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En omsorgsfilosofi (Kitwood 1997) 

 

Sentrale begreper: 
Personhood – om å være en person 

Utvidet demensmodell 

Grunnleggende psykologiske behov 
Identitet, trøst, inkludering, tilhørighet, meningsfull aktivitet 

Positive person work / malignant social psychology 
 

Hva er personsentrert omsorg ? 
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Utvidet demensmodell 

Demensutvikling = N+H+L+P+SP 

 

N=   nevrologisk skade 

H=   helsetilstand 

L=  livshistorie 

P=  personlighet 

S=  sosialt miljø 

 

         Kitwood 1997 



 
 Malignant social psychology  

 

 

Stemple deg, for eksempel som en som ikke forstår noen ting 

 

Gjøre tingene så fort at du ikke klarer å henge med og dermed 
mislykkes 

 

        

 

 

 



Positive person work 

 

 

Anerkjenne, gi positiv tilbakemelding på det du sier og gjør slik at du 
kjenner at du er betydningsfull 

 

Samarbeide, gjøre tingene sammen med deg så du opplever fellesskap 

 

         
 

 

 

 



VIPS-RAMMEVERKET 

V   vår Verdi er ikke avhengig av alder eller kognitive ressurser      

        

I   Individuelt tilrettelagt omsorg 

 

P tar hensyn til Perspektivet til personen med demens 

 

S et Sosialt miljø der personen med demens er en del av fellesskapet 

 
        (Brooker 2007) 



Indikatorer  i VIPS-rammeverket 

V4  Utvikling av praksis 

Får vi muligheter til faglig utvikling og veiledning i personsentrert omsorg? 

 

I 2  Å gjenkjenne og respondere på endring 

Er planen oppdatert? Oppdager vi endringer og tilpasser rutiner for å møte disse 
endringene? 

 

P5 Utfordrende atferd som kommunikasjon 

Blir “utfordrende atferd” analysert for å finne ut hva personen prøver å kommunisere? 

 

S2  Respekt 

Blir personen behandlet med respekt? Passer vi på at vi ikke  

overhører personen eller stempler ham / henne som ”dum” eller ”vanskelig”? 
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Hvordan kan vi sikre at omsorgen er  
personsentrert? 

 
 

Verdiene våre må være så konkrete at vi skjønner hva de handler om i praksis 

 

Vi må ha kunnskap om personsentrert omsorg  

 

Vi må lære hvordan vi skal vurdere om omsorgen vi gir er personsentrert  

 

Personalet trenger avsatt tid, et forum og støtte til å dele og bruke kunnskapen  

 

     (Rycroft-Malone et al 2002, McCormack 2004) 

 
 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

«offentlige» verdier vs verdiene som faktisk styrer arbeidet  
  

 
 
Verdiene våre må være konkrete nok til at vi 
skjønner hva de handler om i praksis 
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Personalet må ha kunnskap om 
personsentrert omsorg 
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Kunnskap 

- den informasjonen vi har tilegnet oss 

 

 

Kompetanse 

- evnen til å se når kunnskapen er relevant og 

ta den i bruk på riktig måte 



 

Sentrale faktorer for å gjøre kunnskap til  kompetanse  
(Kitwood 1997) 

 

 

 

Vi må lære hvordan vi skal vurdere om 
omsorgen vi gir er personsentrert 
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Personalet trenger avsatt tid, et forum og 
støtte til å dele og bruke kunnskapen  
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God informasjon 

Gi opplæringen FØR dere starter 

Satse skikkelig, gi fullverdig opplæring 

Vellykket implementering  
-hva er viktig? 

13 
Marit Mjørud 

 



 

må sikre at 
personalet har et forum for diskusjon og veiledning 

det satt opp en semesterplan og agenda 

tiltak blir fulgt opp og  evaluert 

personalet har nødvendig fagkunnskap, og evnt sørge for 
kurs/opplæring 

 

 

Leder  
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Skal vite hva personsentrert omsorg er 

Trenger et forum for å diskutere og planlegge 

Faste roller og oppgaver  
de som er nærmest pasienten og skal utføre den personsentrerte 
omsorgen må ansvarliggjøres og satses på 

 

Personalet  
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Brukermedvirkning -  fokus på personens perspektiv 

 

Analysere - hva som er viktig i den konkrete situasjonen 

 

Oppfølging av tiltak 

Hva er utfordringene ved implementering av 
personsentrert omsorg ? 
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Metoder for å implementere  
personsentrert omsorg  
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Hva er VIPS praksismodell (VPM)? 

