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Forord
Nok en demenskamerat fra tidenes morgen fyller 60 år. Arnfinn Eek har vært 
med i utviklingen på demensfeltet fra det hele startet med planleggingen av et 
statlig utviklingsprogram i slutten av 1980-årene, fortsatte med oppbyggingen 
av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og videreføringen til Nasjonalt 
kompetansesenter for aldring og helse.

Tradisjonen tro får han sin bok som dokumentasjon på kreativitet, utholden-
het og solid faglig innsats. Som ved tidligere anledninger som denne, har det 
vært et ønske å holde jubilanten uvitende om prosjektet. Det har ikke vært lett, 
Arnfinn har som regel en finger med i det meste, ikke minst i publiseringssam-
menheng. Men ved velvillig og snedig internt samarbeid mener vi å ha kommet 
i havn uten å være blitt oppdaget.

Våren 2007 ble det etablert en redaksjonskomité bestående av Per Kris-
tian Haugen, Øyvind Kirkevold, Aase-Marit Nygård og Toril Utne. Ragnhild 
M. Eidem Krüger påtok seg redaktøransvaret. I slutten av mai ble aktuelle 
personer invitert til å bidra, og resultatet ble 20 artikler fra ulike områder av 
demensfeltet. Med utgangspunkt i jubilantens virkeområder gjennom mange 
år ble bidragsytere oppfordret til å tenke organisering, formidling og nyetabler-
ing, og at innlegg med tilbakeskuende perspektiv heller ikke måtte glemme 
fremtidsperspektivet. 

Redaksjonskomitéen takker alle bidragsytere til boken som gir innblikk i 
utvikling på områder som diagnostikk og behandlingsmuligheter, utfordrende 
atferd, subjektive opplevelser hos personer med demens, tilbud til pårørende, 
kompetanseutvikling og oppgaver i forhold til funksjonshemning og aldring 
og eldre med utviklingshemning.

Uten støttespillerne Eva Anfinnsen, Vigdis Knutsen og Bjørg Aaring hadde 
det vært vanskelig å få prosjektet trygt i havn.

 

Bergen, Oslo, Tønsberg juli 2008
 

Ragnhild M. Eidem Krüger (red.)
Per Kristian Haugen
Øyvind Kirkevold
Aase-Marit Nygård
Toril Elisabeth Utne
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Over alt – alltid
Arnfinn Eek 60 år 

Per Kristian Haugen

Psykologistudenten Arnfinn Eek skulle egentlig bli barnepsykolog, og hoved-
oppgaven han skulle skrive til psykologisk embetseksamen var planlagt å 
dreie seg om barn og leik og omhandle utvikling av gode utearealer i norske 
barnehager. Slik skulle det ikke bli. Hans yrkesbane ble alderspsykologien og 
tiltak for personer med demens. Det siste inkluderte for øvrig utforming av 
utearealer – ikke lekeområder for barn, men sansehager i tilknytning til syke-
hjem og bokollektiv.

Før Arnfinn begynte på embetsstudiet i 1973, hadde han opparbeidet seg 
en imponerende arbeidserfaring fra andre felt enn psykologien. Han hadde 
hatt en rekke jobber innen praktisk håndverk som oppdrag med snekring, 
maling og sågar riving av hus. Han hadde til sammen ett års sykehus-
erfaring fra pleiesektoren, blant annet som pleier på sykehuset Sophies 
Minde i Oslo. Et rykte vi riktignok ikke har fått dokumentert, er at han 
også skal ha arbeidet i en kortere periode som politimann i passkontrollen 
på Fornebu. Gjennom flere år i begynnelsen av 1970-tallet var han ansatt i 
Nasjonalhjelpens Fond for Krigens Ofre i Oslo. Et annet viktig arbeid gjen-
nom mange år var undervisning i psykologi ved Statens edruskapsdirektorat.  
Denne brede arbeidserfaringen fra praktisk håndverk, ulike områder av helse-
vesenet og undervisning har vært et viktig grunnlag for Arnfinns arbeidskarriere 
etter fullført embetseksamen i psykologi.
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Årsaken til at Arnfinn skiftet kurs i løpet av studiet var at han i 1977 hadde 
halvårig praksis som psykologpraktikant på Dikemark sykehus, avdeling III. 
Der startet han sammen med sjefpsykologen på avdelingen, Tore Mordal, og 
medstudenten Per Kristian Haugen, en liten boenhet for en gruppe på seks 
personer med senil demens. Uten at han selv eller medarbeiderne visste det, 
var dette sannsynligvis den første skjermede enheten for personer med demens 
i Norge. Med støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening arbeidet han et år i 
denne avdelingen i full tid, men med halv lønn. Resultatet ble hovedoppgaven 
til embetseksamen med tittelen Senil demens – er det behandlingsmulighet?  
– i samarbeid med Per Kristian Haugen.

Arnfinn Eek ble cand.psychol. i 1979 og ble hentet direkte inn i prosjektarbeid 
på Norsk gerontologisk institutt (NGI). Her arbeidet han frem til 1983. NGI var 
den gang Norges ledende forskningsinstitusjon på eldrefeltet og hadde lange og 
gode tradisjoner med forskning, arbeid med kompetanseheving og i utdanning  
av forskere innenfor gerontologien. Instituttet som i tretti år ble ledet av Eva  
Beverfelt, var det første i sitt slag i Europa. Arnfinn var her blant annet prosjekt-
leder for en undersøkelse hvor en kartla hvilke behov eldre i Oslo hadde og 
hvilke tiltak de faktisk fikk. Allerede da innledet han et tett samarbeid med 
 psykolog Aase-Marit Nygård, et samarbeid som skulle fortsette frem til i dag.

Med blikk for  
nye prosjekter  
– jubilanten på  
slutten av  
1980-årene.   

 (Privat foto)
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Arnfinn hadde i 1979 flyttet til Våle i Vestfold, og høsten 1982 ble han ansatt 
som klinisk psykolog i halv stilling på Granli senter i Sem i Vestfold. Her ble 
han leder av et dagsenter for psykiatriske pasienter. Parallelt med dette startet 
han det såkalte Eldreprosjektet i Sem kommune, som fikk stor oppmerksom-
het fordi dette var en av de første kartleggingene her i landet av forekomst 
av demens. Undersøkelsen dreide seg også om utprøving av avlastnings- og 
veiledningstiltak for pårørende med omsorgsansvar for personer med demens 
utenfor institusjon. Prosjektet endte i 1986 opp med rapporten Når hukommelsen 
svikter: En undersøkelse om forekomst av aldersdemens hos personer over 80 
år, og betydningen av tiltak for pårørende med omsorgsansvar.

I denne perioden var forøvrig Arnfinn foregangsmann på et annet felt: Han må 
ha vært en av de første forskerne her i landet som drev databehandling på bærbar 
datamaskin. Dette var en merkelig remedie som så ut som en reiseradio – i alle 
fall ikke som en datamaskin. Den var uten harddisk, hadde to diskettstasjoner 
og en meget minimal arbeidshukommelse. Den datakunnskap Arnfinn bygget 
opp i disse årene ble nyttig erfaring da han senere var sentral i innføringen av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på Granli senter og etter 
hvert på Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.

Undersøkelsene som Arnfinn hadde foretatt i Sem kommune og erfaringer fra 
prosjekter som samtidig var blitt gjennomført på Ullevål sykehus og Norsk 
gerontologisk institutt, hadde til fulle vist at tilbudet om diagnostikk og til-
tak for personer med demens og deres familier, var mangelfullt. Dette var 
utgangspunktet for at Arnfinn i 1985, nå som spesialpsykolog, sammen med 
administrasjonssjef Sverre Glørstad og spesialpsykolog Per Kristian Haugen  
på Granli, planla og startet den første utredningsavdelingen i Norge for diag-
nostikk og behandling av personer med uklare demenstilstander. Avdelingen ble 
etablert som et forsøksprosjekt og Sosialdepartementet bidro med årlig støtte. 
Det ble lagt opp til tverrfaglig samarbeid mellom psykologer, leger, syke pleiere, 
ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom og hjelpepleiere. Avdelingen ble ved pro-
sjektavslutningen i 1989 et fast tilbud i Vestfold fylke. Arnfinn Eek ble i 1991 
spesialist i klinisk psykologi med gerontopsykologi som fordypningsområde.

Høsten 1988 arrangerte Sosialdepartementet et seminar om aldersdemens som 
hadde bred deltagelse fra statlige og kommunale myndigheter, forsknings-
institutter og kliniske fagmiljøer. Dette seminaret var utgangspunktet for at 
det i 1990 ble startet et femårig utviklingsprogram om aldersdemens. Faglig 
og administrativ koordinering ble lagt til NGI med Aase-Marit Nygård som 
 programkoordinator. Som en del av programmet ble det opprettet en lands-
dekkende INFO-bank, plassert på Granli senter. Samtidig ble det startet et 
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regionalt kompetansesenter som skulle betjene fylkene Østfold, Buskerud, 
Telemark og Vestfold. Arnfinn ble prosjektleder for begge tiltakene. 

Erfaringene fra Utviklingsprogrammet, INFO-banken og det regionale kompe-
tansesenteret dannet noe av grunnlaget for et stortingsvedtak i 1995 om opp-
rettelse av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Det ble etablert i 1997 
med Arnfinn Eek og Aase-Marit Nygård som ledere, og professor Knut Engedal 
som fagkoordinator. Kompetansesenteret fikk fire oppgaver av det daværende 
Sosial- og helsedepartementet:

•  Å drive forsknings- og forsøksvirksomhet for å bedre behandlingstilbudene 
til personer med demens og deres pårørende

• Å tilby undervisning om demens
• Å utvikle læremateriale
•  Å tilby rådgivning til kommuner og spesialisthelsetjenesten i demens-

anliggender.

På begynnelsen av 1980-tallet hadde Knut Engedal begynt å interessere seg 
for demens og ble raskt en viktig del av fagfeltet. Arnfinn og Knut har i alle 
år hatt et nært samarbeid, og da Kompetansesenteret i 2007 ble omorganisert 
under navnet Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, fortsatte  Arnfinn 
som daglig leder og Knut Engedal ble fagsjef. Samarbeidet ble om mulig enda 
sterkere.

Stikkord for Arnfinn Eeks arbeidskarriere er nybrottsarbeid og evne til å kunne 
se muligheter og til å kaste seg ut i stadig nye utfordringer. Samtidig – sett i et 
30 års tidsperspektiv – har hans karriereløp hatt en klar linje og sammenheng 
med utgangspunktet i konkret klinisk arbeid til fokusering på hvordan tilbudet til 
personer med demens kan bygges opp og organiseres på nasjonalt plan. Arnfinn 
har inngående kjennskap til lover og regler, rundskriv og retningslinjer – noe 
som er en viktig forutsetning i planlegging av nye prosjekter og tiltak. Han er 
en dyktig forhandler med faglig ballast i møte med kommunale og sentrale 
myndigheter om utvikling på demensfeltet.

Som person har han et behagelig og åpent sinn. Han har god tro på og ser res-
surser hos sine medarbeidere og gir dem ansvar til å kunne arbeide selvstendig. 
Han har en uvanlig kapasitet til å holde motet og humøret oppe på tross av lange 
arbeidsdager, rapporter som gjennomgås og undervisning som må ferdigstilles 
i de sene timer. For ikke å snakke om de mange og lange reisene med uvær og 
ventetid på flyplasser nord og vest i landet. Tidspunktene hans e-post og tekst-
meldinger er sendt på, peker ikke i retning av en jobb fra åtte til fire.
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En annen fascinerende egenskap ved Arnfinn Eek er at han har evnen til å 
kunne veksle mellom å legge vekt på detaljer og samtidig kunne se helhet i 
planlegging og gjennomføring. Her nærmer en seg noe av kjernen av Arnfinn 
som fagmann. Han er først og fremst en god leder, administrator og psykolog. 
Men samtidig, tror vi, ønsker han helt inne i fagpersonsjelen å være snekker. 
Det er ikke vanskelig å se at en grunnmur som håndverker avspeiler seg i hans 
rolle som nybrottsmann, utvikler og byggmester for Nasjonalt kompetansesenter 
for aldersdemens. Han har snekkerens instinkt til nøyaktighet for millimetre 
og riktige vinkler, men samtidig evnen til å se huset ferdig og dermed kunne 
sette opp de nødvendige langsiktige målene for arbeidet.

Nå venter nye oppgaver. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens er blitt 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, med nye oppgaver utover 
demensfeltet. Det er sagt at ingen blir gammel av å leve – bare av å miste 
interessen for å leve. Det har ikke vært mulig å observere noen tegn på svikt i 
interesse og nytenkning hos Arnfinn. Dette, sammen med at han er blitt flinkere 
til å la seg avlaste fra oppgaver som regnskap, bokutgivelser og undervisning 
og til å skaffe seg mer fritid, borger for at gründeren i Arnfinn fortsatt kommer 
til å søke nye jaktmarker i tiåret som kommer.

Arnfinn Eek i et avslappet øyeblikk på fjellet med Cassandra. (Privat foto)
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Knut Engedal (t.v.) og Arnfinn Eek – hjertelig til stede på Alzheimer Europe-kongress 
i Oslo, mai 2008.

(Foto: Ragnhild M. Eidem Krúger)
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Utvikling av diagnoseverktøy  
for utredning av demens  
i et 30 års perspektiv

Knut Engedal

Forståelsen og diagnostisering av demens bygger på kunnskap vi i første rekke 
har om Alzheimers demens, den hyppigste årsaken til demens. Diagnosered-
skaper som er prøvd ut har derfor basert seg på den kunnskap man til enhver 
tid har hatt om Alzheimers demens. Det er først de seneste femten år man har 
fattet økende interesse for å finne frem til diagnoseredskaper som kan skille de 
ulike demenssykdommene fra hverandre. Ikke minst skyldes dette at man er 
på jakt etter spesifikk behandling som kan stoppe progresjon av demens eller 
sågar kurere sykdom som forårsaker demens.

Minde, Bergen, 1979

I 1979, for nesten tretti år siden, var forfatteren av denne artikkelen allmennprakti-
serende lege i Bergen, og følgende sykehistorie er hentet fra egen praksis.

Fru A var en 70 år gammel kvinne som en dag slo seg ned på venteværelset 
hos dr. Engedal. Kontorsøster, som det het den gangen, fikk ikke helt tak på hva 
hun ville – om hun ville ha time, om hun kom i et eget ærend eller om hun kom 
på vegne av en annen. Hun fikk en kopp kaffe og etter omtrent en time var hun 
borte. Dagen etter kom hun tilbake, også denne gangen uten å kunne formidle 
sitt ærend. Dette gjentok seg dag etter dag. Etter en ukes tid skjønte vi (jeg og 
sykepleier) at noe måtte være galt fatt, uten helt å forstå hva det kunne være. 
Fru A hadde i første rekke problemer med å formidle seg verbalt. Hun virket 
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ikke engstelig, ikke deprimert og hadde ingen spesielle idéer hun ville drøfte 
med oss. Hun virket ikke å ha noen lammelser som kunne tyde på hjerneslag, 
men hun var litt ustelt. Vi var like langt. Det fortsatte på samme måten i enda 
en uke. Fru A kom til venteværelset daglig, fikk en kopp kaffe og forsvant etter 
en time eller to. Så en dag ringte en ung kvinne og presenterte seg som fru A’s 
datter. Hun hadde fått vite av en av våre pasienter at mor kom til oss nesten 
daglig og ville gjerne få opplyse oss om at mor de siste to-tre årene var blitt 
økende glemsk og hadde mistet evnen til å ta vare på seg selv, gjøre innkjøp, 
stelle tøy og ikke minst evnen til å formidle seg verbalt. Datter var fortvilet og 
lurte på om vi kunne hjelpe moren og henne. Først nå dukket idéen opp om at 
dette kunne dreie seg om en kvinne med en demenssykdom. Men hva skulle vi 
gjøre videre? Hvilke undersøkelser skulle vi gjøre for å fastslå dette?  Det eneste 
jeg (vi) fant på var å henvise henne til psykiatrisk poliklinikk på Haukeland 
sykehus med spørsmål om innleggelse til observasjon. 

