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Mål för dessa 2 timmar

• Kasta en gemensam blick över några 
områden av äldrepsykiatri inom 
palliation

• Få tillfälle att öva på bemötande av 
ångest hos en medmänniska

• Få tillfälle att reflektera och diskutera 
kring möjliga förhållningssätt, utifrån 
någon komplex fallbeskrivning



Vad är äldrepsykiatriska patienter?

Vilka är de?

Hur ofta träffar du dem?



Vad är ångest?



Våga fråga!



Vad är ångest?

• Rädsla, obehag, stress, 
illamående

• Uttryck genom känslor, 
tankar och kroppsliga tecken

• Mandelkärnan - Amygdala



Orsaker till ångest

• Yttre eller inre hot

• Konkreta eller diffusa hot

• Känslan påverkas av vår 
förmåga att förstå faran, 
och hur vi skall hantera den

• Faror i vårt moderna 
samhälle mer diffusa än förr 
i tiden



Symtomutveckling vid ångest

Katastroftankar: jag dör, jag blir tokig. -uppnå 
maximal beredskap för att hantera  faror.

Svindel, ostadighetskänsla, 
matthet pga hyperventilation

Domningar och stickningar i 
händer, runt munnen pga mer 
hyperventilation

Hjärtklappning, bröstsmärta: adrenalinpåslag 
ger takykardi för flyktberedskap. Även 
darrningar och skakningar.

Kvävningskänsla, känsla av att 
tappa andan pga ansträngd 
andning



Stress-sårbarhetsfaktorer

Gränsen för 

att utlösa 

ångest-attack

Svår uppväxt

Färdighetsbrister: konflikträdsla

Familjekonflikter

Stress på jobbet
Problem med barnen

Bilen går sönder

Förkylning

Stressnivå



Hur kan man bemöta ångest?



• Att finnas som medmänniska är en mycket bra 
början!

”Jag är inte ansvarig för din ångest, men jag kan 
vara hos dig och med dig när du har ångest”. 

• Nästa steg: att inte förvärra eller förstärka 
ångesten på längre sikt

Bemötande av ångest



Men… vi skickar ofta dubbla signaler

• Vi försöker att trösta, eller dämpa ångesten, dvs 
försöka få bort obehaget direkt: 
– Gråt inte, det är inte så farligt!
– Snart ska du få lugnande läkemedel.
– Försök tänka på något annat – du har ju barnbarnen 

att tänka på – och det fina vädret!

• Signalerna blir då på sätt och vis: 
– ”ångest är farligt, den måste vi få bort”!
– ”Jag kan vara hos dig, men jag vill att din 

obehagskänsla ska försvinna – din känsla är inte OK”.



Problemen med att försöka ta bort 
andra människors obehag

• Signalen att vissa känslor inte är ok, att negativa 
känslor måste bort

• ”Du är ok om du har positiva känslor”.

• Signalen att undvikande och flykt av obehag skulle 
vara ”rätt” strategi.

Konsekvensen blir att obehaget dämpas 
på kort sikt, men förstoras på längre sikt.



Ångesten vidmakthålls 
av tröst eller undvikande

ÅNGESTNIVÅ

TID

Tröst/Undvikande



Om man istället låter ångesten finnas kvar, 
så avtar den gradvis av sig själv

ÅNGESTNIVÅ

Fobikerns fruktan: att 
ångesten aldrig tar slut

Ångestens naturliga förlopp 
utan undvikande

Ångesten dämpas kortvarigt 
genom undvikande

TID



Om vi låter obehagen vara en del av 
livet, så mattas de av med  tiden.

Slutsats: Vi bör sträva efter att hjälpa den lidande 
personen att låta tankar, känslor och minnen vara 
just så som de är – observera/benämna känslor 

och tankar,  och låta dem finnas där.

”Jag ser att du har mycket oroskänslor.”

”Kan du förstå varför dina tankar blir så jobbiga? 
Vill du berätta för mig?”



Ångest i palliativt skede – dödsångest

• Dödsångest kan handla om väldigt olika saker för olika 
personer

• Den kan delas in i olika kategorier:

– Praktiska orosmoment

– Psykosociala, existentiella orosmoment

– ”fritt flytande ångest”, dvs oklart mål

• Mycket vanligt, t ex förekommer det hos 30% av 
personer med avancerad cancer

• Evidens för behandling: ingen enkel lösning, beror på 
patient och situation!

