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När är ett beteende ett problem?  
När det upplevs som ett problem 
- För vem? 
- Vi definierar beteendet som 

problemfyllt, när det är ett problem 
för oss 

- Det är det oftast när vi inte förstår 
beteendet

Vad ska vi titta på?





Kontrollprincipen

Att förlora kontrollen är läskigt 
Då blir det 
- Våldsam ångest 
- Slag  
- Sparkar  
- Bett  
- Skadegörelse 
- Våldsam självskada



Kontrollprincipen

Därför har vi olika lösningar och strategier 
för att behålla kontrollen 
- Att vägra
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Strategier 
- Att vägra 
- Att ljuga 
- Att rymma 
- Spottas eller slåss 
- Självskade 
- Hot 
- Glåpord
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Kontrollprincipen

Därför måste allt vårt arbete ha som mål 
att personen det handlar om har 
kontrollen över sig själv 
Och vårt mål i varje svår situation måste 
vara att hen snabbast möjligt uppnår 
självkontroll igen 
Och vi måste använda oss av metoder som 
gör det lätt för hen att lämna över 
kontroll till oss
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Affektsmitta
Affekt smittar - vi känner 
av varandras känslor















Affektsmitta
Alla är födda med förmågan till 
affektsmitta 
Men i en demensutveckling 
försvinner förmågan att särskilja 
egna och andras affekter
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Låg-affektiva strategier



Dämpa känslouttrycken 
Undvik dominerande 
ögonkontakt  
Prata lugnt utan att höja 
rösten och utan käkspänningar 
Få personen att tänka på 
annat - avleda

Låg-affektivt 
bemötande



Respektera det personliga 
utrymmet  
- Varje gång någon går två steg 

bort från dig ska du gå två steg 
baklänges 

- Gå baklänges vid kravsättning 
- Placera dig inte mitt emot 

någon
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Låg-affektivt 
bemötande
Sätt dig när någon blir orolig 
Undvik att markera dig fysiskt 
Låtsas du är på väg hem från 
stan en mörk lördagskväll! 
Undvik att smittas av andras 
oro  
Se till att smitta med ditt lugn
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Låg-affektivt 
bemötande 
- vid kaos

Vänta - oftast räcker det 
Få ut andra så det blir 
utrymme och lugn 
Undvik beröring med spända 
muskler  
- Slappna av om någon tar tag i 

dig



Och i nödsituationer, där du 
måste ta tag  
- Följ personens rörelse, håll inte 

fast, det ökar adrenalinet 
- Släpp aktivt efter några sekunder 
- Se till att undvika smärta, det 

ökar stressen

Låg-affektivt 
bemötande 
- vid kaos
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Låg-affektivt 
bemötande
Lugn 
Vänta ut 
Återgå till vardagsaktiviteter 
Städa upp 
Avleda vidare
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Vardag igen

Utvärdera situationen



Metod
Att hantera svåra 
situationer utan att 
eskalera dem 
Att utvärdera varför det 
blev svårt 
Att förändra så att det inte 
händer igen



Utvärdera

Utvärdera situationen 
Kartlägg personens 
- Beteende för att hitta mönster 
- Stressfaktorer för att kunna 

anpassa 
- Somatiska bekymmer 

BPSD-registret 
Appen lågaffektivt bemötande
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Metod
Att hantera svåra 
situationer utan att 
eskalera dem 
Att utvärdera varför det 
blev svårt 
Att förändra så att det 
inte händer igen
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Förändring
Vi anpassar den fysiska 
miljön 
- Lugn 
- Överblickbar miljö



Och resten är medståndet 
- Delaktighet 
- Att bli bemött utifrån sina 

förutsättningar 
- Validering 
- Promtar 
- Lågaffektivt bemötande

Förändring
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