Hva forteller historien? For det første at vanlig norsk helsepersonell i primær-
helsetjenesten for tretti år siden ikke hadde særlige kunnskaper om demens-
sykdommer, og at de slett ikke visste hvordan de skulle utføre en diagnostisk 
utredning. Diagnoseverktøy var ikke kjent og heller ikke prosedyre for hvordan 
man skulle gjøre en utredning. 

Dikemark sykehus, Asker 1979  
– skalaen OBS-demens blir født

Omtrent på samme tid som undertegnede hadde fru A på besøk på sitt vente-
værelse, gjennomførte to unge psykologstudenter sin hovedoppgave ved Univer-
sitetet i Oslo. Studentenes navn var Arnfinn Eek og Per Kristian Haugen. Deres 
oppgave het: Senil demens. Er det behandlingsmulighet? Hovedoppgaven ble 
publisert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo i 1979 (Eek og Haugen 
1979). Et av kapitlene i oppgaven heter Evalueringsmetoder. Der redegjøres 
det for hvordan man kan bruke ulike metoder for å utrede pasienter med mis-
tanke om demens. Ved hjelp av henvisninger til faglitteratur argumenteres det 
heftig mot at pasienten skal testes med kognitive tester. Kognitiv testing kan 
føre til uheldige konfrontasjoner, de er ”truende” for eldre mennesker og kan 
føre til hemning slik at den eldre pasienten ikke lenger kan fungere, hevdes 
det i oppgaven. Forfatterne slår derfor et slag for bruk av observasjonsskalaer, 
og det ble starten på den første norske observasjonsskalaen for å vurdere ulike 
funksjonsevner hos personer med demens. Psykologisk evalueringsskjema for 
senil demente pasienter (PAT) ble født, et observasjonsverktøy som senere er 
blitt videreutviklet av Eek og Haugen til det vi i dag kaller OBS-demens (Haugen 
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og medarbeidere 1997). Fremdeles er dette et meget utbredt og godt diagnostisk 
verktøy. De to unge psykologene var tidlig ute. Andre internasjonalt godt kjente 
demensskalaer som brukes ved å observere pasienten eller som er et resultat av 
observasjon og samtale med pasient og pårørende, kom senere. Dette gjelder 
for eksempel Clinical Dementia Rating Scale (CDR, Hughes og medarbeidere 
1982), på norsk Klinisk demensvurdering (KDV), Gottfries-Bråne-Steen skalaen 
(GBS, Gottfries og medarbeidere 1982) og Global Deteriorating Scale (GDS, 
Reisberg og medarbeidere 1985). Forutsetningen for å bruke slike skalaer er at 
man må ha daglig kjennskap til pasientens fungeringsevne i flere uker. I Eeks 
og Haugens hovedoppgave ble det ikke foreslått eller diskutert at pasientene 
som ledd i en diagnostisk utredning burde undersøkes kroppslig, at det burde 
tas noen blodprøver eller gjøres undersøkelse av hjernen med røntgen eller 
andre apparater – merkelig nok.

Den store verden noen år tidligere (1975)  
– korte demenstester blir prøvd ut

Nevropsykologer har i mange år hatt gode redskaper til å teste kognitive funk-
sjoner, men det var en travel klinisk hverdag som tvang frem verdens mest 
populære test, som i dag brukes i demensutredning over alt: Mini Mental Status 
test (MMS, Folstein og medarbeidere 1975). Denne ble utviklet i 1975 som en 
kjapp test til bruk i sykehus for å avdekke pasienter med delirium. Den ble snart 
kjempepopulær og oversatt til mange språk, også til norsk i 1983 (Engedal og 
medarbeidere 1988). På samme tid ble flere lignende korte tester tatt i bruk, for 
eksempel Short portable mental status questionnaire (SPMSQ, Pfeiffer 1975) 
og Geriatric Mental State (GMS, Copeland og medarbeidere 1976). Etter hvert 
er mange lignende tester tatt i bruk, og nevropsykologer er kommet på banen, 
spesielt på 1990-tallet, med å innføre store testbatterier i utredning av pasienter 
med mistanke om demens.

Ullevål sykehus, Oslo 1983

Da Knut Laake, Norges første professor i geriatri, kom til geriatrisk avdeling på 
Ullevål sykehus i 1982, skjedde det mye nytt nesten hver dag. Et av de mange 
initiativene han tok var å skaffe penger til en doktorgradsstipendiat som sammen 
med Per Kristian Haugen undersøkte hvilke diagnostiske metoder som kunne 
brukes i en poliklinisk utredning. Stipendiaten er forfatteren av denne artik-
kelen, legen som i 1979 ikke hadde kunnskap om hvordan han skulle utrede 
fru A. Doktorgradsarbeidet seilte i medvind og et samarbeid oppstod mellom 
geriatrisk avdeling på Ullevål sykehus og Granli senter i Sem som var  organisert 



Å leve med demens. Erfaringsbasert utvikling av tilbud18

i spesialisthelsetjenesten i psykiatri i Vestfold. Arnfinn Eek var på dette tids-
punktet ansatt der og var i gang med å utføre en befolkningsundersøkelse i 
Vestfold for å finne forekomsten av demens i den eldre befolkningen. Engedal 
og Haugen gjorde det samme i Oslo, og det ble brukt noen felles diagnostiske 
redskaper i de to prosjektene.

Granli, Vestfold 1985

Samtidig som doktorgradsprosjektet pågikk på Ullevål, åpnet Norges første 
utredningsavdeling for demens. Det var på Granli senter i Sem. Hvem stod 
bak? I alle fall de to psykologene Arnfinn Eek og Per Kristian Haugen, som 
ble de drivende kreftene i dette arbeidet de første årene. Hvordan fikk de det 
til? En dyktig og fremtidsrettet administrator Sverre Gløersen på Granli, stod 
bak og hadde fått godkjent budsjett for driften. Man skal heller ikke glemme 
idémakeren, psykolog Aase-Marit Nygård, som da arbeidet som forsker på 
Norsk gerontologisk institutt. Hun var den gang og senere mentor for de to 
psykologene som ikke lenger var så pur unge i 1985. På dette tidspunkt var 
Sverige et foregangsland som mange hentet erfaringer fra, så også psykologene 
på Granli.

Utredning av demens sent på 1980-tallet

De fleste sykehus i Sverige og Norge, inklusive alderspsykiatrisk avdeling på 
Granli og geriatrisk avdeling på Ullevål sykehus, utredet pasienter henvist med 
spørsmål om demens etter to ulike modeller. Pasienter som ikke hadde spesielt 
utfordrende atferd eller store hjelpebehov, ble utredet i dagopphold i sykehus. 
Pasienter som trengte en grundigere vurdering for utredning av atferd og ikke 
minst hjelpebehov, ble lagt inn i sengepost til utredning i tre til fire uker. I utred-
ningen ble det lagt vekt på tverrfaglighet, og at den skulle være bredt anlagt, det 
vil si at man skulle stille en spesifikk demensdiagnose og vurdere hjelpetiltak 
og pårørendes situasjon. Utredningen inneholdt følgende elementer: kognitiv 
testing av pasientene, innsamling av opplysninger fra pårørende, vurdering av 
evne til å gjennomføre aktiviteter i dagliglivet (ADL), somatisk og psykiatrisk 
undersøkelse og blodprøveanalyse for å avdekke sykdom i skjoldbruskkjertelen, 
biskjoldbruskkjertelen, svikt i vitamin B12-omsetningen og syfilis. Pasienten 
fikk utført et computertstyrt røntgenbilde av hjernen (CT).
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Poliklinisk utredning og hukommelsesklinikkonseptet  
på 1990-tallet

Utenfor Norges grenser, spesielt i USA og England, hadde det allerede fra 
midten på 1980-tallet kommet en ny trend som ble kalt ”memory clinic concept”, 
på norsk hukommelsesklinikkonseptet. Dette en poliklinisk modell hvor man 
raskt og effektivt utreder pasienter med mistanke om demens. At det skulle gå 
raskt og effektivt var nok fordi påtrykket for utredninger etter hvert ble større 
og større og kapasiteten ble mindre og mindre for å gjøre utredningen ved 
innleggelse i sykehus over flere uker. Dessuten ble en slik prosedyre ansett for 
kostbar. Samtidig, i 1986, kom den første publikasjonen om effekt av et nytt 
legemiddel mot Alzheimers demens, tetrahydroaminoakridinsyre, den første 
acetylkolinesterasehemmeren (Summers et al 1986). De første hukommelses-
klinikkene i USA ble faktisk etablert for å tilfredsstille publikums behov for 
utredning med tanke på å sette i gang medikamentell anti-demens behandling. 
Andre land tok snart etter, også Norge og andre nordiske land. I forbindelse 
med det nasjonale utviklingsprogram om aldersdemens, ledet av Aase-Marit 
Nygård, ble den første Hukommelsesklinikken åpnet på geriatrisk avdeling på 
Ullevål sykehus. En lignende klinikk som ikke bar navnet hukommelsesklinikk 
ble opprettet på Lovisenberg sykehus, det såkalte Rosenborgteamet. Prosedyren 
for utredning fulgte de samme prinsippene ved de to sykehusene. Mange andre 
sykehus i Norge fulgte etter utover 1990-tallet. Denne prosedyren er etter hvert 
blitt standardisert og brukes i dag over hele verden. Metodene har imidlertid endret 
seg i takt med utvikling av ny kunnskap om gode diagnostiske verktøy.

Hukommelsesklinikkonseptet på 1990-tallet bestod av en poliklinisk utred-
ning med anamneseopptak av pasient og pårørende, slik det fortsatt gjøres i dag. 
Kognitiv testing ble utført, helst av nevropsykolog som kunne utvide testingen 
etter behov. Lege utførte somatisk og psykiatrisk undersøkelse med inklusjon av 
blodprøveanalyser. Vurdering av evnen til å utføre aktiviteter i dagliglivet (ADL) 
ble enten undersøkt ved hjelp av spørreskjema til pårørende eller i en vurdering 
utført av ergoterapeut. Strukturell og funksjonell undersøkelse av hjernen ble 
utført med CT eller magnetisk resonansteknikk (MR), samt bruk av enfoton 
tomografi (engelsk: Single Photon Emission Tomography, SPECT). I noen av 
de mest avanserte hukommelsesklinikkene, spesielt i Sverige, begynte man å 
spinalpunktere pasientene i utredningen for å undersøke biologiske markører 
for Alzheimers demens. Redusert konsentrasjon av beta-amyloid protein og 
forhøyet verdi av tau protein i ryggmargsvæsken ble i vitenskapelige under-
søkelser ansett for å være gode markører for Alzheimers demens. 
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Fremdeles på 1990-tallet  
– utredning av utfordrende atferd

Det er behov for å utrede ulike aspekter ved demens. Å stille en riktig 
 diagnose, vurdere hjelpebehov, sette i gang legemiddelbehandling og tildele 
omsorgstiltak er nødvendig, men også vurdering av atferd har lenge vært sett 
på som et  viktig område. I faglitteraturen har betegnelsen ”atferdsmessige og 
psykologiske symptomer ved demens” (APSD) fått fotfeste. Alderspsykiatrisk 
spesialist helsetjeneste i Norge har definert dette som sin oppgave og utover på 
1990-tallet ble flere og flere alderspsykiatriske enheter og avdelinger etablert. I 
dag fins slike enheter i alle norske fylker, unntatt i Finnmark, Sogn og Fjordane 
og Aust-Agder. Avdelingene arbeider både poliklinisk, ved ambulante tilsyn 
til pasienter i sykehjem og ved å ta imot pasienter til fire-åtte ukers opphold i 
sengeavdeling. Avdelingen på Granli er en slik avdeling i dag. 

Mange nye instrumenter for å vurdere APSD er utviklet, og spesielt skal 
nevnes Neuropsychiatric Inventory (NPI, Cummings og medarbeidere 1994). 
Depresjon som er et meget vanlig symptom ved demens, kan vurderes med NPI, 
men kanskje er det enda bedre å bruke Cornell skala for depresjon (Alexopoulos 
og medarbeidere 1988). Begge disse skalaene brukes i dag i klinisk praksis i 
vårt land.

Norge rundt i år 2000  
– utredning i primærhelsetjenesten

I motsetning til den begeistring som oppstod i spesialisthelsetjenesten ved etabler-
ing av hukommelsesklinikker, ble ikke interessen for utredning ved mistanke 
om demens vekket noe særlig blant primærhelsetjenestens personale. Spesielt 
gjaldt dette legenes engasjement. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og 
helse (tidligere Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens) gjennomførte 
ved årtusenskiftet et større prosjekt i 17 kommuner i fire fylker. Det gikk ut på 
å finne frem til gode metoder og prosedyrer for utredning av demens i primær-
helsetjenesten, som et samarbeid mellom omsorgstjenesten i kommunene og 
pasientens fastleger. Prosjektet var tungt å gjennomføre, spesielt fordi mange 
av legene i de 17 kommune var lite interessert. Men prosjektet førte i alle fall til 
at man fant frem til en prosedyre for hvordan omsorgstjenestene og fastlegene 
kunne samarbeide og hvilke verktøy som kunne tas i bruk. Det har senere blitt 
en arbeidsoppgave for Kompetansesenteret å oppfordre primærhelsetjenesten 
til å utrede pasienter med tydelige tegn på demens, det vil si pasienter som har en 
MMS-skåre på 24 eller mindre. Utredningsverktøyet som ble utviklet i prosjektet 
er i dag levert gratis til alle landets kommuner og fastleger og kan dessuten 
hentes gratis på Kompetansesenterets hjemmeside: www.aldringoghelse.no. 
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Sosial- og helsedirektoratet står last og brast med Kompetansesenteret i denne 
saken og har finansiert trykning og distribusjon, og ikke uventet har igjen navnet 
Arnfinn Eek dukket opp i forbindelse med verktøyet.

Fremdeles Norge rundt, men nå i 2007

Hvordan ser det ut i kommune-Norge i dag? Ifølge en rykende fersk spørre-
undersøkelse fins det 106 kommuner som har demensteam. De aller fleste 
teamene driver utredning og bruker det anbefalte verktøyet. I tillegg er det om 
lag 65 kommuner som har demenskoordinatorer. Omtrent halvparten av koordi-
natorene er knyttet til et demensteam og halvparten arbeider alene. Om vi skal 
stole på denne spørreundersøkelsen til norske kommuner, drives det kommunal 
utredning av pasienter med mistanke om demens i 117 kommuner, det vil si 
at en tredel av alle kommuner har organisert et system for demensutredning i 
primærhelsetjenesten. 

Hvor mange personer med demens som får tildelt hjemmetjenester har en 
demensdiagnose? Det spørsmålet prøvde Birger Lillesveen og Linda Lystrup å 
svare på i 2006. I en undersøkelse av mer enn 400 personer med klare sympto-
mer på demens, det vil si med KDV-skåre på 1 eller høyere, hadde 53 prosent 
en demensdiagnose (Lystrup og medarbeidere 2006), og det var ingen forskjell 
på om pasientene hadde mild, moderat eller alvorlig grad av demens. Av dem 
som hadde fått en diagnose hadde kun en tredel fått denne av fastlegen, resten 
hadde vært utredet i spesialisthelsetjenesten. Vi har fortsatt en lang vei å gå!