•Ref: Vehling 2017, Grossman 2017, Lyness 2004



Principer för ångesthantering utifrån KBT 
(Kognitiv beteendeterapi, ungefär som sunt förnuft!)

1. Psykoedukation – att göra det obehagliga mer 
förståeligt

2. Att inte försöka ta över den sjukes obehag

3. Hjälpa den sjuke att inte förstora ångesten genom att 
fly eller undvika, utan att låta tankar och känslor få 
finnas och vara som de är – för att de istället 
naturligt skall kunna avta i storlek.

4. Andningsteknik/Avslappningsträning / Medveten 
närvaro och liknande för att orka stå ut i obehaget

5. Bekräftande/Validering av personen i obehaget

6. Beteendeaktivering



Kompletterande praktiska knep för att stå ut i obehaget: 

Andningsteknik och medveten närvaro

• Att långsamt ”andas i fyrkant” är ett av flera sätt för att stå ut i 
attacker av mer intensiv ångest. 

• Vissa föredrar istället bakning, städning, utomhuspromenader. 
Bra att hitta sitt personliga sätt att stå ut i ångesten. Fördelen 
med andningstekniker och övningar i mindfulness är att man 
alltid har detta med sig, oavsett var befinner sig.

Håll andan

Håll andan

Andas in Andas ut



Validering = att bekräfta

Marsha Linehan har beskrivit 6 sätt att validera:
1. Var uppmärksam, lyssna och observera
2. Empatiskt svarsbeteende: reflektera: ”är det så här du 

menar?” ”jag uppfattar att du känner dig arg och 
ledsen.”

3. Sammanfatta på ett beskrivande sätt. Verbalisera 
känslor.

4. Validera genom att ta in tidigare erfarenheter: ”Jag 
förstår att du reagerade så starkt eftersom du har så 
mycket liknande erfarenheter med från ditt förra 
äktenskap”

5. Validera här och nu: vad är normalt? Utifrån aktuella 
omständigheter. ”Jag hade blivit jättearg om jag varit i 
den situationen själv!”

6. Att vara äkta. Medmänsklighet med känsla. Behandla 
personen som värdefull, inte som skör eller 
inkompetent. Visa förtroende och ömsesidig sårbarhet.



Det finns en läkande kraft i att bli sedd



Motsatsen - invaliderande

• Att trösta: ”Såja, upp med hakan”. 
”Tänk på något annat, tänk på 
något trevligt”. 

• Att förminska den andres 
problem: ”Tänk på de svältande 
barnen i Etiopien – de har det 
sämre än dig”

• Att behandla den andra som skör: 
”vad synd det är om dig”



Basala känslor

• Universella uttryck, 8 st:
1. Glädje – sorg
2. Avsmak- gillande
3. Förvåning – förväntan
4. Rädsla - ilska

• Komplexa känslor: kombinationer av 
basala känslor
• Besviken=sorg+överraskning
• Dåligt samvete: sorg +avsmak

• Att sätta ord på känslor
• Uppmärksamma och bekräfta känslan



Övning: öka validering/bekräftande

• Bikupor: öva parvis.
• 1 person berättar om en känslomässig händelse, 

den andra personen övar validering, särskilt 
validerings-sätten nr 2-5 från listan.

– Teman, t ex från jobbet: 
» Då blev jag frustrerad
» Då blev jag ledsen
» Då gjorde något jag ångrar.
» Då kände jag mig orättvist behandlad

• Efter 2-3 minuter byte av roller



Återkoppling - valideringsövningen

• Hur var detta? Egna känslor, tankar, upplevelser

• Var det något som var nytt i detta? Annorlunda mot 
hur ni brukar göra?

• Skulle man kunna använda detta mer aktivt i 
arbetet?



Beteendeaktivering

• Ångest, smärta, sorg tar onödigt mycket plats 
om vi inte har något att göra.

