/TID-
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TID-manualen 

• Første fase i TID - Utredning – og registreringsfase: 

– Døgnobservasjonsskjema på hovedutfordringene  
(ikke alle utfordringene) dvs.: målsymptomer 
• Skjema ligger i permen (eller kopier fra manualen – eller utskrift fra 

hjemmesiden) 

• Bruk av spesifikke NPI-fargekoder se manualen (lett gjenkjennbar) 

• Registrer  kun 1-3 viktige symptomer  - søvn alltid 

• Registrer også normal/positiv atferd (hvit farge) 

• Pass på at flere bidrar med døgnregistrering så langt som mulig 
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TID-manualen 

• Første fase i TID - Utredning – og registreringsfase: 

– Kartlegging av andre atferd-og psykiske symptomer ved 
hjelp av NPI-NH (nevropsykiatrisk evalueringsguide) og 
Cornell 

– Finnes i stuidepermen, tidmodell.no eller aldringoghelse.no 

– NPI-NH og Cornell er nødvendig for å få en god oversikt over 
alle symptomene  

– Kan brukes for å vurdere hva som er viktigst å behandle 

– Kan også brukes til evaluere effekt av 
behandlingen/tiltakene en enes om på veiledningsmøtet 
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• Frekvens/hyppighet x intensitet:      H x I 

• Skår på hvert symptom: 0-12 poeng 

• Total skår 0-144 

 

• Symptomene må ha vært tilstede siste to-fire uker. 

• Viktig at vi ser hvert symptom for seg. 

 

 

 

Hvordan skåres NPI ? 
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• Hensikten med å bruke NPI er å fange opp alle nevropsykiatriske 
symptomer ved demens. 

 

• Symptomene må ha vært tilstede siste to-fire uker. 

 

• Ta med resultatet til refleksjons – og evalueringsmøtet 

 

• Kan også brukes til å evaluere tiltak:  

– En tester ut ved å ta NPI ved oppstart av tiltak – og etter f.eks. 
3-4 uker  

NPI   
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Cornell skala   
måler depresjonssymptomer 

 

• Skjema finnes i studiepermen – og på hjemmesiden tidmodell.no 

• Mål på alvorlighet av depressive symptomer 

• Fin til å lete etter depresjon hos pasienten. 

• Kan brukes på pasienter både med og uten kognitiv svikt. 

• Observasjon av pasient siste uke. 
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Cornell  
Skala 
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Skår ved Cornell 

 

• 8-11: mistanke om mild depresjon. Tenk miljøtiltak. 

• 13-14 og høgere: moderat- alvorlig depresjon. 

• Ta med resultatet til veiledningsmøtet 

• Diskuter med legen resultatet dersom 8 eller høyere  
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TID-manualen 

• Første fase i TID - Utredning – og registreringsfase: 

– Legeundersøkelse: 

• Pasienten bør få en ny legeundersøkelse dersom det er mer en 3 måneder 

siden sist eller påny ved nyoppståtte symptomer 

• Hensikt: se om det er fysisk – somatiske forhold som forklarer pasientens 

atferd eller psykiske symptomer 

• Resultatet tas med til refleksjonsmøtet 
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TID-manualen 

• Første fase i TID - Utredning – og registreringsfase: 

– Legemiddelgjennomgang 

• Lege bør gå gjennom pasientens medisiner sammen med en pleier dersom 

dette ikke er gjort på 3 måneder 

• Bør alltid gjøres ved nyoppståtte symptomer 

• Utfra vanlig klinisk skjønn justeres medisiner (event. slutte med noen eller 

sette inn nye) med tanke på pasientens symptomer og atferd 
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Smerter ved demens 

• Pas. med demens kan ha smerter uten å klare å utrykke dette verbalt 

• Kan være en årsak til agitasjon/aggresjon 

• Undersøkes best ved å observere pasienten når han beveger seg eller 
under stell. 

• Utrykker uro, sinne, grimaser, roper. 

• Hjelpemiddel: kartleggingsverktøyet MOBID-2 (hjemmeside og 
studiepermen) 

• Ved usikkerhet: kan en gjøre behandlingsforsøk med f.eks. paracetamol 
1 g x3. 
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Smerteskjema - MOBID-2 

• MOBID - 2 brukes for å rette oppmerksomheten mot smerte. 