Verden i 2007 og i fremtiden

De siste 15 årene har man sett en rivende utvikling i hele verden med etabler-
ing av hukommelsesklinikker som en arbeidsmodell. Hukommelsesklinikkene 
har tatt i bruk stadig nye metoder for å kunne diagnostisere de ulike demens-
sykdommene på et tidligere og tidligere stadium. I dag er vi kommet i den 
situasjonen at helsepersonell som arbeider i en hukommelsesklinikk ser stadig 
yngre pasienter og personer som kommer fordi de er bekymret over sin hukom-
melsesfunksjon. Mange av dem har ingen kognitiv svikt forenlig med demens, 
men har det som kalles mild kognitiv svikt. Begrepet mild kognitiv svikt har 
grepet om seg. Omtrent 60 prosent av personer med mild kognitiv svikt utvikler 
Alzheimers demens over en femårs periode. Det betyr at mild kognitiv svikt i 
mer enn halvparten av tilfellene er en subklinisk form av Alzheimers demens. 
Det jaktes på nye diagnostiske metoder og nye diagnostiske kriterier, men frem-
deles holder mange av de gamle metoder stand. Evidensbaserte undersøkelser 
understreker at det er viktig å innhente opplysninger fra pårørende, gjerne med 
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standardiserte spørreskjemaer som for eksempel Anamneseskjema for pårør-
ende (Jorm og Korten 1988). Nevropsykologiske tester er meget anvendelige 
i diagnostikken, og spesielt er hukommelsestester gode instrumenter å ty til 
(SBU 2006). Somatisk og psykiatrisk undersøkelse for å utelukke depresjon, 
legemiddelbivirkning og skjoldbruskkjertelsykdom er like aktuelt som før, og 
en omfattende undersøkelse av hjernens strukturer med MR er nødvendig for 
å vurdere ulike områder, som for eksempel de mediale tinninglapper hvor man 
tidlig kan oppdage substanssvinn ved Alzheimers demens. SPECT er nødvendig 
å få gjennomført ved mistanke om frontotemporallappsdemens og demens med 
Lewy-legemer. Positron emisjon tomografi (PET) er innført som en metode 
for å diagnostisere ulike former for demens ved at man måler omsetningen av 
ulike kjemiske substanser i hjernen, som for eksempel sukker. PET kan også 
anvendes for å få et indirekte mål av tetthet av beta-amyloid avleiring i hjernen. 
Såkalt Pittsburg substans har evnen til å klebe seg til beta-amyloid og dette kan 
fanges opp med PET-undersøkelse. Spinalpunksjon for å måle konsentrasjon 
av beta-amyloid og tauprotein (fosfor tau og total tau) i ryggmarksvæsken er 
blitt mer aktuelt enn før og bør utføres når man er i tvil om diagnosen. Ifølge 
internasjonal konsensus er det imidlertid frarådet å undersøke apolipoprotei-
nets (ApoE) genotype. Å være bærer av e4 varianten av genet er riktignok en 
risikofaktor for å utvikle Alzheimers demens, men brukt som en diagnostisk 
markør er påvisning av ApoE e4 lite egnet. 

Hva blir den neste biologiske markøren for Alzheimer demens? Ingen vet, 
men mange spår. Trolig vil det utvikles nye måter å anvende MR på, for eksem-
pel ved å ta i bruk computerstyrte teknikker for å måle volum av hippokampus 
og andre spesifikke områder i hjernen. Nye markører i ryggmargsvæsken og 
perifert blod vil sikkert komme. Forskning som fokuserer på endringer i pro-
teinsammensetningen i blod og i ryggmarksvæske er allerede i gang, og det 
samme gjelder for endring av genuttrykk.
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To skritt frem og på stedet hvil?
Demens og miljøbehandling i institusjon gjennom 30 år

Per Kristian Haugen

Er kjennskap til fortiden viktig og kan vi lære noe av det som var før? Eller 
er tilbakeblikk først og fremst nostalgi og uttrykk for stagnasjon og gammel-
modighet? Historikere har mange gode argumenter for betydningen av sitt fag, 
og ett er at tilbakemelding om forskjeller og likheter mellom da og nå kan gi 
kunnskap om forholdene i samtiden. Historiske tilbakeblikk kan også kaste nytt 
lys på tankegods som er blitt lagt på is og glemt, og noen ganger gjøre en mer 
bevisst på hva som er viktig i fremtiden. 

Med dette bakteppet tar denne artikkelen utgangspunkt i at det i høst er gan-
ske nøyaktig 30 år siden erfaringene fra det som må ha vært det første forsøket 
med miljøbehandling for personer med demens her i landet, ble presentert i 
tidsskriftet Impuls. Forfatterne var psykologistudentene Arnfinn Eek og Per 
Kristian Haugen (Eek og Haugen 1978). Nå er ikke 30 år lenge i et historisk 
perspektiv. I et så ungt fagfelt som demens og miljøbehandling, kan det likevel 
forsvares å si at dette er en relativt lang periode som rettferdiggjør å spørre hva 
som fortsatt er holdbart 30 år etter, hva som ikke er det, og – med utgangspunkt 
i fortiden – spekulere på hva det er viktig å arbeide mot i fremtiden.  

Den gang diagnosen var senil demens

Prosjektet dreide seg om et behandlingsforsøk med realitetsorientering. Dette 
foregikk på en nyopprettet liten enhet for syv pasienter med diagnosen senil 
demens på avdeling III på Dikemark sykehus utenfor Oslo. Pasientene hadde 
en gjennomsnittsalder på 78 år med en aldersspredning fra 73 til 88 år. Initiativ-
taker og prosjektleder var sjefpsykologen på avdelingen, Tore Mordal. Prosjektet 
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fikk støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening, og de to studentene arbeidet 
i et år med halv lønn i enheten. Erfaringene fra prosjektet ble materiale for en 
hovedoppgave til psykologisk embetseksamen ved Universitet i Oslo i 1979. 
Veiledere for hovedoppgaven var professor Jon Martin Sundet, Psykologisk 
institutt ved Universitetet i Oslo og forsker Haktor Helland fra Norsk geron-
tologisk institutt. 

Med dagens øyne er det meget uklart hvilke demenssykdommer som kunne 
ligge bak betegnelsen senil demens hos de syv pasientene. Prosjektet foregikk 
i en tid da diagnoser som demens ved Alzheimers sykdom, Picks sykdom og 
andre varianter av frontotemporallappdemens var forbeholdt yngre grupper 
under 65 år. Likevel ble det tydeligvis på en eller annen måte foretatt en diag-
nostisk vurdering, da det beskrives at to pasienter falt ut av prosjektet fordi de 
ikke hadde senil demens. Ett tilfelle ble vurdert å være depresjon og i et annet 
var hørselen årsak til mental reduksjon hos pasienten.

Det ideologiske utgangspunket for miljøbehandlingen beskrives i artikkelen 
i Impuls. Ganske ordrett med de begrepene som ble brukt for 30 år siden, sies 
det at utgangspunktet for miljøbehandlingen er at personen med senil demens 
selv vil oppleve den reduksjonen av ferdigheter som finner sted. Dette gjelder 
i alle fall i situasjoner her og nå hvor en kommer til kort. Personen opplever 
sin kognitive svikt og reduserte mulighet til selvstendighet i dagliglivet. Dette 
vil føre til psykologiske reaksjoner som redusert følelse av egenverdi, tilbake-
trekning, apati og depresjon. Det sosiale miljøets reaksjoner på den forandringen 
den gamle gjennomgår, er en medvirkende årsak til utviklingen av demens. 
Dette gjelder reaksjoner som å frata den gamle ansvar, å ikke behandle personen 
som en voksen med følelser, ønsker og behov samt de negative konsekvensene 
av understimulering og inaktivitet. Artikkelen ender opp med konklusjonen at 
miljøbehandling dreier seg om å motvirke det forfatterne kaller en senilitets-
spiral eller ”ond sirkel”, som utvikler seg til det verre. Senilitetsspiralen brukes 
som en illustrasjon på samspillet mellom hjerneorganiske, psykologiske og 
miljømessige faktorer i sykdomsutviklingen hos en person med senil demens. 
Idéen til modellen var hentet fra en artikkel av Barns, Sack og Shore i 1973, 
og er heller ikke så forskjellig fra Tom Kitwoods modell ”The involutionary 
spiral of the dementia process” (Kitwood 1997).

”Frem fra glemselen” og andre miljøtiltak

Tankegangen som lå bak forsøket i 1978 var å se miljøbehandling ut fra 
perspektivet til personen med demens. Hvordan opplevde og forstod han sin 
situasjon, hvilke behov hadde han og hvilke tiltak var det som kunne dekke 
disse behovene? Personen var prisgitt de forutsetningene som det sosiale og 
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fysiske miljøet bød på. Om ikke menneskene rundt forstod dette, ville det få 
store konsekvenser for pasientens trivsel og fungeringsnivå. 

Miljøbehandlingen omfattet så vel fysisk tilrettelegging og igangsetting av 
ulike aktiviteter som tiltak for å heve kompetansen hos personalet. Den fysiske 
tilretteleggingen gikk først og fremst ut på å gjøre enheten så oversiktlig som 
mulig. Dørene i enheten ble skiltet, det gjaldt både pasient- og servicerom. 
Spesielt WC ble iherdig merket med skilt ut fra veggen, på døren og til og med 
om nødvendig, på gulvet. Det ble satt opp en orienteringstavle med opplys-
ninger om ukedag, dato, måned, hvor en befant seg og tidspunkt for måltider. 
Dessuten ble det lagt opp til at personalet skulle være realitetsorienterende i 
samværet med pasientene. Dette skulle ikke ha preg av undervisning og kor-
reksjon, men være en naturlig del av samhandlingen. Så ofte det var behov for 
det, og når det med rimelighet kunne sies å være ”naturlig”, skulle personalet 
orientere pasientene om det som skjedde og om tid, sted og personlige forhold. 
Man skulle forsøke å forklare hendelser ved å si eksempelvis: Klokken er nå 
11, og det er tid for formiddagsmat. Formiddagsmaten blir servert i spisestuen. 
Kan jeg få følge deg dit?”

Normal
funksjon

Enda sterkere grad av tilbake
trekning til fortiden, nåtiden 
oppleves som meningsløs.

Individet aksepterer 
som et faktum den 
pålagte følelse av 
verdiløshet.

Merkelapp:
”Håpløs senil”

D Ø D

Vegetativ 
tilstand

Den gamle reagerer med 
å bli forvirret, ikke  
samarbeidsvillig osv.

Sviktende fysisk helse 
og tegn på begynnende 
hjerneskade.

Andre krever at den eldre 
bør bli avhengig av for
skjellige institusjoner for 
behandling og beskyttelse.

Ytterligere reduksjon i 
følelse av indentitet og 
egenverdi, som et resultat 
av institusjonaliseringen og 
den stigmatisering som er 
forbundet med dette.

Andre krever at eldre 
forlater sine tidligere 
roller.

Senkning av den gamles 
følelse av indentitet  
og egenverdi.

Senilitetsspiralen – slik en i 1979 tenkte seg at symptomer på demens utviklet seg. 
(Eek og Haugen 1979)
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Det ble startet et aktivitetsprogram med trim-, sang-, avislesnings- og kaffe-
gruppe. I samarbeid med pårørende fikk en samlet bakgrunnsopplysninger om 
pasientenes tidligere interesser og hobbyer. Dette ble brukt som en idébank 
for å sette i gang individuelle aktiviteter ut fra hva den enkelte hadde drevet 
med tidligere. Turer ble foretatt til barndomshjem og tidligere bosteder, og en 
skaffet til veie diverse gjenstander som kunne skape gjenkjenning og trivsel. 
Det kunne dreie seg om bøker om lokalhistorie eller temaer som harmonerte 
med interesser, utdanning og tidligere arbeid. Musikkpreferanser ble fanget 
opp og LP-plater innkjøpt. Spesielt ble spor fra LP-ene ”Frem fra glemselen” 
hyppig spilt. 

Det kanskje mest vellykkede tiltaket av alle var filmkvelder med stumfilm-
artister som Buster Keaton og Charlie Caplin. Barndommen og ungdomstiden til 
pasientene hadde vært unnagjort lenge før talefilmen kom. Det ble også skaffet 
filmer med mer nisjepreg, som super-8 filmen ”Seven great Knockouts” med 
blant andre Joe Louis, Jack Dempsey og Rocky Marciano. Denne filmen vakte 
stor interesse hos en tidligere bokseentusiast som ellers fremsto som tilbake-
trukket og apatisk. Aktivitetsprogrammet hadde med andre ord et klart preg av 
entusiasme, pågangsmot, initiativ og et sterkt ønske om å få i gang aktiviteter 
som bedret pasientenes fungeringsevne og trivsel i hverdagen. 

Det inngikk en kontinuerlig veiledning og undervisning av personalet.  
Avdelingens ansatte hadde før prosjektstart gode holdninger, men disse var 
først og fremst rettet mot å gi en varm og ivaretagende somatisk omsorg. Målet 
med opplæringen og veiledningen var å øke samhandlingen mellom pasientene 
og personalet. Opplegget var todelt. Det ble drevet vanlig undervisning og 
veiledning i grupper og dessuten gikk de to psykologistudentene tappert inn i 
den daglige pleien sammen med personalet, noe som ga mulighet til praktisk 
veiledning og modellæring. 

I hovedoppgaven til psykologisk embetseksamen presenterte forfatterne 
 resultatet fra prosjektet (Eek og Haugen 1979). Den statistiske delen av rap-
porten inneholder en imponerende ansamling av signifikansverdier og t-tester, 

I hovedoppgaven fra 1977 går det 
frem at toalettene i avdeling III på 
Dikemark sykehus ble mer enn godt 
skiltet. (Eek og Haugen 1979)
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noe som inspirerte veilederen Jon Martin Sundet til å uttale med lun ironi:  
”...aldri har noen fått så mye statistikk ut av så få forsøkspersoner.”

De kvalitative resultatene fra rapporten var langt mer interessante enn de 
øvelsene forfatterne bedrev med tall og utregninger. Erfaringene etter seks 
måneder viste at pasientene fungerte betydelig bedre sosialt og i emosjo-
nelle forhold. De fikk bedret stemningsleie og mindre angst. Fremgangen på 
 orienteringsevne for tid og sted, som det var lagt stor vekt på i opplegget med 
realitetsorientering, var derimot mer beskjeden. 

Hva er annerledes i dag?

Det er i synet på behandlingsideologi prosjektet på Dikemark harmonerer best 
med dagens oppfatning av hva som er god miljøbehandling for personer med 
demens. Utgangspunktet for tiltak og tilrettelegging skal være de opplevelsene, 
meningene, følelsene og ønskene personen med demens har. Prosjektet på Dike-
mark viste at det som har betydning i miljøbehandling er fysisk tilrette legging 
som gir mulighet til oversikt og gjenkjenning, aktiviteter tilpasset den enkelte 
beboer og støtte for identitet og selvfølelse. Å sette personen med  demens i 
sentrum og vektlegge miljøbetingelsene som bestemmende for trivsel og livs-
kvalitet, er grunnmuren i miljøbehandling også i dag.  

Den mest slående forskjellen mellom i dag og 30 år tilbake er terminologien. 
De diagnostiske begrepene en bruker på demens i dag er mer entydige. I 1978 
var det betegnelsen senil demens som regjerte. Betegnelsen senil demens ble 
brukt mindre som en diagnose og mer som en nevrologisk sekkebetegnelse på 
at det forelå en svekkelse av mental kapasitet i sammenheng med hjerneorga-
niske forandringer. I motsetning til i dag var en ikke opptatt av at diagnostisk 
utredning var et nødvendig utgangspunkt for igangsetting av tiltak.  

Et annet spørsmål er om den sterke opptattheten av utredning og utprøving 
av ulike diagnoseverktøy innen fagfeltet i 1980- og 1990-årene, tok noe av 
oppmerksomheten og statusen bort fra videreutvikling av god miljøbehandling 
for personer med demens. 

For 20-30 år siden hadde mange tro på realitetsorientering som metode i 
miljøbehandling. Metoden har få tilhengere i dag. Tilnærmingen var svært 
pedagogisk lagt opp, i sin amerikanske ekstreme form inkluderte den også 
klasseromsundervisning hvor en trente på å bli best mulig orientert om tid og 
sted. En kan få inntrykk av at Eek og Haugen heller ikke følte seg helt faglig 
vel ved å benytte en behandlingsform som var utpreget teknisk og lite fleksibel 
med tanke på individuelle forskjeller. Samtidig understreket de at det viktigste 
var individuelle tiltak ut fra pasientens behov, følelser og opplevelser. Dette var 
nok en av grunnene til at forfatterne ganske raskt etter prosjektavslutningen 
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var lite opptatt av å markedsføre denne behandlingsformen. Typisk nok  glimret 
temaet realitetsorientering med sitt fravær da den ene av forfatterne bare to år 
senere ga ut en relativt omfangsrik litteraturstudie om aldersdemens og miljø-
tiltak (Haugen 1981).