• Vid brist på aktiviteter och sociala kontakter 
ökar även känslan av meningslöshet

• Genom att engagera sig i aktiviteter så a) 
minskar utrymme för ångest och 
nedstämdhet, b) ökar känslan av 
meningsfullhet

• Aktiviteter i vid bemärkelse kan ökas för det 
mesta: positiva sociala kontakter,  samtal, 
naturupplevelser, musik, mm



Sammanfattning -Ångesthantering utifrån KBT 

1. Psykoedukation – att göra det obehagliga mer 
förståeligt

2. Att inte försöka ta över den sjukes obehag

3. Hjälpa den sjuke att låta tankar och känslor få 
finnas och vara som de är – för att obehagen 
naturligt skall kunna avta i storlek.

4. Andningsteknik/Avslappningsträning / Medveten 
närvaro och liknande för att orka stå ut i obehaget

5. Bekräftande/Validering av personen i obehaget

6. Beteendeaktivering



Inre och yttre rum för ångest
-6 S i det nationella vårdprogrammet för palliativ vård

1. Självbild – stärks om man får tilltro att möta 
obehaget – låta obehaget finnas

2. Självbestämmande – underlättas genom 
samarbete och utbildning om ångest

3. Sociala relationer – underlättas genom 
validering av patient och anhöriga i allt det 
svåra

4. Symtomlindring – i en vidare bemärkelse. 
Empowerment

5. Sammanhang- Främja individuell integration 
genom att tillåta och uppmärksamma såväl 
tankar, känslor och minnen från nuet och 
det förflutna

6. Strategier framåt – förbereda sig, planera 
framåt



Nästa del: Palliation vid BPSD



Harry född -37

• Man med tidigare hypertoni, protes 
höger höft, nedsatt glukostolerans. 
Tidigare arbetat på sågverk med hårt 
manuellt arbete. 

• Kognitiv svikt sedan 2015.

• Senaste året återkommande besvär av 
aggressivitet, bl a slagits med 
medboende o personal.

Boendepersonal kontaktar 

Vårdcentralen: HJÄLP!!



BPSD – ett brett spektrum av problem
(Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)

– Vanföreställningar
– Hallucinos
– Motorisk hyperaktivitet
– Aggressivitet
– Dygnsrytmstörningar
– Affektiva störningar
– Ångestsyndrom
– Apati, ropande, vandrande, mm

• Förekomst ca 10% på sjukhem
• Orsakar stress för pat, anhöriga och 

personal, nedsatt livskvalitet
• En del av palliation som ibland förbises

• Dement Geriatr Cogn Disord 2007; 24: 457-463



Vanligt förekommande med BPSD

• Förekommer i alla skeden av demenssjukdomen, men mer 
i medelsvår och svår fas.

• Särskilt vanligt vid Frontallobsdemens, Lewy-body och 
Parkinsondemens

• Vandrande, agitation och skrikbeteende är mer 
terapirefraktära än andra varianter av BPSD.

Thompson et al 2010. Int Psychogeriatr. Mar;22(2):300-5. 



Hur kan man förstå BPSD  
på ett djupare plan?



BPSD

– ett flerdimensionellt perspektiv



Från kognitiva domäner till…

…Psykiatrisk neuroanatomi

Basala affekter:
• Glädje och vrede: främre gyrus

cinguli (pACC)
• Rädsla/ångest: amygdala
• Äckel: insula
• Sorg/nedstämdhet: Subgenual

gyrus cinguli (SCC), area24/25.

Psykiatriska symtom:
• Depression: SCC enligt ovan.
• Hörselhallucinos: Mediala 

temporalloben (MTL, Heschls) 
och superior temporal gyrus
(STG, Wernickes)

• Jag-upplevelse/Dissociation: 
vmPFC.