• Kartlegging av smerte ved 5 bevegelser 

• Smerteatferd (lyd, uttrykk og avverging) 

• Helhetlig vurdering av pasientens smerte (1-10) 

• Egenvurdering av smerte (1-10) 

• ≥ 3, indikerer smerte 
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Mobid-2 
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KDV 

• Klinisk Demens Vurdering 

• Testen vurderer om pasienten har demens eller ikke, og graderer 

sykdommen i mild, moderat eller alvorlig grad av demens 

• Personalet må ha observert og må kjenne pasienten  
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KDV 
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ADL- funksjonsnivå 

• Pas. med demens har nedsatt funksjonsnivå for ADL (aktiviteter i 
dagliglivet) 

• Systematisk kartlegging av ADL-funksjoner gjør at vi kan tilpasse 
hjelpen på riktig nivå 

• Å kreve for mye av pasienten: økt uro 
• Å hjelpe for mye:  økt uro 
• Kartlegging betyr: systematisk gjennomgang av hva pas. FAKTISK 

gjør/klarer, ikke hva vi mener hun burde klare. 
• ADL-skjema: Barthel-ADL-indeks  eller PSMS 
• Ta med til veiledningsmøtet 
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ADL 
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TID-manualen 

• Første fase i TID - Utredning – og registreringsfase: 

– Personhistorie: 
• Bruk f.eks. skjema fra studiepermen, hjemmesiden tidmodell.no eller fra 

aldingoghelse.no. (hvis ikke allerede gjort)   

• Intervju alltid enten i direkte møte eller pr. telefon (ikke bare del den ut)  

• Få fram viktige preferanser: hva liker personen av mat, musikk, aktiviteter 
osv.? 

• Pasientens sterke sider - ressurser 

• Viktige hendelser i livet som kan ha betydning nå 

• Personhistorien skal tas med til veiledningsmøtet 
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TID-manualen 

• Første fase i TID - Utredning – og registreringsfase: 

– Oppsummer pasientens sykehistorie (lege/sykepleier) 

• Sykepleier eller lege kan lage en oppsummering utfra journalen på hva slags 

sykdommer pasienten har hatt (hvis ikke allerede gjort) 

• Hvis man mangler opplysninger må disse hentes inn, f.eks. fra fastlege 

• Oppsummering skrives inn i journalen 

• Oppsummeringen må tas med til veiledningsmøtet 
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Før møtet: Innkalle – ordne 

møterom med tusj/tavle / 

flippover.  

Forberede - avtal også på 

forhånd hvem som skal 

forberede og presentere 

personhistorie og sykehistorie. 

TID – administrator  

 

En leder møtet 

En skriver på tavle/flippover 

En skriver referat 

 

1. Statusrapport dvs. 

sykehistorie – personhistorie 

presenteres  

10 – 

15 

min  

 

Avtalt på forhånd 

hvem som presenterer 

2. Lag problemliste  10 

min  

 

 

 

 

 

 

Personalet 

Avdelingsleder  

Sykehjemslege  

3. Prioriter i problemlista  

4. Lag 5-kolonneskjema: 

Fakta – tolkning(tanker)-

følelser – tiltak - evaluering 

60 

min  

5. Beskriv fakta - fra 

registreringsfasen: et problem 

om gangen   

6. Foreslå tolkninger – 

veiledet oppdagelse – diskuter/ 

vektlegg dem  

7. Beskriv event. følelser 

personalet har – med tanker 

(tolkninger) av disse fra 

personalets side  

8. Foreslå SMARTe tiltak – 

basert på tolkninger - bestemm 

evalueringsmåte og tidspunkt 

9. Oppsummer tolkninger og 

tiltak   

5- 10 

min  

TID – administrator 

el. møteleder 
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Refleksjons- veiledningsmøtet 

• Praktiske forberedelser:  

– Når: i løpet av 1-2-3-4 uker avhengig av hastegrad og 
utredning/kartlegging som er gjort.  

– Hvor: stort nok til å romme de fleste av personalet om mulig 

– Utstyr: flippover, tusjer og tavle (eller bruk Pc og framviser på 
skjerm), stoler til alle 

– Ledelse: Hvem leder – referent – tavleskriver 

– Tavleskriver: skriv ned i stikkord det som blir sagt på møtet, sjekk ut 
om det du skriver stemmer med hva som ble sagt 
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Refleksjons- veiledningsmøtet - tips 

• Møtestruktur – hva betyr det ? Holde en viss orden – men vær 
fleksibel: spontane forslag noteres ned selv om de kommer på «feil» 
tidspunkt: Veksling mellom kolonnene kan være nødvendig 

 

• Hold tiden – å holde tiden er en øvelse. Sikt på å ha 20-30 min. igjen 
når du kommer til kolonnen for SMARTe tiltak. 

 

• Hvordan lage problemliste ? Omformuler disse så de blir et 
pasientproblem om mulig. Ta med på listen det som de fleste synes er 
viktig. Ikke gå i dybden her 
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Refleksjons- veiledningsmøtet - tips 

• Problemliste skrives på tavla eller på flippover ved siden av. Prioritering 
ved nummerering 

• Start alltid med å fortelle personhistorie og sykehistorie 

• Kolonnene – tavle eller dataframviser ? Fordelene med PC og framviser 
er at det er lett å rette underveis, og en har referatet straks. 