Men selv om Eeks og Haugens begeistring for realitetsorientering raskt 
bleknet, avspeiler allikevel valget av denne behandlingsmetoden en sterk tro 
på at en med tiltak kan trene opp funksjonsevne hos personer med demens. 
Det ble nok tatt for gitt at bedret funksjon og orienteringsevne automatisk førte 
til at beboerne fikk det bedre. Det viste seg for øvrig etter hvert i nye studier, 
at selv om personer med demens ble noe mer orientert om sin situasjon ved 
realitetsorientering, fikk de ikke nødvendigvis en bedre livssituasjon av den 
grunn. I noen tilfeller fikk de det faktisk verre (Schwenk 1979). I dag er en mer 
opptatt av at best mulig livskvalitet, trivsel og fravær av krenkelser er målet for 
god miljøbehandling.  

Det var et viktig skritt som ble tatt på Dikemark i 1978 gjennom å opprette 
et liten tilrettelagt enhet for personer med demens, og det er dette området det 
har skjedd mest på de siste tiårene. Vi har i dag en helt annen viten om hvordan 
en etablerer og utformer små enheter for personer med demens. Ikke minst 
Aase-Marit Nygårds prosjekter i Nordland og Oslo på slutten av 1980- og 
begynnelsen av 1990-årene har hatt stor betydning for kunnskap om hvordan 
små boenheter kan gjøres hjemlige og funksjonelle (Nygård 1997). Selv om det 
er langt igjen, har moderne institusjonsarkitektur brutt med den tradisjonelle 
korridoren og det er utviklet mange spennende alternative løsninger. Vi har 
dessuten fått mye kunnskap om hvordan utomhusanlegg kan tilrettelegges for 
personer med demens. Sansehager er et godt eksempel (Berentsen, Grefsrød 
og Eek 2007). Dette er erfaringer som etter hvert er blitt nedfelt i statlige meld-
inger og planer. Allerede i St. melding nr. 50, Handlingsplan for eldreomsorgen 
(1997) slås det fast at pleien av personer med alvorlig demens bør foregå i 
bokollektiv eller skjermede enheter i sykehjem. Små og oversiktlige miljøer 
og stabilt personale er viktig. Enda sterkere vektlegges dette i Demensplan 
2015 ”Den gode dagen” fra Helse- og omsorgsdepartementet (2007), hvor det 
slås fast at optimale rammebetingelser er små bogrupper i et oversiktlig miljø 
med få beboere (fire til åtte personer) og et stabilt personale med nødvendig 
kompetanse. I 2015 skal nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger som er bygd 
eller modernisert med tilskudd fra Husbanken i planperioden, være tilpasset 
mennesker med demens.
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Fremtiden – hvordan implementere kunnskap

I 1978 var diskusjon om behandlingsideologi konsentrert om hvorvidt miljø-
behandling for personer med demens i det hele tatt hadde noen misjon. Ikke få 
ganger ble problemstillingen stilt: burde vi ikke la den senile få være i fred og 
leve lykkelig i sin egen verden? Siden 1978 har det skjedd svært mye når det 
gjelder erfaringer med miljøbehandling. Det er skrevet mange artikler om former 
for tiltak som dekker områder som validering, gruppebehandling,  sansegrupper 
og bruk av musikk og bevegelse. I dag er betydningen av miljøtiltak for perso-
ner med demens fullt ut akseptert, ikke bare i fagmiljøer, men også gjennom-
gående hos administratorer og politikere som har ansvar for  eldreomsorg. Det 
er enighet om at personer med demens trenger mindre miljøer, meningsfulle 
aktiviteter og at gruppen skal møtes med respekt som likeverdige mennesker 
(Krüger (red.) 2007). 

Hadde Eek og Haugen holdt de samme forelesningene i dag som på begyn-
nelsen av 1980-tallet, ville fagpersoner innen feltet riste på hodet og si – dette 
vet vi. Men til tross for at kunnskapen er der, har det ikke skjedd mye de siste 
tiårene når det gjelder den miljøbehandling personer med demens faktisk tilbys i 
våre institusjoner. Det er slående hvor lite som er gjort for å overføre erfaringer 
om god miljøbehandling i praksis til vanlige heldøgnstilbud for personer med 
demens. Ikke nok med det; beboerne er i tillegg prisgitt kommunen de bor i, for 
det er store variasjoner i døgntilbudene i de ulike kommunene (Eek og Nygård 
2006). Egentlig har en ikke kommet særlig lenger enn de spede forsøk som ble 
gjennomført for 20-30 år siden. Dette har sannsynligvis en viss sammenheng 
med at ressursbehovene i sykehjem er blitt større de siste 30 årene; andelen 
eldre i befolkningen er høyere i dag og beboerne trenger mer hjelp og pleie.  

Samtidig har en vært lite opptatt av hvordan tiltak kan organiseres, slik at 
miljøbehandling blir en naturlig del av virksomheten i norske sykehjem. Den 
kanskje største utfordringen er å snu oppmerksomheten fra tiltak som alle be-
boere kan tenkes å ha mer eller mindre utbytte av, til å ta utgangspunkt i tiltak 
som den enkelte beboer ønsker og trenger. For å drive god miljøbehandling må 
en lage en plan for den enkelte beboer og legge opp tiltak ut fra den. En må ha en 
tilgjengelig verktøykasse med ulike tiltak for å kunne tilby det Cohen-Mansfield 
(2001) kaller individuelle skreddersydde tiltak. Dette vil kunne være beveg-
elses-, musikk- og kaffegrupper, og andre tiltak som aromaterapi, sanserom, 
erindringsrom og kulturtiltak i og utenfor avdelingen. Samtidig er det viktig å ha 
mulighet til å tilby individuelle aktiviteter basert på musikkpreferanser, lesing 
av spesielle bøker og avisstoff eller dyrking av personlige interesser. 

Men det er ikke nok kun å etablere individuelt tilrettelagte miljøtiltak. Slik 
vi har sett det i Norge og i andre land, fins det gjerne bare noen få sykehjem 
hvor det etableres gode behandlingsmiljøer. Enkeltprosjekter er oftest bygd på 
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ildsjelers iherdige arbeid og innsats, og miljøet faller lett tilbake til det gamle 
når disse pådriverne slutter eller gir opp å slåss mot systemet. Oppgaven vi 
står overfor er å beskrive og prøve hva som skal til for kunne implementere 
den kunnskapen vi har, slik at alle institusjoner for personer med demens i en 
kommune kan tilby god miljøbehandling. 

Fra fagmiljøet i Bradford som har sprunget ut fra Tom Kitwoods arbeider, er 
denne problemstillingen blitt reist i en nylig utkommet bok (Baldwin & Capstick 
2007). Den går kritisk til verks på flere plan mot sin læremesters teorigrunnlag for 
behandling av personer med demens. De skriver at Tom Kitwood i betydelig grad 
har endret synet på demensomsorg ved å plassere personen med demens i sentrum, 
men påpeker at Kitwoods arbeid ”…is still more talked about than practised.” 

Deres viktigste kritikk kommer når det gjelder de begrensninger som lig-
ger i Tom Kitwoods syn på omsorg og demens. Hans nybrottsarbeid om inter-
personlige relasjoner mellom omsorgsgivere og personen med demens var 
gjennomgripende viktig, men for ensidig. De mener han ikke i tilstrekkelig 
grad var opptatt av de ytre rammebetingelsene som bestemmer hvordan den 
enkelte avdeling drives. Organisering og planlegging må ikke bare foregå i 
den enkelte avdeling, men inngå i en sentralt styrt satsing som omfatter alle 
heldøgnstilbud i en kommune. 

Fremtiden – behov for organisering av veiledning  
og kompetanseheving

Eek og Haugen var opptatt av tiltak for å heve kompetansen, men kun hos 
personalet som arbeidet på den lille enheten. Spørsmålet den gang som nå er 
hvordan en kan organisere opplæring og gi veiledning til alle som arbeider med 
personer med demens i en kommune. Det er problematisk å forholde seg til 
alvorlig utagerende atferd, å måtte overprøve vurderinger eller ta avgjørelser 
mot andre personers vilje og ønsker. Det er vanskelig å ikke ha mulighet til 
gjøre det en vet er riktig i pressede arbeidssituasjoner på grunn av mangel på 
ressurser eller dårlig organisering av arbeidet. Personalet trenger tid og mulig-
het til diskusjon med kolleger, til opplæring og faglig veiledning. De som er i 
lederroller har også behov for faglig utvikling og veiledning.

Personalet i avdelinger for personer med demens trenger en plan for under-
visning og veiledning i hverdagen. For å få det til kreves kompetanse som den 
enkelte avdeling eller sykehjem vanligvis ikke har, og dette bør derfor organi-
seres og styres på kommunalt nivå. Det er utviklet studiemateriale som egner seg 
godt for opplæring i denne sammenhengen, slik som Demensomsorgens ABC 
som er beregnet for bedriftsintern tverrfaglig opplæring i form av  studiegrupper 
(Berentsen 2008). 
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For å bygge opp kompetanse på veiledning er det behov for å utvikle og 
prøve ut ulike verktøy som egner seg til bruk i demensomsorgen. To aktuelle 
verktøy som synes spesielt nyttig å prøve ut og videreutvikle i miljøbehand-
ling, er Marte Meo-metoden (Munch og Andersen 2007) og Dementia Care 
Mapping (DCM) (Rokstad 2004). Marte Meo-metoden fokuserer på kommu-
nikasjon og samhandling. Veiledning av personalet bygger på videoopptak av 
samspillet mellom omsorgspersonen og beboerne. Dementia Care Mapping 
baserer seg på at en eller flere observatører arbeider sammen med personalet i 
enheten. Observasjonene som gjøres er basis for tilbakemelding til personalet. 
Hensikten er at personalet blir mer bevisste på sine handlinger og holdninger, 
at hver enkelt beboers behov blir synlige og at beboerne dermed får en bedre 
individuell behandling. 
 
  
Avslutning

I Rapport IS-1486 Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas 
utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens (Sosial- og 
helsedirektoratet 2007) blir det vektlagt at det er et stort behov for å utvikle gode 
modeller for miljøbehandling på ulike felt innen demensomsorgen. Utfordringen 
er å kunne beskrive hvilke miljøtiltak som har effekt og hvilke som ikke har det. 
En ønsker å starte et treårig utviklingsprogram om miljøbehandling i løpet av 
2008. Utviklingsprogrammet skal utvikle gode modeller for miljøterapeutiske 
tiltak og vurdere effekt og nytteverdi av ulike miljøtiltak.

Dette programmet gir mulighet til ta mange skritt fremover på et felt som 
trenger ressurser, stimulering og nytenking. Det er viktig at en i programmet 
prøver ut nytten av ulike miljøtiltak. Det bør gjøres erfaringer hvor modell-
kommuner prøver ut hvordan hele tilbudet i kommunen kan organiseres for 
å etablere god miljøbehandling i alle heldøgnstilbud. Avdelinger for personer 
med demens er ikke isolerte og lukkede verdener som er uavhengige av hva 
som foregår utenfor.  

Det er dessuten nødvendig at det på nasjonalt plan utarbeides gode an-
visninger for hvordan miljøer for personer med demens kan bygges opp og 
drives. For diagnostisering av demens i kommunehelsetjenesten er det utviklet 
et verktøy for hvordan utredning kan organiseres og hva som bør inngå for at 
utredningen gjøres på en forsvarlig måte. Noe lignende bør utvikles når det 
gjelder rammebetingelser og prosedyrer for å drive en god miljøbehandling. 
Det er behov for normer for hva som skal være til stede av fysiske betingelser, 
personalressurser, aktivitetstilbud, opplæring og veiledning. Målet må være 
at alle personer med demens, uavhengig av hvor de bor i landet, får det gode 
tilbudet om miljøbehandling som de har behov for. 
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Som man roper i skogen…
Hvilken risiko innebærer flytting?

Aase-Marit Nygård

Flytting av skrøpelige mennesker fordi det av ulike årsaker antas at de ikke 
lenger kan bo der de bor, har vært diskutert i litteraturen i mange år. Flytting 
betyr forandring, og flytting av personer med store omsorgsbehov forbindes ofte 
med negative konsekvenser, selv om resultater fra undersøkelser spriker i alle 
retninger. Informasjon om flytting av personer med kognitiv svikt og demens 
er relativt sparsom.

Mange spørsmål – uenighet om svarene

Danermark og Ekstrøm oppsummerte i en oversiktsartikkel i 1994 at forskningen 
foreløpig ikke hadde bidratt til en generell konklusjon om konsekvenser av flyt-
ting, men at det var god grunn til å anta at flytting under visse forhold og for 
visse grupper fører til dårligere helse og økt dødelighet. Under et debattinnlegg 
i The Gerontologist i begynnelsen på 1980-tallet anbefalte Horowitch og Schulz 
(1983) at det skulle opprettes et uavhengig ekspertpanel for å gjennomgå, eva-
luere og komme med anbefalinger med utgangspunkt i de empiriske data som 
forelå, ellers så de for seg en strid om flytting til evig tid. I en artikkel i Reviews 
in Clinical Gerontology sju år senere (2000), slo Smith og Crome fast at det 
fortsatt, etter 50 års debatt, var uenighet om sammenhengen mellom flytting 
og fysisk og mental helse og dødelighet. De konkluderte med at det var på tide 
å skille mellom det vi vet og det vi tror og satse på å identifisere risikofaktorer. 
Dette behovet gjelder fortsatt.

Ideologien på 1990-tallet gikk på nedbygging av institusjoner, desentrali-
sering og selvstyre innenfor helsevesenet. Nedbyggingen av institusjoner og 
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privatiser ing av tiltak som startet ti år tidligere, fortsatte. Samtidig økte antall 
personer over 80 år, de som trenger flest helsetjenester, heldøgns omsorg og 
som vil bli mest berørt av flytting.

Internasjonal forskning om flytting og konsekvenser for gamles helse har 
vært opptatt av flytting fra eget hjem til institusjon, flytting mellom og innen 
institusjoner og fra eget hjem til nytt eget hjem (omsorgsbolig). Inntil 1980 
synes det å ha vært en overvekt av dødelighetsstudier, deretter ble det økt in-
teresse for å inkludere kvantifiserbare forandringer i fysisk og psykisk helse i 
undersøkelser om flytting.

Risikofaktorer

I det følgende vil vi se nærmere på hva som er blitt ansett som risikofaktorer 
i forbindelse med flytting fra 1940-årene og frem til i dag. Selv om de fleste 
undersøkelser og oversikter ikke omhandler personer med kognitiv svikt og 
demens spesielt, er det relevant å se nærmere på undersøkelser om flytting av 
eldre og skrøpelige generelt.

Forskning på sammenhengen mellom flytting og morbiditet og mortalitet 
kan per i dag ikke bidra til en generell konklusjon. Det mangler studier som 
tar for seg systematisk kartlegging av betydningen av ulike betingelser. Det er 
heller ingen systematisk innsamling av data som kan belyse suksessfaktorer ved 
flytting fra et miljø til et annet, og at enkelte fungerer bedre etter flytting. Det er 
benyttet ulike metoder og utvalg, noe som reduserer sammenlignbarheten. Helt 
siden denne forskningen startet har det vær etterlyst empiriske undersøkelser 
basert på bærende teoretiske overbygninger.