Helen S. Mayberg. J Clin Invest. 2009; 119(4):717–725.
Messina, I et al (2013). PLoS One, 8(9), e74657. doi: 10.1371 



Symtomprofil & Neurokemi - monoaminer

Alternativa preparat:

• Bupropion/Voxra

• Agomelatin/Valdoxan

• Vortioxetin/Brintellix

Reboxetin,Nortriptylin NaSSa, SNRI SSRI, klomipramin

Noradrenalin Serotonin

Dopamin

Ytterligare andra transmittorer: 
• Glutamat/Memantin/Ebixa
• Acetylcholin: Donepezil, 

Rivastigmin, Galantamin



BPSD i sin kontext

• ”Avvikande beteenden” oftast 
rationella :

– Utifrån personens egen skeva 
tolkning av situationen

• Beteendet har något att berätta 
för oss: rastlöshet, smärta, 
otrygghet, osv

• Beteendet uppstår i samspelet 
mellan pat och omgivande 
miljön

37



Att förstå BPSD 
– att se bortom symtomen

• Demenssjukdomens karaktäristika

• Kunskap om premorbid personlighet, anamnes, 
individens historia, mm

• Psykiatriska symtom därtill, på ytan

• Beteendens mening i kontexten



Hur hantera patienter 
med BPSD?



BPSD enl SoS riktlinjer 2010 
-för vård och omsorg av dementa personer

• Alltid utreda, behandla orsaker

• Personcentrerat förhållningssätt

• Utbildning och handledning av personal kan minska 
BPSD hos patienten.

• Svenska BPSD-registret: 
– kvalitetssäkring av omvårdnad vid BPSD

– Analys: symtombeskrivning, läkemedel, orsaksanalys, 
omvårdnadsåtgärder

– Bl a NPI som standardiserad skattningsskala vid 
utredning/utvärdering

www.bpsd.se



BPSD - utredning

1. Kartläggning symtom, frekvens, variation. Identifiera 
typ av BPSD enligt NPI-skalan. Identifiera kognitiva 
komponenter, affektiva och psykotiska komponenter. 

2. Tillfredsställda basala behov? (sömn, elimination, 
meningsfulla aktiviteter, etc)

3. Medicinsk utredning: aktuell konfusion?

4. Läkemedelsgenomgång

5. Miljö och interaktioner: Utlösande faktorer, 
kedjeanalys, bemötandeaspekter



NPI (NeuroPsychiatric Inventory):
1.Vanföreställningar

2.Hallucinationer

3.Agitation/aggression

4.Depression/dysfori

5.Ångest

6.Eufori/upprymdhet

7.Apati/likgiltighet

8.Desinhibition/impul
sstyrning

9.Irritabilitet/labilitet

10.Motoriskt 
avvikande beteende

11.Sömn

12.Aptit/ätstörningar



PHASE-20 – Skattningsskala för möjliga 
läkemedelsrelaterade symtom



Bemötandestrategier och personcentrerad vård

• Personcentrerad omvårdnad: 

 Att förstå beteenden och symtom ur den sjukes perspektiv

 Värnar om den sjukes självbestämmande

 Bekräftar den sjuke  i dennes upplevelse av världen

• Beteendeterapi (KBT):
• Tillämpad beteendeanalys (TBA)

• Positivt Beteendestöd (PBS)

• Jag-stödjande förhållningssätt (PLST): 

• Att se vilka förmågor som sviktar hos den sjuke, och 
stödja/kompensera enligt detta. 

• I mötet med den sjuke: lyfta fram styrkor, och tona ned 
svagheter.

• Syfte: att upprätthålla den sjukes självkänsla och egenvärde.



Lågaffektivt bemötande vid BPSD
(= en mix av de 3 förra riktningarna)

• Affekt smittar. Man blir glad av glada människor. 

• Genom aktiva strategier för att minska affekterna 
hos den demente, så kan vi förebygga 
beteendeproblem. 

• För att minska risk för konflikt bör man… 

» aldrig kräva ögonkontakt, aldrig hålla ögonkontakt 
längre än vi skulle gjort i en lugn situation. Annars 
trappar man upp konflikt.

» Ta ett steg bakåt i konfliktsituation, och visa lugn. 

» Sätta oss ned om personen är orolig, el luta oss mot 
en vägg. En lugn kropp smittar med lugn. 

» Avleda istället för att konfrontera. 

Hejlskov Elvén B, et al (2015). Beteendeproblem i äldrevården. 



Analys av problem utifrån Lågaffektivt bemötande:

• I vardagsfasen: Finns stöd för att hjälpa pat att göra det som krävs av hen? 
Tillräckligt lugnt? Meningsfull tillvaro? Basala behov?

• Eskalering: Vad var utlösande faktorer? Annat som bidrog, dålig dagsform?

