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NOLLVISION

Namn: Margit Johansson  Datum: 4 februari 2015

 
A. Beskriv tillfällen när personen är tillfreds och mår bra
Tycker om att lyssna på musik och sjunga, pratar gärna om sitt tidigare arbete. 
Gillar promenader. 

B. Beskriv tillfällen när personen är orolig och mår dåligt
Blir ibland orolig när anhöriga går hem. Kan ibland bli orolig på eftermiddagen 
före middagen. Går då rastlöst omkring. Tycker inte om när medboende för högl-
judda. 

C. Aktuell situation
Under tisdagen arbetade endast vikarier. På kvällen blev Margit plötsligt väldigt 
orolig och ville gå ”hem”. Skrek, försökte slå den som kom för nära. Sjuksköterska 
tillkallades, lugnande medicin gavs (se journal).

D. Vilka bedömningar har gjorts för att hitta utlösande faktorer?

1. Medicinsk:     Ja  □ Nej, varför inte: 
(t.ex. smärta, infektioner och uttorkning) 

resultat:  Inga kroppsliga symptom som kan förklara oron/beteendet.

2. Funktionell:     Ja □ Nej, varför inte: 
(t.ex. syn och hörsel och förflyttningsförmåga)

resultat:  Hör dåligt på vänster öra och har svårt att följa med i samtal.

3. Psykosocial:     Ja  □ Nej, varför inte: 

(t.ex. samspel, relationer med personal, anhöriga och medboende)
resultat: Blir orolig när rutiner ändras eller om det är ny personal.

4. Kognitiv:         Ja       □ Nej, varför inte:  
(t.ex. förändrad kognition på grund av depression, förvirring eller försämring i 
demenssjukdomen.)

resultat: Har varit nedstämd senaste veckorna. Har tidigare i livet behandlats för 
depression. 

5. Psykologisk:         Ja       □ Nej, varför inte: 
(t.ex. stress, ändrade förhållanden)

resultat: Blir orolig när hon inte vet vad som ska hända.
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6. Fysisk miljö:         Ja       □ Nej, varför inte: 
(t.ex. ljudnivå, belysning och möjlighet att gå ut)

resultat: Svårt för Margit att komma ut då det varit många vikarier på senaste 
tiden.

 
E. Registreras personens symptom i BPSD-registret? 
          □ Ja         Nej, varför inte: 
Ingen på avdelningen har ännu gått utbildningen.

 
F. Har personens anhöriga varit delaktiga i kartläggningen?
           Ja        □ Nej, varför inte:

 
G. Sammanvägd bedömning av utlösande faktorer 

resultat: Margit är känslig när vikarier arbetar, framför allt om rutinerna ändras 
och hon inte förstår vad som ska hända. Förmodligen kände vikarierna inte till att 
hon hör dåligt och att hon behöver vara ute och gå för att känna sig lugn.   
    
   