Institusjonalisering

Flytting til, innen og mellom institusjoner utgjør langt de fleste studier på 
området. Hvilken effekt institusjonalisering har på psykisk fungering og vel-
befinnende har vært et humanistisk og filosofisk tema siden sist på 1800-tallet 
og har hatt forskningsinteresse de siste 60 år. Det var en utbredt oppfatning i 
1950-årene at institusjoner i det store og hele hadde skadelig effekt på grunn 
av miljøets dehumaniserende og depersonaliserende karakteristika (Townsend 
1952). Aldersinstitusjoner ble sett på som dumpingplasser og at mange som 
flyttet inn, ikke hadde behov for å bo der. En rekke undersøkelser mente å 
vise at gamle i institusjoner har til felles at de har dårlig tilpasning, er triste 
og intellektuelt ineffektive på grunn av økt rigiditet og lite energi (som ikke 
nødvendigvis betyr intellektuell inkompetanse), opplever at de ikke betyr noe 
og oppfatter seg selv som gamle. De trekker seg tilbake og er ikke interessert i 
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andre. Det ble rapportert at dødeligheten for gamle som flyttet til psykiatriske 
institusjoner og aldersinstitusjoner var høy. Studier viste at gamle i institusjoner 
av ulike slag var i dårligere psykisk forfatning og hadde større risiko for å dø 
tidligere enn gamle som bodde hjemme.

Andre (Shanas 1961) viste til oversikter som sa at de fleste gamle i institu-
sjon hadde behov for å være der. Det ble en diskusjon om hvilke alternativer 
som eventuelt forelå, noe det manglet kunnskap om. Om det var behov for 
alternativer ville være avhengig av om institusjonene virkelig hadde de påståtte 
negative effekter, og i så fall, i hvilken utstrekning og på hvilken måte. Kritik-
erne mente at forskjellen mellom institusjonaliserte gamle og de som bodde 
hjemme, ikke behøvde å bety at institusjonene er den faktor som forklarer for-
skjellene. For å trekke den konklusjonen må gruppene være sammenlignbare 
på en rekke områder, med unntak av hvor de bor. Det måtte dokumenteres at 
karakteristika ved institusjonslivet per se og ikke andre faktorer i forbindelse 
med institusjonaliseringsprosessen, er årsak til de skadelige effekter. Videre 
ville det være behov for populasjonsstudier, oppfølgingsstudier over tid av 
gamle som flytter til institusjoner og kartlegging av hvilke populasjoner som 
rekrutterer institusjonene. Hvem kommer på institusjon og hvorfor? 

Studier av sammenhengen mellom flytting til en institusjon og eldres helse 
startet i 1945 (Danermark og Ekstrøm 1994) med en studie av Camargo og 
Preston. Den indikerte at flytting til institusjon førte til økt dødelighet blant 
gamle og ble støttet av Josephy (1949) og Whittier og Williams (1956). Dette 
var de tre første undersøkelser på området i en amerikansk forskertradisjon.

Institusjonalisering har engasjert mange forskere, pårørende og perso-
nale. Alle har hatt meninger og dramatiske kasuistikker å bidra med. I 1961 
publi serte sosiologen Erving Goffman brannfakkelen Asylums. Essays on the 
social situation of mental patients and other inmates (Goffman 1961). Boka 
ble presentert som en analyse av tilværelsen i totale institusjoner, definert som 
lukkede verdener som fengsler, militære treningsleire, militærskip, kostskoler, 
klostre og eldreinstitusjoner – hvor de internerte må innordne seg et system 
uten mulighet til å forlate stedet. Goffmans begrep totale institusjoner har siden 
vært hyppig brukt. 

Har eldre spesielle karakteristika?

I en artikkel om institusjonalisering av gamle og hvilken innvirkning flyttingen 
hadde på atferd (Lieberman 1969), tok forfatteren opp spørsmålet om eldre 
hadde spesielle karakteristika som det burde tas hensyn til med tanke på tilrette-
legging av aldersinstitusjoner. Aldringspsykologi var lite reflektert i litteraturen 
om institusjonalisering av eldre. Sammenhengen mellom sosiale strukturer og 
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atferd var dårlig dokumentert i forskning, noe som begrenset forståelsen av 
endringer i atferd for eksempel ved institusjonalisering. Aktuelle problemstil-
linger kunne være om gamle er mer eller mindre påvirkelige av miljøfaktorer 
enn yngre, og om de reagerer sterkere på noen forhold, mens andre har mindre 
betydning? Hvilke miljømessige betingelser er akseptable, og på hvilken måte 
påvirkes eldres atferd til forskjell fra andre aldersgrupper? Fortsatt mangler 
svar på spørsmålene.

Miljøforandringer

Det ble en diskusjon om hvorvidt betingelser knyttet til å flytte til en institusjon 
bidro til de resultater som ble knyttet til å bo i institusjon og om miljøskifte 
økte dødsrisikoen markert. Lawton og Yaffe (1967) og Miller og Liebermans 
(1965) undersøkelser kunne ikke påvise økt dødelighet, men påviste andre 
negative følger. De som flyttet viste nedgang på en rekke helsevariabler i for-
hold til kontrollgruppen. Halvparten fikk enten psykiske endringer (forvirring, 
hukommelses problemer, avvikende atferd) eller fysiske (helsesvikt, sykehusinn-
leggelse, nedsatt aktivitet). Lieberman (1968) viste at mange av de registrerte 
negative effekter som vanligvis ble knyttet til det å bo i institusjon, oppsto under 
flyttingen. Det gjaldt endret selvoppfatning, færre interpersonlige relasjoner og 
nedsatt stemningsleie. Friedman (1961) var opptatt av katastrofereaksjoner og 
viste at hendelser som i stor grad endret livsmønsteret, skapte alvorlige psyko-
logiske reaksjoner (sorg og fortvilelse) og i særlig grad var destruktive for eldre. 
Selv om stort sett alle undersøkelser viste at radikale miljøforandringer hadde 
skadelige psykologiske effekter, var det behov for data som kunne belyse hvilke 
gamle som opplever miljøskifte som alvorlig krise. 

Carps studie (1967) om gamle som flyttet til et leilighetsfellesskap, viste 
økt tilfredshet og tilpasning. Hun var opptatt av om gamle kunne oppleve bedre 
livskvalitet ved at miljøet rundt dem ble endret. Kan eventuell mistrivsel påvirkes 
av ytre forandringer, og kan bedre boligforhold og bedre muligheter til kontakt 
med andre spille en rolle? Carp fulgte 352 søkere til et nytt boligkompleks for 
eldre, 204 flyttet inn, 148 flyttet ikke. Begge grupper ble fulgt i et drøyt år med 
tanke på effekt av flytting på ulike indikatorer. Innflytterne bedret sine skårer, de 
viste økt sosialt engasjement og bedre trivsel. Både fysisk og mental helse økte. 
Gruppen som ikke flyttet, viste ingen forandring, eller svak tilbakegang.

Goldfarb og medarbeidere (1966) har vist at under spesielle forhold vil noen 
som flytter til institusjon eller som flyttes fra en institusjon til en annen, oppleve 
positive forandringer som man ikke kunne forklare årsaken til.
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Sårbarhet for miljøforandringer

Hva karakteriserer personer som er sårbare for miljøforandringer? Aldrich 
(1963) og Goldfarb (1966) mente at personer med psykiske forstyrrelser og 
kognitiv svikt var særlig utsatt for risiko, mens personer som var registrert med 
kognitiv inaktivitet viste bedring etter flytting. Andre mente å vise at det var 
stor forskjell mellom frivillig og ufrivillig forandring (Lawton og Yaffe 1967), 
og at manglende forberedelser gir sårbarhet. Det ble en diskusjon om hvilken 
betydning institusjonalisering har for den enkelte og om ulike holdninger ville 
gi ulike reaksjoner. Shanas (1961) hevdet at eldre så på institusjonalisering som 
tap av uavhengighet, forspill til døden og at de var avvist av barna.

Miljøforandringer og egenskaper ved ulike miljøer ble drøftet, blant annet ut 
fra en hypotese om overbelastning. I hvilken grad forandring er forstyrrende og 
destruktiv avhenger av sammenhengen mellom karakteristika ved de to miljøene. 
Jo større forskjellen er mellom nye og gamle situasjoner, jo større er muligheten 
for at den gamle må utvikle tilpasningsstrategier som ligger utenfor mulighetene. 
Ut fra dette kan negative følger av å flytte til en institusjon skyldes for store krav 
til tilpasningsstrategier, og ikke av karakteristika ved institusjonen. Det er mulig 
at enkelte forholdsregler må gjøres for å deinstitusjonalisere institusjonene og 
åpne for en verden utenfor, gjøre institusjonene mindre og dermed gjøre det 
mulig for beboerne å benytte tidligere tilpasningsstrategier.

Det var enighet om at egenskaper ved dem som flyttet til institusjon og 
grad av forandring er to faktorer som kan forklare skadelige følger forbundet 
med å bo i institusjon. Det ble samtidig pekt på at verktøy for å registrere og 
beskrive institusjonsmiljøer var lite utviklet og at evalueringsmetoder så å si 
ikke eksisterte. Det ble pekt på et behov for forskning som kunne klargjøre 
faktorer i en institusjonsstruktur og -hverdag, som i neste omgang kunne re-
dusere skadevirkningene.

Anbefalte satsingsområder

Med tanke på hva ettertiden har vært opptatt av er det interessant å se skisserte 
satsingsområder i forbindelse med institusjonalisering på 1960-tallet. Da kom 
de første forslag om differensiering av beboere i institusjon. Argumentene var 
annerledes enn de som ble brukt tjue år senere i forbindelse med opprettelse av 
skjermede enheter. Det ble foreslått studier av personlighetsvariabler assosiert 
med god og dårlig tilpasning til institusjonslivet. Det ble antatt at gamle som 
flytter til en institusjon ikke hadde andre alternativer og at mulighetene for struk-
turelle endringer i institusjoner var relativt begrensede, derfor ville den beste 
løsningen trolig være å velge individer til spesielle institusjonsmiljøer. Fordi 
erfaringer tydet på at det var store individuelle forskjeller i evnen til å tilpasse 
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seg og fungere godt i et institusjonsmiljø, ble det oppfordret til å avvente mer 
forskning om effekt av ulike miljøer. En stor andel gamle føler seg fortapte i 
institusjon og opplever nedsatt helse og fungeringsevne. Noen vil ha en risiko 
for å dø tidligere. Å tilby personer med demens å bo i skjermede enheter er 
trolig et eksempel på å velge individer til spesielle miljøer, hvor man antar at 
mulighetene for å tilpasse seg er større.

Forskning om institusjonalisering i lys av miljøforandringer ble ansett som 
lovende. Det ble etterlyst både teori og empiri for å kunne finne sammenhenger 
mellom miljømessige forstyrrelser og andre typer tap hos gamle, som for ek-
sempel innlærte mestringsstrategier. Å finne ut hvilke miljøfaktorer som betyr 
hva, er en forutsetning for økt forståelse.

I forbindelse med behovet for å avdekke uheldige egenskaper ved institu-
sjoner, ble det foreslått komparative analyser av ulike institusjoner, noe som 
innebar store metodologiske utfordringer. Det ville være nødvendig å utvikle 
studier med utforming, utvalg og metoder som kunne sammenlignes og som 
omfattet langtids- og oppfølgingsstudier av pasienter, basiskartlegging før flyt-
ting og studier av ventelister. I tillegg ble det oppfordret til å finne ut hvilken 
betydning begrepet hjem hadde for gamle i forbindelse med flytting, og hvilken 
rolle opplevelse av kontroll spilte for den enkelte. Det ble anbefalt at disse 
begrepene ble sentrale i videre teoriutvikling.

Diskusjonen fortsetter

Til tross for empirisk evidens om økt dødelighet, fortsatte diskusjonen om 
hvorvidt flytting virkelig førte til økt dødelighet. Uenigheten kan illustreres 
gjennom debatten, nevnt innledningsvis, som foregikk i The Gerontologist på 
begynnelsen av 1980-tallet. På bakgrunn av en forskningsoversikt dro Borup 
og medarbeidere (1979) den konklusjon at data overveiende støtter antagelsen 
at flytting ikke influerer på dødelighet. En praktisk konsekvens av dette, ifølge 
Borup, var at for eksempel kommunale utbyggings- og ombyggingsprogrammer 
ikke skulle baseres på falske antakelser om at flytting fører til økt dødelighet. 
Andre angriper uttalelsen i en rekke artikler. Bourestom og Pastalan (1981) 
skriver for eksempel at de anså uttalelsene som farlige og uansvarlige, og at 
beslutningsgrunnlaget for konklusjonene var naive og feilaktige. Horowitz og 
Schulz (1983) understreket forskeres ansvar for å være på vakt overfor skjødes-
løshet og subjektivitet i både egne og andres arbeider. På grunn av systematiske 
utvalgsfeil i mange flyttestudier, og fordi mange studier brukes i argumenta-
sjon for offentlig politikk og for å fremme egen sak, må forskere bestrebe seg 
på å unngå feil. Det er bedre å ta feil ved å forkaste hypotesen om at flytting 
ikke har negativ effekt, enn å ta feil ved å akseptere den. Det er bedre å være 
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på sikker grunn enn å måtte beklage i ettertid, fordi det angår personer som er 
helt avhengige av andre. 

Litteraturoversikter viser at amerikansk forskning har vært dominerende på 
området. Dødelighet har vært den mest vanlige avhengige variabel, men ulike 
mål på fysisk og mental helse er også brukt. Resultatene fra denne relativt 
omfattende empiriske forskning, som begynte midt på 40-tallet, er langt fra 
entydige. Det er uenighet om hvilke konklusjoner som kan trekkes.

Hvilken kontroll den som flytter opplever å ha over miljøet og flytteproses-
sen, ble av mange ansett å være av fundamental betydning. Tradisjonelt har 
man forsøkt å belyse kontroll ved å studere frivillig/ufrivillig flytting uten at 
dette har gitt særlige resultater. 

Flyttediskusjoner i Norge

Helt siden de første skjermede enheter (SE) ble opprettet i begynnelsen av 
1980-årene har spørsmålet om flytting av beboere vært et sentralt tema. Skulle 
en person som hadde fått plass i en skjermet enhet få bo der livet ut, eller skulle 
han kunne flyttes til en annen avdeling når det ble vurdert at kriteriene for 
opphold i en skjermet enhet ikke lenger var oppfylt? Hvis en skjermet enhet 
med åtte plasser etter hvert fikk tre-fire beboere som hadde behov for omfat-
tende pleie og som ikke kunne flyttes, ville enheten ikke lenger være et tilbud 
til de personer den var opprettet for. Personalet opplevde problemet som uhyre 
vanskelig, og pårørende ønsket ikke flytting. Argumentene mot flytting var at 
beboerne ikke ville tåle forandringen, og det verserte mange historier om pa-
sienter som døde få dager etter flytting, enten det var hjemmefra til sykehjem 
eller fra en avdeling til en annen. Diskusjonene om flytting fra 20 år tidligere 
var til forveksling like. Det var sjelden diskusjon om omstendighetene rundt 
flytting, selve flytteprosessen og hvilke forhold man flyttet fra og forholdene 
dit man kom.

En rapport som fikk stor faglig oppmerksomhet i internasjonal fagpresse 
for ti år siden handlet om flytting av en gruppe geriatriske pasienter i England 
som fikk katastrofale følger.

Hendelsen tente igjen diskusjoner om flytting av gamle skrøpelige mennes-
ker. Tidligere hadde diskusjonene stort sett vært opptatt av flytting hjemmefra 
til institusjon, nå ble det interesse for flytting mellom avdelinger.
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En sørgelig historie

Senhøstes 1997 ble det offentliggjort en evalueringsrapport fra en granskings-
komité om åtte pasienter som døde etter overflytting fra et gammelt sykehus 
til et nytt privat sykehjem i et distrikt i London. Den 52 siders rapporten gjør 
i detalj rede for hva som skjedde og kommer med mer enn 70 anbefalinger. 
Hendelsen og rapporten ble omtalt i flere internasjonale fagtidsskrifter, blant 
annet i Working with Older People under overskriften The fatal moves (1997). 
I ettertid refererer studier om flytting av gamle og skrøpelige mennesker stadig 
til evalueringsrapporten. De som advarer mot flytting, tar resultatene til inntekt 
for hvor farlig det er, og de som forsvarer flytting, peker på at resultatet ikke 
ville vært så katastrofalt hvis bare det meste var gjort annerledes. Granskings-
komitéen kommer med generell kritikk av måten flyttingen ble håndtert på uten 
å utpeke noen som hovedansvarlig for feilgrepene. 