• Kaosfas: kunde vi hålla oss tysta när pat var i kaosfasen? Var det en farlig 
situation? Blev den avbruten på ett effektivt sätt? Vilka strategier användes 
för att avbryta, och vilka strategier användes för att inte öka kaos?

• De-eskalering: Fick pat det utrymme och lugn som behövdes för att landa 
igen på ett bra sätt

• Vardag igen: hur förebygga att det händer igen?

Vardag Eskalering Kaos De-eskalering    Vardag 
igen



• Hur hjälper vi Harry bäst?

• Hur hjälper vi personalen bäst?

• Hur hanterar vi säkerheten för 
övriga medboende?



Nollvision - en demensvård utan tvång 
och begränsningar

• Webbutbildning på 30 minuter, samt

– Handbok i pdf på 97 sidor,

– Anhörigbroschyr 

– Film för chefer

• Utveckla personcentrerad omvårdnad så att tvång 
blir överflödigt

• Ta hjälp av anhöriga i planeringen, 
levnadsberättelse för bättre personcentrerad 
omvårdnad

• Verktygslåda med t ex checklista för arbetssätt 
SÄBO resp hemtjänst.

www.demenscentrum.se;  2015



Exempel ur Checklistan från Nollvision



Läkemedelsverkets rekommendationer
- BPSD (2008).

1. Utredning: symtom, orsaker
2. Översyn farmaka
3. Optimerad vårdmiljö o bemötande 
4. Vid otillräcklig effekt av icke-farmaka: 

• Depr, oro, agitation SSRI, Mirtazapin
• Aggressivitet, agitation  Ebixa, SSRI, alt. Risperdal max 

1,5mg/dygn.
• Oro/ångest: Oxascand, SSRI, Mirtazapin
• sömnbrist: Zopiklon, Heminevrin, Mirtazapin 15mg, 

Oxascand.



Sammanfattning - BPSD
• BPSD kräver omfattande multiprofessionell utredning, 

behandlas icke-farmakologiskt i första hand.

• Bemötandet är en viktig del av behandlingen -
personcentrerad omvårdnad och lågaffektivt bemötande är 
2 användbara strategier.

• Användbara internetsidor:

– BPSD.se för Registrering, 

– Demenscentrum.se för verktyg avseende åtgärder

– internetmedicin.se för handläggningen medicinskt.





Men vi måste också vara pragmatiska!

• Nationella vårdprogrammet och KBT-strategierna är 
ambitiösa.

• Tidspress och andra begränsningar i resurser gör att vi inte 
alltid kan leva upp till våra ideal

• Vi får försöka göra några, av alla bra insatser.

• Vi kan påtala patientens behov (vår plikt!), även om det inte 
alltid leder till mer/tillräckliga resurser

• Viktigt att göra ”good enough” i vårt jobb, för att inte bränna 
ut oss på vägen - Vi måste finnas kvar för patienterna och för 
varandra även i det långa loppet!!



Vad är besvärliga anhöriga?

Nästa del: besvärliga anhöriga



Eller: 
”Besvärliga möten med anhöriga”

Eller:
”Utmanande möten med anhöriga”



Utmanande/Besvärliga på olika sätt:

…Kräver många undersökningar

…Kräver att personalen fortsätter att ”satsa” med intensivvård på pat, trots 
att känslan säger att man bör avstå ytterligare medicinsk utredning

…Ifrågasätter varför  man sätter ut ett visst läkemedel

…Ifrågasätter vår bedömning att deras mamma verkligen har förbättrats 
eller försämrats i allmäntillstånd, 

…Begär journal-kopior på alla anteckningar

…Hotar med att gå till chefen för att få igenom sin vilja

…Säger att din handläggning är ännu ett exempel på hur dåligt sjukvården 
fungerar.



Får mig som vårdpersonal 
att känna mig…

– Frustrerad

– Ifrågasatt avseende min kompetens

– Stressad: pga dem hinner jag inte med resten av 
patientarbetet.

– Skyldig och dålig människa, borde gå dem till mötes, 
borde visa mig mer mänsklig och förstående.



Dold agenda?