(Røsvik 2011, 2013) 

 

personsentrert omsorg (Kitwood 1997) 

     

Bruker VIPS-rammeverket (Brooker 2007) til å analysere enkeltsituasjoner  
        

Basert på sosiokulturell læringsteori (Vygotsky 1982) 
Vi lærer det fellesskapet ser på som viktig kunnskap 

Læring skjer gjennom språk som gir oss ord «å se med»  

        

 



FAGMØTET I VPM 
 

Ukentlig faglig møte à 45 min-1 time 
  

• drøfter én konkret situasjon 

 

• fast struktur 

 

• faste  roller 
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VIPS praksismodell kurs 
 

VPM kursholderkurs:  

Helsepersonell med bachelorgrad 

 

 

VPM basiskurs: 

• Personalet på arbeidsplassen 

 

Se www.aldringoghelse.no  for informasjon om kursholderkurs 

http://www.aldringoghelse.no/


 

Forskning:  

Kan redusere nevropsykiatriske symptomer  (Rokstad & Røsvik 2013) 

Fagmøtet:  

Primærkontaktens rolle 

Arena til å dele og bruke kunnskap,  

konsensus og legitimitet for beslutninger om personsentrert omsorg   

Personalet fikk felles forståelse for situasjoner (Røsvik et al. 2011) 

 

  

 

 

 

  

Virker VIPS praksismodell ? 
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Erfaringer fra sykehjem:  
Mer forutsigbarhet i hverdagen, man sparer tid:  

Pasienter - agitasjon forebygges, mindre bruk av medisiner 

Pårørende - føler seg hørt og inkludert 

Personalet - mindre sykefravær 

Legen - legevisitten tar kortere tid fordi pleierne er bedre forberedt 
 

Erfaringer fra hjemmesykepleie: 
Mer forutsigbarhet - pleierne er tryggere, de vet hvordan de skal gå fram 
i konkrete situasjoner 

Pårørende – klager mindre  

 

 

Virker VIPS praksismodell ?   
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Hva er dementia care mapping (DCM)? 

 

 

personsentrert omsorg (Kitwood 1997) 

Observasjon av en eller flere pasienter, 4-6 timer,  

Notere humør, engasjement, aktivitet 

Tilbakemelding og veiledning i personalgruppen 
Utforme tiltak som bedrer humør og øker engasjement 

 

     

 

        

 



 

kontakt Aldring og helse v/ Anne Marie Mork Rokstad om kurs 

 

 

DCM kurs 
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Forskning:  

Kan redusere nevropsykiatriske symptomer  og bedre livskvalitet hos personer med 

demens (Rokstad & Røsvik 2013) 

 

 

 
 

Virker Dementia care mapping 
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Utviklet av Maria Aarts, samhandling mellom barn og foreldre, 
videreutviklet til bruk i demensomsorgen 

 

Fokus på kommunikasjon  

Bruker film i veiledning: 
situasjon filmes med påfølgende veiledning av personalet 

2-3 filminger for å løse situasjonen 

 

 

 

Hva er Marte meo? 
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Praktiker:  bedriftsintern opplæring, seks dager, helsearbeidere 

 

Veilederutdanning: etterutdanning for helsepersonell med 
bachelorutdanning. 18 dagsamlinger over 1 ½ år.  

 

Supervisorutdanning: for veiledere, 18 dagssamlinger, i tillegg til 
ti dagssamlinger med licensed supervisor (sertifisert til å drive 
Marte meo opplæring i Norge).  

 

Se www.aldringoghelse.no eller www.martemeo.no 

 

Opplæring i Marte meo 
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Kvalitative studier 
Marte Meo-veiledning kan øke pleiernes kompetanse i å observere 
signaler og kroppsspråk hos personen med demens.  

positiv innvirkning på kommunikasjon og samhandling mellom personen 
med demens og helsepersonell  

(Andersen, 2009; Hansen & Ytrehus, 2011; Lunde & Munch, 2012).  

 

Virker Marte meo 
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Gundersons miljøterapeutiske prinsipper – utviklet for bruk i 
psykiatrien  

Tilpasset demensomsorg i Norge av Irene Røen og Marit Storlien  

 

Hvem gjør hva når? 
Døgnrytmeplan – alle faste gjøremål gjennom døgnet 

Dags- og kveldsplan – arbeidsverktøy for personalet, hvem gjør hva 
når? 

Ukeplan – aktiviteter gjennom uken 

Tiltaksplan/holdningsplan – pasientens plan 

 

 

Strukturert miljøbehandling - planverktøy 
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Virker strukturert miljøbehandling?  

Intervju:  
personalet var fornøyd med å planlegge dagen sin slik at de visste 
hvilke pasienter de skulle følge opp og hva de hadde ansvar for 
gjennom dagen (Røen og Storlien, 2015) 

 

 

For mer informasjon kontakt:        

•  http://www.hamar.kommune.no/utviklingssenter  

    v/ Irene Røen 
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Utviklet av Bjørn Lichtwarck og Anette Væringstad 

 

Refleksjonsmøter om utagerende atferd hos personer med 
demens 

 

Kognitiv atferdsterapi og prinsipper fra personsentrert omsorg  
Om å sortere hva som skjer 

   (fakta, personalets tolking og følelser, tiltak og evaluering) 

 

Tverrfaglig intervensjonsmodell ved 
demens (TID) 
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Forskning: 
Reduksjon i agitasjon/aggresjon (Lichtwarck, Myhre, et al., 2018) 

 

 

Virker TID? 
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kursholderkurs:  

Helsepersonell med bachelorgrad 

 

basiskurs: 

• Personalet på arbeidsplassen 

 

 

Se www.tidmodell.no eller www.aldringoghelse.no for mer 
informasjon 

TID kurs 
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Take home message: 

Gi personsentrert omsorg til personalet 

Sats på dem - gi dem god opplæring, og tid og rom for diskusjon og 

veiledning   

Vis anerkjennelse - gi dem sentrale roller og funksjoner 

 
 

 
 

Hvordan sikre personsentrert omsorg   
i hverdagen? 
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