Evalueringsrapporten beskriver flytteprosessen nøye. Allerede tre år før 
flyttingen skjedde, begynte helsevesenet å undersøke hvem som kunne drive en 
institusjon for gamle skrøpelige pasienter når Napsbury Hospital skulle legges 
ned. Løsningen ble at pasientene skulle flytte til et aldershjem med 20 plasser 
og et sykehjem som ble bygget for 27 pasienter. Overflyttingen ble planlagt til 
april 1997, og forberedelsene begynte. Men det oppsto samarbeidsproblemer 
mellom de involverte parter, blant annet med fagforeninger som var redde for 
at arbeidsplasser ville gå tapt når private institusjoner skulle overta driften. En 
rådgivende geriater advarte mot omorganiseringen som kunne sette pasientene i 
fare. Han mente at offentlig helsevesen fortsatt måtte ha ansvar for pasienter med 
sammensatte behov, spesielt skrøpelige gamle med demens, og var skeptisk til 
om institusjoner utenfor helsevesenet vil ha en tilstrekkelig klinisk standard.

I forbindelse med flyttingen ble det opprettet et team, og et allmennprak-
tiserende legekontor kom inn i bildet. De skulle ha ansvar for pasienter som 
skulle flytte og ha møter med personale og pårørende. I august 1996 ble det 
utarbeidet en detaljert plan for flyttingen. Pasienter fra samme avdeling skulle 
flyttes i grupper på ni og ti hver uke fra begynnelsen av april året etter. Så be-
gynte ting å skje. Bare en uke før den første gruppen skulle flytte ble tidsplanen 
forandret. Hensikten var å få flere pasienter overflyttet både til aldershjemmet 
og sykehjemmet i løpet av kortere tid enn opprinnelig planlagt. Første april ble 
ni pasienter overflyttet til sykehjemmet, og ytterligere 15 pasienter ble flyttet i 
løpet av to dager uken etter. Granskingskomitéen mener dette skyldes økono-
miske hensyn fordi sykehuset ville blitt påført betydelige utgifter om flyttingen 
hadde trukket ut i tid.

Det var planlagt at de som var skrøpelige skulle ha en legeundersøkelse 
umiddelbart før flytting. Opptegnelser viste at så ikke hadde skjedd, de var 
undersøkt måneder i forveien, i to tilfeller seks måneder tidligere. Mottakelsen 
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i det nye sykehjemmet viste seg å ha vært kritikkverdig. Avtalen hadde vært 
at nytt personale skulle komme på besøk for å bli kjent før flyttingen, men så 
skjedde ikke. Bare representanter for administrativt personale hadde vært innom. 
Det var problemer med teknisk utstyr i det nye sykehjemmet, det manglet blant 
annet sengehester og madrasser for liggesår.

De fleste av personalet på sykehjemmet hadde erfaring fra geriatrien, men 
ankomsten av 24 meget pleietrengende pasienter i løpet av åtte dager utgjorde 
trolig større utfordringer enn de kunne mestre. Personale fra den tidligere in-
stitusjonen som besøkte sykehjemmet i slutten av april, kritiserte manglende 
oppfølging av liggesår og inkontinens. Det ble videre reagert på at en pasient 
som var allergisk for fisk, ble servert fisk og at vedkommende manglet en spe-
sialmadrass som var nevnt i pleieplanen. 

Ansvar for manglende individuell oppfølging av de 24 pasientene lå på 
begge sider av flytteprosessen, sier rapporten. Den slår fast at enkelte av pro-
blemene forårsaket av manglende planlegging og høyt tempo under flyttingen, 
kunne ha vært oppdaget hvis det hadde vært utarbeidet detaljerte planer for 
den enkelte. Det var heller ikke lagt planer for perioden rett etter innflytting i 
det nye sykehjemmet.

Den første pasienten døde fem dager etter flyttingen. Ti dager senere døde 
den neste, og ytterligere fem pasienter døde i løpet av de neste to ukene. Den 
åttende døde en måned senere. De som døde var i alderen 68 til 89 år og hadde 
bodd på sykehuset de flyttet fra, mellom to og tretten år.

Hovedkonklusjonen i evalueringsrapporten er at flytting i seg selv ikke er 
dødelig, men at det spiller en avgjørende rolle hva man flytter fra og hva man 
flytter til. I tillegg må flytteprosessen planlegges nøye. Både pasienten, pårørende 
og personale må trekkes inn på et tidlig tidspunkt, og mottakerapparatet må 
være godt forberedt.

Kunnskap om flytting per i dag

Litteraturen spriker og viser til dels motstridende resultater og det er store 
metodologiske problemer. Likevel mener forskere som for eksempel Smith og 
Crome (2000) at det er mulig å trekke enkelte konklusjoner. Deres materiale 
er for en stor del basert på studier i USA, Canada og Storbritannia. 

1)  De studier som fant signifikant økning i dødelighet eller forverret helsestatus, 
viste en av eller begge disse faktorer: 
a) Høyere andel individer med betydelig fysisk og mental svekkelse  
b) Ikke program for å forberede flytting. 
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2)  Studier som viste lavere eller uendret dødelighet og ingen forandring i 
helsestatus eller bedring, omfattet personer som generelt var friskere fysisk 
og/eller mentalt. Feilkilder her var tilfeldig seleksjon, eksklusjon av ikke 
intervjubare personer, de som døde og de som flyttet til andre avdelinger på 
grunn av sviktende helse.

Per i dag er det mulig på grunnlag av litteraturoversikter å trekke den konklusjon 
at individer som er fysisk eller mentalt skrøpelige og ikke får noen forberedel-
ser før flytting, har økt risiko for å dø eller for å oppleve nedgang i fysisk og 
psykisk fungering. I tillegg vil utfallet av flytting avhenge av hva man flytter 
fra og hva man flytter til.

Mange oversikter om flytting har vært mindre opptatt av underliggende 
faktorer hos de som flytter enn av resultatet. I 107 artikler assosiert med flyt-
ting konkluderte Kasl (1972) med at institusjonalisering hadde negativ effekt 
på helse, men uten å si noe om helsetilstanden hos dem som ble flyttet. I Coff-
mans (1981) og Borups (1979) oversikter over dødelighet som følge av flytting, 
konkluderte begge med at det burde være mindre fokus på flytting per se og 
mer på faktorer forbundet med flytteprosessens negative effekter. De uheldige 
og negative effekter ble ikke nærmere beskrevet.

Yawney og Slover (1973) trakk liknende konklusjoner – flytting hadde tre 
prediktive faktorer: karakteristika ved dem som flyttet, spesielt morbiditetspro-
filen, forberedelsesprosessen og kvaliteten på stedet de flyttet til. 

Teoretisk perspektiv på mulige faktorer  
som kan forklare resultatet av flytting

Schultz og Brenners teori om kontroll og forutsigbarhet (1977) går ut på at jo 
mer individet oppfatter flyttingen som forutsigbar og mulig å kontrollere, jo 
bedre blir resultatet. Dette kan til dels forklare hvorfor personer med kognitiv 
og fysisk skrøpelighet reagerer mer negativt på flytting enn de som er friskere. 
De med kognitive skader har kanskje færre muligheter til å prediktere og opp-
fatte egen kontroll over flyttingen og tilpasning til et nytt miljø. Anstrengelsene 
for å klare dette kan utmatte deres allerede begrensete kapasitet og akselerere 
mortaliteten.

Det etterlyses fortsatt teoretiske tilnærminger som kan bidra til å forklare 
hvorfor noen fungerer dårligere etter flytting enn andre. Det er behov for mer 
forskning. Det har vært liten oppmerksomhet rundt den rollen pårørende og 
personale har i flytteprosessen. Hvordan forberedes pårørende på flytting, og 
hvordan takler personalet angst og uro hos pasient og pårørende? Hvilke hold-
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ninger har de selv til flytting og på hvilken måte påvirker de pasient, pårørende 
og medarbeidere med tanke på å mestre omstilling?

Metodologiske problemer
Som tidligere nevnt, er de metodologiske problemene på feltet store, og hoved-
problemer i forhold til å kunne trekke konklusjoner og foreta sammenligninger 
med andre studier ligger i at mange undersøkelser
• mangler, eller har kontrollgrupper som ikke er sammenlignbare
• er basert på små utvalg
• er basert på selektive utvalg
• har mangelfulle registreringer av pasienter før flytting
• bruker ulike målemetoder. 

Kontrollgrupper
De fleste studier har ikke kontrollgrupper, eller har grupper som ikke er sam-
menlignbare med flyttegruppen med hensyn til fysisk og mental forfatning. For 
eksempel kunne flyttegruppen være mer fysisk og mentalt skrøpelig, flere var 
inkontinente og flere hadde talevansker.

Små utvalg
De fleste utvalg er små, noe som er en nødvendig følge av måten flesteparten 
av disse studiene kommer i gang på. De fleste har færre enn 80 deltakere og 
små utvalg er igjen oppdelt i undergrupper med og uten kognitive utfall og 
psykiske lidelser, noe som begrenser muligheten for generalisering og statis-
tiske beregninger.

Selektive utvalg
Mange studier har eliminert dem som ikke lar seg intervjue, spesielt dem med 
middels eller alvorlig kognitiv svikt. Selv om målet med studien var subjektiv 
opplevelse av flytting, feiler disse undersøkelsene i å gi innsikt i effekt av 
overflytting hos ikke intervjubare personer. Utvalgene blir skjeve i favør av 
de friskeste, de mest utsatte er tatt ut. Det oppgis sjelden hvor mange ganger 
deltakerne er blitt flyttet.

Situasjonen før flytting
I de fleste studier er de som flytter sin egen kontrollgruppe, hvor kontrollen er 
baselineregistreringer på et eller annet tidspunkt før flytting. Det gjøres sammen-
ligninger mellom før- og etterregistreringer, og eventuelle forandringer tilskrives 
flyttingen, hvilket til dels kan være en feilaktig slutning. Tilstanden før flytting 
kan være påvirket av stress og urolige forutanelser om at noe skal skje, som en 
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del studier er inne på, og vil derfor ikke være et godt sammenligningsgrunnlag 
for situasjonen etter flytting. Dessuten kan målinger før flytting falle sammen 
med forberedelsesprogrammer som involverer familie og personale og som 
betyr emosjonell og psykologisk støtte. Etter flytting opphører programmet, 
en effekt som må tas med i tolkingen av flytteeffekten.

Målemetoder
I flere enn 70 studier var over 40 ulike instrumenter benyttet for å måle psykisk 
og fysisk fungering, både validerte og ikke validerte skalaer, før og etter flyt-
ting. I tillegg kom kliniske journalopplysninger. Enkelte tester var utviklet for 
gamle, tilpasset gamle eller beregnet brukt overfor ulike aldersgrupper. Det 
er vanskelig å vurdere resultatene, og mange var uten test-retest reliabilitet. 
Testprosedyrer var et annet problem, det kunne være tilfeldig hvem som testet, 
ofte var det en av personalet. Å legge ned en avdeling, som ofte var årsak til 
flytting, er kontroversielt og forårsaker fortvilelse hos pasienter, personale og 
pårørende. Slike forhold kan influere på objektiviteten av observasjoner og 
registreringer, når personale som er part i saken tester.

Flytting eller ikke flytting av personer med demens?

Å flytte skrøpelige mennesker er fortsatt kontroversielt
Flytting er fortsatt et hett tema i Norge, mest når det gjelder flytting innenfor 
en institusjon. I mange kommuner er i dag kriteriene så strenge for å få plass i 
et sykehjem at man sjelden hører om noen som blir plassert der mot sin vilje. 
Snarere tvert om, nå gjelder det å dokumentere at skrøpelighetene er så store 
at fast plass er eneste mulighet.

I dag har nærmere 80 prosent av beboere i norske sykehjem en demens-
sykdom, mens bare 16 prosent av plassene er tilrettelagt i skjermede enheter 
(Eek og Nygård 2006). Det er særlig flytting ut av en skjermet enhet og over 
til en generell avdeling i sykehjemmet som byr på problemer. Det er økende 
forståelse for at noen flyttinger ut av skjermede enheter er nødvendige dersom 
enhetene skal fungere etter målsettingen. Det er en løpende diskusjon om flyt-
teprosessen både med personale og pårørende.

Hva man flytter fra og hva man flytter til
Det er generelt større faglig enighet i dag om at det ikke er selve flyttingen av en 
person som gir katastrofale konsekvenser, men hva man flytter til sammenlignet 
med hva en flytter fra og måten flyttingen skjer på. Flytter man til noe som er like 
bra, eller til en omsorg som er enda bedre tilpasset aktuelle behov, er sjansene 
store for at alt går bra eller til og med bedre (Vatnar 2002). Det understrekes at 
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en flytting trenger forberedelser og et samarbeid mellom beboer, pårørende og 
personale, inkludert personale som skal ta imot på nytt bosted.

Fortsatt mangler eksakt dokumentasjon om hvilke faktorer som er avgjør-
ende for om flytting får positive eller negative utfall for den som flytter og om 
hvordan henholdsvis positive og negative faktorer kan identifiseres. Likevel 
har vi etter hvert solid klinisk erfaring som gir sikre holdepunkter for hvordan 
flytting av skrøpelige personer skal håndteres.

Dagens utfordringer
Når det gjelder behandling av personer med demens, er den største utfordringen 
etablering av ulike tilbud på ulike trinn av demensutviklingen. Når et tilbud er 
tilpasset aktuelle behov, vil det være enklere å skifte fra et omsorgsnivå til et 
annet. Et ønskemål er differensierte tilbud i sykehjem. Borre kommune (senere 
Horten kommune) utviklet en modell for differensiert omsorg for personer 
med demens og deres pårørende, og satset på varierte løsninger også innenfor 
sykehjemmene (Lille 2002). I nye sykehjem som ble bygget, ble det satset på 
skjermede enheter for ulike grupper. Institusjonsmodellen innebar tilbud til 
personer med 
• lett til moderat grad av demens
• lett til moderat grad av demens og depresjon
• moderat grad av demens og uro
• forsterket skjermet enhet (utfordrende atferd)
• alvorlig grad av demens og omfattende pleiebehov.

For å kvalitetssikre behandlingen av personer med demens i differensierte tilbud 
som innebærer enkelte flyttinger, vil kontinuerlige registreringer på grunnlag 
av observasjon av den enkelte, være en forutsetning. Økt kunnskap og løpende 
diskusjoner om ulike prosesser betyr sikrere beslutningsgrunnlag.
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Atferdsmessige og psykologiske  
symptomer ved demens  
– skiftende fokus og  
begrepsinnhold over tid

Geir Selbæk

Den 25. november 1901 ble en 51 år gammel kvinne, Auguste Deter, innlagt 
ved Frankfurt Hospital. På sykehuset ble hun tatt imot av en lege som utførlig 
noterte hennes symptomer.  I tillegg til desorientering, hukommelsessvikt og 
svekket kraft i den ene siden hadde hun forestillinger om at legen ville skade 
henne. Hun var hallusinert, engstelig, aggressiv og viste avvikende sosial atferd. 
Ifølge hennes ektefelle begynte det med at hun var mistenksom og sjalu på en 
kvinne i nabolaget. Ironisk nok mener en biograf i ettertid å kunne påvise at 
ektefellen senere giftet seg med denne kvinnen. Legen som undersøkte pasienten 
med slike omfattende atferdsmessige og psykologiske symptomer, het Alois 
Alzheimer. Han flyttet etter kort tid til Heidelberg og deretter til München. Til 
tross for at han i mellomtiden engasjerte seg og publiserte innenfor en rekke 
medisinske områder – han var blant annet kjent for omfattende arbeider om-
kring årsaker til og behandling av alkoholisme – husket han denne spesielle 
pasienten. Da Auguste D i 1906 døde på grunn av liggesår og påfølgende sepsis 
(blodforgiftning), ba han om at hjernen hennes ble oversendt til hans arbeidssted 
i München. Han påviste de nevropatologiske forandringene, nevrofibrillære 
trådfloker og amyloid plakk, som den dag i dag er de fremste kjennemerkene på 
Alzheimers sykdom, den langt vanligste formen for demens. Allerede samme 
år presenterte Alzheimer funnene på en kongress i Tübingen, og påfølgende 
år publiserte han foredraget under tittelen: ”A characteristic serious disease of 
the cerebral cortex”. 
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De neste årene publiserte flere andre vitenskapsmenn lignende tilfeller. 
Perusini undersøkte fire tilfeller med lignende klinikk og neuropatologiske 
forandringer; en av disse var en ny undersøkelse av Auguste D (Perusini 1909). 
Både Fischer (1907) og Bonfiglio (1908) rapporterte tilsvarende funn hos andre 
pasienter.