• Manipulativt beteende: de försöker påverka 
oss för sina ändamål, med en outtalad 
agenda

Men….…vem försöker manipulera vem?

=Kommunikationsproblem



Britt, född 1936.

• Inkommit för trötthet och andfåddhet. Helt opåverkad på 
akutmott, inläggs pga subjektiva besvär.

• Behandling för obstruktivitet, hjärtsvikt och infektion. 
Utskrivningklar efter 4 dgr, välfungerande i ADL. 

• Subjektivt väs oförändrat tillstånd vid utskrivning. Hotar med 
att ta livet av sig, då personal för utskrivning på tal.



Britts dotter

• Välkänd för personalen enligt tidigare jnl-
anteckningar.

• Själv arbetat i sjukvården
• Sett hur hennes mamma a) fått fel 

behandling, b) förvägrats ”rätt” 
behandling.

• Grundläggande misstro till sjukvårdens 
kompetens och välvilja

• Tolkar varje ändring av vårdstrategi som 
uttryck för misstag:

• Byte av antibiotika
• Insättning av diuretika efter 2 dagar
• Dosökning prednisolon
• Urinodling efter 1 dygn



Forts. Britts dotter

• ”Om jag inte dubbelkollar allt, så kommer 
personalen att göra fel”

• ”Bäst att berätta hela mammas sjukhistoria, för 
annars kanske jag missar något väsentligt”.

• Den här undersköterskan vet inte vilken 
antibiotikados som ges - alltså fungerar inte 
överrapporteringen mellan personalen.



Katastrof-tolkningar 
– ”Hönapöna-syndromet”

”Om jag inte dubbelkollar, så kommer min 
mamma att råka illa ut.”

”Vad var det jag sa. Doktorn kan inte sin sak”

Nu blev det fel, jag borde ha kontrollerat 
vården och omsorgen mer noggrant. 



Alternativ

– Undvika dottern?

– Konfrontera?

– Skälla ut? 

– Informera, tala till rätta?

– Avsätta extra tid, ännu ett samtal?



Ett angeläget ämne 

– energitjuvar i tillvaron 

• ”Besvärliga” kontakter med anhöriga 
dränerar personal på energi.

• Energi som hade kunnat användas 
till…

• Patienten själv, Övriga patienter

• Alla trevliga medarbetare som förtjänar 
ännu bättre

• Familjen där hemma på fritiden

• Mig själv för att trivas och njuta på 
jobbet



Kärnan av problemet

• Mötena är besvärliga för mig eftersom…

– …jag inte får som jag vill

– …De inte blir lugna när jag försöker lugna dem

– …för att de inte förstår när jag försöker 
uttrycka min mening

- Alltså vår egen 
frustration!



Alltså: 

Besvärliga möten,
Besvärliga kontakter

- Inte besvärliga personer!



Några värdefulla redskap

1. Att öka förståelse genom..

a) ..Att inta en sund distans till mötet

b) ..respektfull konfrontation

2. Validering, dvs att bekräfta den som 
är ”besvärlig”



Att försöka förstå situationen 
bättre med lite sund distans

• Metaperspektivet, som en örn ovanifrån: 

– vad är det som händer i rummet

– Fråga dig själv - varför blir jag så provocerad?



Transaktionsteori

• Arga/oroliga anhöriga vill ta 

föräldra-rollen för att få övertag i 

maktspelet. 

• Det gäller att försöka agera 

vuxen, och locka fram deras 

vuxensidor i stunden. 

Ansvarstagande och 

respektfullhet för långsiktigt 

konstruktiv relation.



Att konfrontera med respekt 
– ett sätt att locka fram deras vuxensidor

• Du verkar inte riktigt nöjd med mitt svar.

• Du låter tveksam?

• Detta låter känslomässigt laddat för dig.

• Hur reagerar du när jag säger så?

• Känns det OK, eller är det något på tok?

• Jag får en känsla av att du inte håller med mig?

• Är det något som du hade velat annorlunda?

• Känns det otryggt för dig att vi sköter din pappa?