• Om hverken tavle eller PC: bruk 5 ark fra flippover og heng opp/tape 
opp på veggen 

• Referatet – ta en kopi som sendes til prosjektldelsen 

• Hva skal i hvilke kolonner – og hvordan få det til ? 
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Sokratisk dialog i refleksjons/veiledningsmøtet 

• Brukes som en måte å diskutere – reflektere på 

 

• Hensikt: komme fram til ulike måter å forstå det en ser, har kartlagt  i 
første fase:– for å finne fram til de mest hensiktsmessige måtene å 
forstå  pasientens atferd og symptomer på. 

 

• Husk a-b-c modellen: det finnes flere måter å forstå en og samme 
situasjon, symptom eller atferd på. Ingen er sanne eller feile, men noen 
hjelper oss videre (er mer hensiktsmessige) 
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Sokratisk dialog – 5 enkle gode spørsmål som 
eksempler  

1. Grav dypere: prøv å få fram konkrete og presise forståelser Eks.:”Hvis vi 
forstår dette slik, hva betyr det da for oss, og for pasienten ?” 

2. Be om begrunnelser for og imot ved tolkninger:  ”hva taler for – hva taler 
mot din forståelse ?” 

3. Finnes det andre måter å forstå det hele på ?  Hva vil det kunne bety i så fall 
? Hva med om vi ser det slik……(kom med forslag) ?  

4. Pasientens perspektiv: ”Hvis du var pasienten i denne situasjonen,  på denne 
avdelingen,  hva tror du du ville du tenkt da ? 

5. Oppsummer alltid det som er blitt sagt før en går videre – sjekk ut om felles 
forståelse er oppnådd:  ”hvis jeg har forstått deg/dere rett, så er det slik at…. 
Har jeg forstått deg/dere riktig  ” 
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4 TIDs - tips til refleksjons - veiledningsmøtet 

• «Tiltaket eller behandlingen virker bare noen få ganger». Om å ikke kreve at et tiltak 
skal virke hver gang 

 

• «Hun slår og kjefter bevisst? Det virker så planlagt.»  Redusert impulskontroll er ofte 
årsaken særlig ved frontale skader. Pas. har  redusert noe valgmulighet grunnet sykdom. 

 

• «Vi tror hun klarer mer enn hun egentlig gjør. Hun vil helst ha mest mulig hjelp.» 
Eksekutiv svikt dvs. evne til å komme i gang med handlinger – skyldes ofte selve 
hjerneskaden 

 

• «Vi føler oss maktesløs. Ingenting vi gjør nytter, han er like dårlig uansett». Å føle seg 
maktesløs dvs. tenke at en er uten makt, kan handle om et ønske om å «makte» mer enn 
det som faktisk er mulig å få til i virkeligheten, og samtidig undervurdere det en faktisk 
gjør. 
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Følelseskolonnen 

• Følelser er enstavelsesord: sinne, redsel, angst, uro, glede, lykke osv. 

• Sett ord på våre egne reaksjoner (personalets) overfor pasienten og 
situasjonen rundt – skrives i kolonnen med enstavelseord 

• Hensikten er å få snakket om det som kjennes vanskelig. Refleksjon om 
dette kan lette/endre ubehagelige følelser 

• Få tak i hvilke tanker som ligger på følelsene – skrive disse tankene ned 
i «tankekolonnen» 

• Er det fornuftige og hensiktsmessige tanker bak følelsene – kan 
tankene bak endres ?  
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SMARTe tiltak i tiltakskolonnen 

• Tiltakene: ingen begrensninger i type tiltak: kreativitet. Husk de 
skal bare testes ut i første omgang 

• Hvordan sette dem opp/skrive ned for at de blir SMARTe: 

– Hva skal skje – detaljert hvordan – ekstra utstyr nødv. osv 

– Hvem (med navn om mulig) som er ansvarlig(e) 

– Når de skal utføres 

– Hvordan skal de evalueres, og når tid: dette skrives i kolonnen 
for evaluering 
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Evalueringsfasen 

Hvordan vet vi om tiltakene virker  ? 
 • En evaluering innebærer å diskutere gjennom disse 5 punktene for 

hvert tiltak eller tiltakene samlet: 
1. Har tiltakene har vært gjennomført som planlagt?  
2. Hvis ikke tiltakene har vært gjennomført som planlagt, må en 

sjekke ut hvorfor.  
3. Har de hatt ønsket effekt på målsymptomene? 
4. Har de hatt uheldige effekter eller bivirkninger som betyr at de må 

endres eller stoppes? 
5. Skal en fortsette med disse tiltakene?  I så fall hvor lenge, og når 

og hvordan skal en gjennomføre neste evaluering? 
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Øvelse – case – refleksjons – og veiledningsmøtet 

• Presenter personhistorie og sykehistorie 

• Lag problemliste 

• Prioriter i problemlista 

• Lag kolonner 

• Start med osv osv……… 
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