Likevel valgte Emil Kraepelin å bruke betegnelsen Alzheimers sykdom da 
han inkluderte tilstanden i sin åttende utgave av ”Psychiatrie: Ein Lehrbuch für 
Studierende und Ärzte” (Kraepelin 1910). Senil demens var en kjent lidelse, 
men Kraepelin skrev at den nye sykdommen angrep yngre mennesker, var mer 
aggressiv og hadde et karakteristisk nevropatologisk bilde. Kraepelins skille 
mellom Alzeimers sykdom og senil demens kan forstås på flere måter. Var det 
et behov for å markedsføre en ny psykiatrisk lidelse med klar organisk etiologi? 
Det var gått over femti år siden paralysis generalis, en av de vanligste årsakene 
til galskap, ble knyttet til syfilisinfeksjon. Den biologiske psykiatrien trengte 
kanskje en ny merkesak i kampen mot psykoanalysen som hadde sterk vind i 
seilene i dette tiåret. Muligens behøvde han en ny oppdagelse for å konkurrere 
med rivaliserende laboratorier, som Arnold Picks laboratorium i Praha, eller 
måtte han rettferdiggjøre de store ressursene som ble brukt til å bygge opp 
Alzheimers patologiske laboratorium i München? Eller vurderte han det slik 
at lav alder var tilstrekkelig til å definere en ny sykdom, i påvente av ytterligere 
funn? Skillet mellom mental svikt som en mer eller mindre naturlig del av høy 
alder, og Alzheimers sykdom som en lignende tilstand hos yngre personer, har 
vært levende til vår egen tid (1970-tallet) og har preget forskning på demens-
sykdommer såvel som på aldring. 

De første beskrivelsene av demenslignende tilstander finner vi så langt 
tilbake som flere hundre år før Kristus. Sentrale figurer som Pythagoras, Hip-
pokrates, Platon, Aristoteles, Cicero og Galen beskrev alle mental svikt i høy 
alder. De fleste av disse anså den mentale svekkelsen for å være en uunngåelig 
konsekvens av høy alder. De viktigste symptomene var hukommelsestap og 
svekket forståelse. Psykologiske symptomer og atferdssymptomer fikk liten 
oppmerksomhet.  

I middelalderen fantes ikke noe skille mellom galskap og demens. Eldre 
mennesker med merkelig atferd ble satt bort på institusjoner av forskjellig ka-
rakter. Det er blitt hevdet at enkelte eldre ble ofre for hekseprosesser på grunn 
av avvikende atferd knyttet til demenssykdom. 

Esquirol, en elev av Pinel, publiserte den første klassifikasjonen av mentale 
lidelser i 1838. Her poengterte han at senil demens var ledsaget av emosjonelle 
symptomer. 
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Vekslende forklaringsmodeller

Selv om Alzheimers beskrivelse av Auguste D fikk en viss oppmerksomhet og 
til og med ble inkludert i den store Kraepelins lærebok, var interessen for den 
”nye” sykdommen lunken. Ved Alzheimers død i 1915 ble Alzheimers sykdom 
nesten ikke nevnt i den lange rekken av minneskrifter. Med tanke på den opp-
merksomhet sykdommen har i dag, er dette merkelig. 

Med nåtidens viten i bagasjen er det også interessant å betrakte den psyko-
dynamiske tilnærmingen til demenssykdommer på 1930-tallet. En stor autop-
siserie i 1933 fant ingen klar sammenheng mellom nevropatologiske funn og 
mental svikt. Idéen om en spesifikk degenerativ hjernesykdom var svekket. 
Demens ble snarere tolket som en manglende evne til å kompensere for or-
ganiske forandringer knyttet til aldring. Premorbid personlighet, emosjonelle 
traumer, sosial isolering og oppbrudd av familiestrukturer ble lansert som for-
klaringer. Demenssykdommer ble behandlet med psykodynamisk psykoterapi 
(Ballenger 2006). 

I det første tiåret etter andre verdenskrig fikk sosialpsykologiske forklar-
inger, særlig i USA, ytterligere vind i seilene. Post mortem-undersøkelser 
av hjernen opphørte nesten. Kilden til mental svekkelse i høy alder var ikke 
lenger degenerative forandringer i hjernen, men sosiale konstruksjoner, som 
tvungen pensjonering, sosial isolasjon eller tap av rolle i samfunnet. Individets 
tilpasning til alderdommens endrede utfordringer var avgjørende for om mental 
svekkelse oppsto, og samfunnet var ansvarlig ved ikke å legge forholdene til 
rette for ”vellykket aldring”.

Først langt ut på 1960-tallet ble demens (re)etablert som en gruppe sykdom-
mer atskilt fra aldringsprosessen som sådan. Forskere påviste en sammenheng 
mellom mengden nevropatologiske forandringer og grad av mental svikt (Roth, 
Tomlinson & Blessed 1966). Dernest beskrev forskerne karakteristiske kliniske 
bilder som skilte demens som en gruppe sykdommer fra aldring. Skillet mel-
lom Alzheimers sykdom og senil demens ble fjernet (Katzman 1976), noe som 
dramatisk endret forekomsttallene. En ny folkesykdom blant eldre mennesker 
var født.  

Alzheimers store oppdagelse var rehabilitert. Forskning og klinikk knyttet til 
demenssykdommer fikk fornyet stor interesse. Man så en eksplosjon av publika-
sjoner angående demens. Men sentrale deler av symptombildet som Auguste D 
fremviste, ble på det nærmeste neglisjert. De kognitive symptomene, som svikt 
i hukommelse, orientering og oppmerksomhet, fikk hoveddelen av interessen. 
De paranoide idéene, hallusinasjonene, angsten, aggresjonen og det svingende 
stemningsleiet fanget ikke den samme interessen. 
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Diagnosesystemer som DSM-III og ICD-9 viet demenssykdommene plass, 
men fokuserte på kognitive symptomer og funksjonssvikt, ikke på atferdsmes-
sige eller psykologiske symptomer.

Økende fokus på ikke-kognitive symptomer

Inntil slutten av 1980-tallet var det lite systematisk forskning på dette området. 
Få studier var publisert, og metodikken var oftest dårlig. Ingen tilpassede måle-
skalaer fantes, og man var henvist til å bruke metoder som var utviklet for andre 
pasientgrupper med psykoser eller depressive symptomer, som schizofreni eller 
bipolar lidelse. Begreper som agitasjon eller uro ved demens ble brukt i forskjel-
lige sammenhenger uten at det fantes noen enighet om begrepenes innhold. I 
norsk språkbruk kjenner vi begrepene senil uro og senil atferdsforstyrrelse, som 
også er blitt inkludert blant indikasjonsområdene for psykofarmaka. Symptomer 
som angst, spenninger, irritabilitet, fobiske reaksjoner, selvskading, vandring, 
roping, søvnforstyrrelser, selvstimulering, fiendtlighet, plukking og aggresjon 
ble i varierende grad inkludert i agitasjonsbegrepet. 

I 1986 publiserte den amerikanske psykologen Jiska Cohen-Mansfield et 
større arbeid der hun operasjonaliserte begrepet agitasjon (Cohen-Mansfield 
& Billig 1986). Hun kom frem til at agitasjon kunne deles inn i tre faktorer: 
fysisk aggressiv atferd, verbal aggressiv atferd og ikke-aggressiv atferd. Hun 
understreket at agitasjon oppsto i et dynamisk samspill mellom pasienten og 
omgivelsene, og at en kartlegging av symptomene alltid måtte følges av en 
kartlegging av miljøet som omgav pasienten. Hennes forskning gjaldt syke-
hjemspasienter generelt, og var ikke begrenset til personer med demens. Likevel 
er Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) (Cohen-Mansfield, Marx & 
Rosenthal 1989) fremdeles en av de mest brukte skalaer for å måle agitasjon 
ved demens. 

De følgende årene ble en rekke skalaer for måling av atferdsmessige og 
psykologiske symptomer ved demens utviklet. Skalaene inkluderte forskjel-
lige symptomer. Noen målte intensitet, andre frekvens av symptomer. I tillegg 
målte noen av skalaene symptomenes virkning på omsorgsgiveren. De to mest 
brukte skalaene i norsk klinikk og forskning er, foruten CMAI, Neuropsykiatrisk 
evalueringsguide – Neuropsychiatric Inventory (NPI) (Cummings et al 1994) 
og Behavioural pathology in Alzheimer’s disease rating scale (BEHAVE-AD) 
(Reisberg et al 1987). 

NPI kartlegger frekvens og intensitet av tolv forskjellige symptomer: 
vrangforestillinger, hallusinasjoner, aggresjon, depresjon, angst, eufori, apati, 
manglende hemning, irritabilitet, motorisk uro, nattlig uro og endret spiseatferd. 
I tillegg foretas en vurdering av hvert symptoms belastning på omsorgsgiveren. 
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BEHAVE-AD er en 25-punkts skala som måler intensitet av atferdsmessige og 
psykologiske symptomer, med hovedvekt på psykotiske symptomer. 

I internasjonal forskning er en rekke andre skalaer blitt brukt. Fordi skalaene 
legger vekt på forskjellige aspekter ved de ikke-kognitive symptomene ved 
demens, kan det være vanskelig å sammenligne resultater fra studier der for-
skjellige skalaer er blitt brukt. Et vanlig symptom som apati er for eksempel 
inkludert i NPI, men ikke i BEHAVE-AD. Forståelsen av symptomene kan bli 
preget av slike variasjoner mellom målingsskalaer.

Unnfangelsen av APSD-begrepet

I 1996 innkalte den internasjonale alderspsykiatri-organisasjonen (IPA) til en 
kongress som hadde to hovedformål (Finkel et al 1997):
•  En gjennomgang av eksisterende kunnskap  

om atferdsforstyrrelser ved demens
• Å oppnå konsensus på fire områder:

- Definering av symptomer
- Årsaker til symptomer
- Beskrivelse av kliniske symptomer
- Retningslinjer for forskning.

I 1999 arrangerte IPA en ny konsensuskonferanse med samme mål. Firmaer 
som produserte psykofarmaka ga betydelige tilskudd til disse konferansene 
og til det arbeidet som ble gjort i kjølvannet av konferansene. Disse tilskud-
dene var uten restriksjoner, men det er liten tvil om at man så for seg et øket 
marked for psykofarmaka gjennom en bedre kartlegging av symptomer hos 
personer med demens. Denne antagelsen har vist seg å holde stikk. Det er i 
dag en omfattende bruk av psykofarmaka for behandling av atferdsmessige og 
psykologiske symptomer ved demens. Eksempelvis bruker tre av fire norske 
sykehjemspasienter med demens ett eller flere psykofarmaka daglig (Selbaek, 
Kirkevold & Engedal 2007).

IPA-konferansene diskuterte hvilken fellesbetegnelse symptomene skulle 
ha. ”Atferdsforstyrrelser ved demens”, som tidligere var blitt brukt, var for 
generelt og lite presist, og inkluderte ikke psykologiske symptomer som vrang-
forestillinger eller hallusinasjoner. ”Ikke-kognitive symptomer ved demens” 
ble forkastet fordi psykologiske symptomer ikke sjelden er nært knyttet til den 
kognitive svikten. Vrangforestillinger om tyveri er gjerne knyttet til sviktende 
hukommelse, idéer om sammensvergelser kan forklares med nedsatt språkfor-
ståelse. Dessuten ville en slik betegnelse også inkludere de somatiske sympto-
mene som er forbundet med demenssykdom. IPA avviste en annen mye brukt 
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betegnelse, ”nevropsykiatriske symptomer”, fordi den angivelig ga inntrykk 
av at symptomene var av nevrologisk karakter. IPA endte med å lansere begre-
pet ”behavioural and psychological symptoms of dementia” (BPSD). I norsk 
språkdrakt er dette blitt ”atferdsforstyrrelser og psykologiske symptomer ved 
demens (APSD). Betegnelsen ”forstyrrelse” (tilsvarende engelsk ”disturbance”) 
er både lite presist, gir kanskje antydninger om etiologi og kan ha et normativt 
preg. I denne utgivelsen brukes betegnelsen ”atferdsmessige og psykologiske 
symptomer ved demens”.

IPA foreslo en enkel inndeling i atferdssymptomer og psykologiske sympto-
mer:

Atferdssymptomer
Fysisk aggresjon, roping, uro, agitasjon, vandring, upassende opptreden, 
manglende seksuell hemning, hamstring.

Psykologiske symptomer
Angst, depresjon, hallusinasjoner, vrangforestillinger.

Senere har ”negative symptomer” som apati blitt inkludert blant atferdssymp-
tomene. 

En rekke artikler som omhandlet BPSD ble publisert de følgende årene. Nav-
nestriden skulle dermed være skrinlagt. Senere har vi imidlertid sett økende 
motforestillinger mot å bruke BPSD som samlebetegnelse (van Iersel et al 
2004). Det er blitt hevdet at begrepet BPSD gir inntrykk av at symptomene er 
homogene hva gjelder etiologi og behandling, noe som er lite sannsynlig . BPSD 
inkluderer symptomer med tilsynelatende motsatte uttrykk, som apati versus 
eufori eller engstelse versus manglende hemninger. Årsaker og behandling er 
heller ikke lik. I internasjonal litteratur har forkjemperne for ”nevropsykia-
triske symptomer” medvind, og dette begrepet er nå nærmest enerådende i 
amerikansk faglitteratur. Innvendingene mot BPSD gjelder tilsynelatende også 
”nevro psykiatriske symptomer”, men siden det siste er et eldre begrep gir det 
muligens mindre inntrykk av å være en spesifikk lidelse. 

Trolig gjør vi best i være mer spesifikke i vår språkbruk og i vår tilnærming 
til pasientene, i klinikk og forskning. Snarere enn å studere og omtale BPSD 
eller ”nevropsykiatriske symptomer”, bør vi fokusere på enkeltsymptomer el-
ler mindre grupper av symptomer som opptrer sammen, og som kanskje deler 
årsaksfaktorer og behandlingsmuligheter.
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Syndrom eller enkeltsymptomer?

I behandlingsstudier er oftest en sum av symptomer blitt brukt som utfallsmål. 
Hvilke symptomer som blir inkludert avhenger av hvilken måleskala man har 
brukt. Dette gjelder særlig medikamentstudier. Ved å bruke sum skåre som 
utfallsmål i stedet for skåre på enkeltsymptomer trenger man ikke like mange 
pasienter for å oppnå signifikante resultater. Resultatene blir imidlertid vanske-
lige å tolke. Betyr en lavere sum skåre på NPI mindre psykose eller mindre 
apati, eller betyr det mindre av det ene og mer av det andre? Hva er virkninger 
og hva er bivirkninger? Resultater bli uklare, og metoden kan forsterke idéen 
om at summen av atferdsmessige og psykologiske symptomer er uttrykk for 
forandring i en bestemt tilstand. Den samme oppfatning gjør seg gjeldende når 
en sykehjemslege ringer og forteller om en pasient med ”APSD”, og lurer på 
hvilke medisiner man bruker for denne sykdommen.