Övning i bikupor 1+1min

1. Rollfördelning: den ena av er spelar ”arg eller 
orolig” anhörig.

2. Den andra agerar personal, försöker konfrontera 
respektfullt

Alternativa förslag till inledningsreplik:
a) Hur kan ni föreslå palliation för min mamma!? Vad 

menar du med det? 

b) Min pappa hade ont när jag kom dit igår! Det var dåligt 
av er. Bryr ni er inte om smärtlindring nuförtiden?



Konfrontationer leder ofta till effekt

• Med ett personcentrerat förhållningssätt

• Utforskande, undersökande

• Accepterande, icke-dömande.

=Att avväpna utan att såra

• Barth & Näsholm (2006). Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa 
till förändring på hennes egna villkor . Studentlitteratur AB.



Vanliga teman i bakgrunden hos besvärliga 
anhöriga

– Felbehandlad/ Bristande tillit till sjukvårdens…. 
• …Kompetens: 

» lika bra i Linköping som i Stockholm?
» Lika bra på Geriatriken som på kardiologen?

– Egen ångest, tex pga dåligt samvete gentemot 
mamma: 

– ni måste göra allt som står i er makt. Ge dropp, IVA-vård.
– ni måste låta henne stanna på sjukhus, jag har inte tid att 

ta hand om mamma.

– Vill tillvarata egna intressen: ”jag vill ha en MR”

– Inte fått person-anpassad info, otillräcklig info 
om pats tillstånd.



Patientnöjdhet inom vården

Patientnöjdhet i psykiatrisk vård beror… 
– …mycket av symtomintensitet + farmakologisk rubbning, 

diagnos, självupplevd hälsa

– …men påverkas mindre av  organisationstyp

Patientens och anhörigas nöjdhet är inte det yttersta 
målet. 

Att erbjuda en god vård är ännu viktigare i princip.



• Egen upprördhet minskar frontal 
blodcirkulation. Risk för…

• …Minskad flexibilitet

• …Minskad kreativitet

Övning och metaperspektivet hjälper oss 
att behålla skärpa, prestigelöshet.

 Föreslå ev en paus, be att få

återuppta samtalet senare

Egen upprördhet 
– ett hinder för ett bra agerande i situationen



Sammanfattning – besvärliga anhöriga

• Besvärliga eller utmanande anhörigkontakter är 
ett angeläget problem i sjukvården  bl a pga 
energispill

• Genom bra redskap kan vi ofta hantera det 
besvärliga mer konstruktivt. Några exempel på 
redskap är 

• ..att inta en sund distans, örn-perspektivet
• …respektfull konfrontation
• Validering/bekräftande

• Genom övning kan vi få in redskapen i vårt 
naturliga yrkesarbete.



Övergripande sammanfattning

• Ångest och BPSD liksom övrig äldrepsykiatri kan alltid 
hanteras med bemötandestrategier, förutom läkemedel. 

• Ångest avtar bättre om vi låter den finnas. Att lyssna och 
bekräfta, utan att försöka ta bort obehaget brukar vara 
bättre på längre sikt.

• Kritiska och arga anhöriga är en utmaning i jobbet som vi 
måste hantera aktivt för att inte förlora energi: respektfull 
konfrontation och validering är några verktyg som kan göra 
skillnad.



Litteraturtips
• Nationella vårdprogrammet om ”Palliativ vård i livets slutskede” 2016. Regionalt 

Cancercentrum Stockholm Gotland.

• Carlbring P, Hanell Å (2011). Ingen Panik : fri från panik- och ångestattacker i 10 
steg med kognitiv beteendeterapi 

• D’Elia G (2004). Det kognitiva samtalet i vården. Natur & Kultur.

• Linehan, MM (1997). Validation and psychotherapy. In A Bohart & C. Greenberg 
(Eds.) Empathy reconsidered: New Directions. 

• Demenscentrum.se: Arbete & metoder/ Validation, 2015

• Hejlskov Elvén B, Agger C, Ljungman I (2015). Beteendeproblem i äldrevården. 
Natur och kultur.

• Goodwin, V. (2007). "Consumer And Carer Participation In Mental Health Care: The 
Carer’s Perspective: Part 2—barriers To Effective And Genuine Participation." 
Issues in Mental Health Nursing 28: 625–638.

• www.anhoriga.se.

• Barth & Näsholm (2006). Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till 
förändring på hennes egna villkor. Studentlitteratur AB. 