Å forholde seg til enkeltsymptomer er heller ikke ukomplisert. For en rekke 
symptomer er det manglende enighet om klinisk bilde og årsaksforhold. Flere 
studier har dokumentert at psykologiske symptomer ved demens er forskjellig 
fra tilsvarende symptomer hos personer uten demens. Vrangforestillinger er sjel-
den sammensatte eller bisarre som vi ser ved schizofreni. Synshallusinasjoner 
er mer vanlig enn hørselshallusinasjoner, til forskjell fra ved andre psykotiske 
lidelser. ”Misidentification” (ikke gjenkjenne sitt eget speilbilde eller tro en 
kjent person er en inntrenger) er et psykotisk symptom vi typisk ser ved de-
menssykdommer, og som i mange sammenhenger klassifiseres som et kognitivt 
symptom. I og med at psykotiske symptomer hos personer med demens skiller 
seg fra psykose hos andre pasienter, både hva gjelder fenomenologi og etiologi, 
er det blitt foreslått å erstatte betegnelsen ”psykose” med et annet og mer dek-
kende begrep (Cohen-Mansfield 2003). Den samme problemstillingen gjelder 
trolig også andre psykologiske symptomer ved demens. Depressive symptomer 
er mer varierende til stede, irritabilitet og tilbaketrekning kan være uttrykk for 
depresjon og færre symptomer kreves for å diagnostisere en depressiv lidelse 
ved demens. Diagnostiske kriterier for både psykose og depresjon ved demens 
er blitt publisert, men kriterienes validitet er uklar.

En annen tilnærming er å kartlegge grupper av symptomer. Symptomer som 
har en tendens til å opptre sammen samles i ”clustere”. Man tenker seg en felles 
underliggende faktor for hvert ”cluster”. En faktor er en teoretisk konstruksjon, 
og faktoranalyse er en omdiskutert metode, men har fått mye oppmerksomhet de 
senere årene. Å undersøke slike ”clustere” av symptomer i stedet for enkeltsymp-
tomer kan muligens gi verdifulle bidrag til forståelsen av både årsaksforhold og 
behandlingsmetoder. Resultatene av slike studier avhenger av hvilken måleskala 
man bruker. Flere studier har brukt NPI til faktoranalyser (Aalten et al 2007). 
Resultatene er i stor grad konsistente. En faktor kalt ”overaktivitet” inkluderer 
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aggresjon, motorisk uro, manglende hemning og irritabilitet. Psykosefaktoren 
omfatter hallusinasjoner og vrangforestillinger. Depresjon og angst utgjør en 
affektiv faktor. Apati kommer i noen studier ut som en egen faktor, i andre 
studier omfattes den av den affektive faktoren. 

På samme måte som forståelsen av demenssykdom har vært i endring, er også 
forståelsen av APSD omskiftelig. Dels har trender variert over tid og dels har 
forskjellige forståelsesmodeller eksistert ved siden av hverandre. I den tidlige 
forskningen på agitasjon i sykehjem ble det dynamiske samspillet mellom pa-
sienten og omgivelsene vektlagt. Et symptom kan ikke vurderes isolert. Miljøet 
som omgir pasienten kan utløse og påvirke forløpet av symptomer. Symptomene 
må fortolkes i lys av den kognitive svikten, funksjonstapet og omsorgsgivernes 
forutsetninger. Denne tilnærmingen satte søkelyset på utilfredsstillende forhold 
i omsorgsinstitusjoner. 

Skjermede enheter i sykehjem

I Norge ble det fra slutten av 1980-tallet satset på utbygging av skjermede en-
heter for personer med demens i sykehjem. De tradisjonelle sykehjemmene var 
primært utviklet for å gi pleie til eldre mennesker med somatisk sykdom. Dette 
gjaldt både personalets kompetanse og romlige forhold. Mindre enheter, for 6-12 
personer, tilpasset behovene til personer med demens, skulle øke pasientenes 
livskvalitet og forebygge atferdsmessige og psykologiske symptomer. Klinisk 
erfaring tilsier at dette er riktig, men gevinsten av skjermede enheter er i liten 
grad blitt studert systematisk. Store grupper pasienter får heller ikke tilgang 
til tilbudet. Når over 80 prosent av pasienter i sykehjem har demenssykdom 
og bare vel 20 prosent av plassene er tilrettelagt for personer med demens, er 
det innlysende at mange faller utenfor. Utfordrende pasienter med alvorlige 
atferdssymptomer kan dominere de små avdelingene, slik at det blir umulig å 
gi den tilpassede omsorgen man planla.

Medikamentell behandling

Inntil midten av 1990-tallet ble agitasjon og psykoser behandlet med tradisjonelle 
nevroleptika. Disse medikamentene kan gi alvorlige bivirkninger som parkinso-
nisme, tardive dyskinesier (ufrivillige bevegelser som ofte ikke er reversible), 
sedasjon og konfusjon. Personer med demens er mer enn andre pasientgrupper 
utsatt for slike bivirkninger. I tillegg er effekten tvilsom. Tidlig på 1990-tallet 
viste noen få studier effekt på agitasjon hos personer med demens ved bruk av  
nye antidepressiva (serotonin reopptakshemmere – ssri). Disse funnene skapte 
optimisme, men er senere ikke blitt reprodusert. Nye typer antipsykotika, som 



Atferdsmessige og psykologiske symptomer Atferdsmessige og psykologiske symptomer 59

kom omkring midten av 1990-tallet, skapte mer vedvarende entusiasme. De 
ble kalt atypiske antipsykotika fordi de ga mindre av bivirkningene man så ved 
bruk av tradisjonelle antipsykotika. I løpet av det neste tiåret ble det gjort en 
rekke kliniske studier, slik at det i dag ikke er noen annen medikamentgruppe 
som er så grundig undersøkt hos eldre personer med demens. Studiene viste at 
atypiske antipsykotika har en viss effekt på summen av atferdssymptomer, og 
mer spesifikt agitasjon og psykose. Dessverre viser de seg også å være forbundet 
med økt forekomst av hjerneinfarkter og økt dødelighet.

Antidemenslegemidler, som kolinesterasehemmere, viste primært effekt på 
kognitive symptomer, men etter hvert har flere studier hatt APSD som primær-
mål. Også i dette tilfellet er en innledende optimisme blitt avløst av nøkternhet 
og kanskje skuffelse.

Det er sannsynlig at fremveksten av disse medikamentene flyttet fokuset i 
biologisk retning. Atferdsmessige og psykologiske symptomer ble sett som ut-
trykk for en definerbar hjerneskade som kunne påvirkes av kjemiske substanser. 
Klinikere, som tidligere levde en anonym tilværelse, ble plutselig gjenstand 
for legemiddelindustriens kurtise. Prestisjetunge tidsskrifter publiserte stadig 
medikamentstudier. Kun en håndfull studier med alternative behandlingsmeto-
der nådde opp. Høyteknologisk billeddiagnostikk avslørte angivelig cerebrale 
tilholdssteder for vrangforestillinger, hallusinasjoner, depresjon, aggresjon og 
apati, dog med betydelige variasjoner. 

Vi fascineres av harde fakta. Et medikament er en konkret intervensjon. Et 
bilde av hjernen, for eksempel computertomografi (CT) eller magnetresonans-
tomografi (MR), lar seg enkelt kategorisere. Våre anerkjente metoder fanger 
bare i liten grad miljøforhold, relasjoner mellom pasient og omsorgsgiver, 
kunnskap eller arkitektoniske løsninger. 

De siste årene har pendelen svingt igjen. At psykose, agitasjon, depresjon og 
apati er assosiert med cerebrale endringer på grunn av demenssykdommen, 
er hevet over tvil. Denne kunnskapen er i liten grad blitt omsatt i nye behand-
lingsalternativer. Usikker effekt og omfattende bivirkninger av psykofarmaka 
krever et annet fokus. Behandlingsanbefalinger sier at ikke-medikamentelle 
tiltak skal forsøkes først. En ny forståelse av symptomene blir etterlyst. Skillet 
mellom kognitive og ikke-kognitive symptomer er trolig en forenkling. Psy-
kotiske symptomer kan skyldes mistolking eller misforståelser hos personalet. 
Forstyrret virkelighetsoppfatning må ses i lys av stimulusfattigdom, somatisk 
sykdom, sviktende syn eller hørsel. Snarere enn å skyte fra hoften og behandle 
tentative endringer i hjernefunksjon med medikamenter, bør vi finstille siktet 
mot miljøtiltak, sensorisk svikt og mulig somatisk sykdom. Høreapparater eller 
briller, gardiner for vinduene for å hindre feiltolking av eget speilbilde når det 
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er mørkt ute, erstatning av objekter pasienten tror er forsvunnet, er eksempler 
på slike tiltak. 

I Norge ønsker myndighetene økt fokus på alternativer til medikamentell 
behandling for personer med demens. Et program for styrking av miljøbehand-
ling er blitt foreslått.

Fremtidige utfordringer

Ganske nøyaktig hundre år etter Alzheimers beskrivelse av Auguste D er vi 
strengt tatt ikke kommet mye lengre. Til tross for en svær økning av forsknings-
innsatsen har ny kunnskap ikke gitt oss en felles forståelse av hvordan atferds-
messige og psykologiske symptomer skal behandles. Økt oppmerksomhet har 
imidlertid en positiv effekt i seg selv. Slike symptomer har avgjørende betydning 
for livskvalitet hos pasient og pårørende, er assosiert med større funksjonssvikt, 
predikerer tidligere innleggelse i sykehjem og bidrar til økte omkostninger. Vi 
kan ikke planlegge omsorgstiltak for pasienter med demens uten å forholde oss 
til disse symptomene. I klinisk virkelighet møter vi sjelden eller aldri pårørende 
som er utmattet eller nedbrutt av pasientens hukommelsessvikt eller nedsatte 
oppmerksomhet. Vi møter derimot jevnlig pårørende som ikke holder ut å bli 
sjikanert, slått og mistenkeliggjort. De orker ikke de skremmende hallusina-
sjonene eller den lammende depresjonen og angsten. Inntil vi finner en kurativ 
behandling for selve demenssykdommen, er det trolig innenfor området APSD 
vi kan gjøre den mest betydningsfulle innsatsen.

Et vell av studier har undersøkt effekt av psykososiale behandlingsmetoder, 
men store og godt designede studier mangler. Evidensbasert medisin er blitt et 
mantra som styrer mye av våre kliniske beslutninger. Miljøbehandling er gjerne 
krevende å studere med metoder tilpasset evidensbasert kunnskap. Vi kan ikke 
begrense klinisk praksis til å inkludere metoder som har vist effekt med slike 
mål. Det er lov å bruke klinisk erfaring selv om kunnskapen ikke er fundert 
i Cochrane-systemet. Samtidig trenger vi større ressurser for å etterprøve ef-
fekten av miljøbehandling. Statusen til slik forskning må økes. Det offentlige 
må sørge for økonomiske midler slik at ikke legemiddelstudier med rikelig 
finansering blir enerådende. De toneangivende fagtidsskriftene må vie større 
plass til andre behandlingsformer enn legemidler. Det holder ikke å etterlyse 
alternativer til medikamentell behandling når den redaksjonelle linjen forøvrig 
har massiv slagside mot legemiddelstudier.  

Offentlige myndigheter vil sette av økte ressurser til kompetanseheving for 
helsepersonell i kommunal eldreomsorg. De har varslet om et større program 
for miljøterapeutiske behandlingsformer i sykehjem. Det er et langt skritt fra 
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sentrale programmer til virkeligheten på grunnplanet i sykehjemmene. Om-
sorgspersonale forholder seg daglig til pasienter med alvorlige atferdsmessige 
og psykologiske symptomer. Kunnskapsnivået står neppe i forhold til sympto-
menes alvorlighetsgrad. Psykofarmaka har i beste fall en moderat effekt, men 
med potensielt alvorlige bivirkninger. At tre av fire pasienter med demens i 
sykehjem likevel bruker fast ett eller flere psykofarmaka, og at fire av fem 
fremdeles bruker psykofarmaka etter et års oppfølging, kan være et symptom 
på kunnskapsmangel. Legetjeneste i sykehjem er en sparsom ressurs. Selv om 
legene til syvende og sist er ansvarlig for medisinbruken, er trolig omsorgs-
personalet ofte pådrivere for å iverksette slik behandling.

I fremtiden trenger vi fagmiljøer som har entusiasme og eiendomsfølelse for 
miljøbehandling. Kanskje behøver vi regionale eller fylkesvise kompetanse-
sentra med oppgave å stimulere slike miljøer i kommunene. Når vi ser hvilken 
betydning APSD har for store pasientgrupper, er det lov å tenke stort. 

Vi ser gjerne mot sykehjemmene når vi vil beskrive omsorgen for personer 
med demens i kommunene. Mye tyder på at lignende utfordringer eksisterer 
blant mottagere av hjemmetjenester. De fremtidige innsatsene bør dermed også 
gjelde denne gruppen. 

Helsemyndighetene har brukt store ressurser på å utbre kunnskaper om utred-
ning av demens. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse er en sentral 
pådriver. Samtidig som dette arbeidet videreføres, bør ambisjonsnivået heves. 
I tillegg til å identifisere demens bør helsepersonell kunne utrede og følge opp 
depresjon, angst, psykoser, aggresjon og apati, som så ofte er den vesentligste 
delen av demenssykdommen. Den samme tålmodigheten som har preget det 
tidligere arbeidet må videreføres. Pasienter med demens har få talsmenn. Denne 
delen av helsevesenet har fremdeles lav status. De siste tiåret har likevel vist oss 
at jevnlige drypp kan uthule stener. Vi kan håpe at fortsatte drypp kan komme 
pasienter som Auguste D til gode.
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Intet nytt om utfordrende atferd
Utfordrende atferd, medikamentell overtro,  
rutiner fremfor pasienter og hvorfor er det  
så vanskelig å tenke forebyggende?

Allan Øvereng

”Everything  should be made as simple as possible, but not simpler.”
       Albert Einstein

Når man nærmer seg problemområdet utfordrende atferd ved demens, kan man 
føle behov for einsteinsk forenkling. Terminologien er forvirrende og sprikende, 
forståelsesmåter og teoretiske modeller likeså. Utfordrende atferd er en del av 
APSD (atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens). Det fins et 
utall anbefalte metoder, terapier, tiltak og behandlinger. Mange av dem høres 
fornuftige ut. Men sjelden sier metodene noe om hvilken atferd og hvilke 
 pasienter og situasjoner tiltaket er effektivt i forhold til, og i hvilke doser. 

Det er en åpenbar overforenkling å se utfordrende atferd som ett fenomen 
og behandle deretter. De fleste pasientene ender opp med medikamentell be-
handling. Den er lite effektiv og gir bivirkninger som slagfare, luftveisproble-
mer, ødem og økt kognitiv svikt. Hovedeffekten av nevroleptikabehandling er 
sedasjon (Ballard 2007). 

Utfordrende kunnskap om utfordrende atferd

De fleste som arbeider i feltet har bred erfaring med atferdsproblematikk. 
Det skyldes at majoriteten av pasientene har faser med utfordrende atferd. 
Hyppig heten øker med alvorlighet av demens, og forekomsten målt med NPI 
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(Neuro psychiatric Inventory) i sykehjem i Norge ligger på 75 prosent (Selbæk, 
Kirkevold og Engedal 2007). Erfaringsbasen er altså enorm, men bevisbasen er 
minimal. Forskning konkluderer stort sett med at feltet byr på store metodepro-
blemer og at det er behov for ytterligere forskning (Livingston et al 2005, Turner 
2004). De fleste studier rapporterer dog om positive effekter av miljøtiltak, men 
det gir lite gjennomslagskraft i praksis til tross for at APSD er et hovedproblem 
både for pasienter, pårørende og fagfolk i demensfeltet. 

Mye medisinsk forskning dreier seg om å måle effekt av medikamenter. 
Metodologisk gullstandard tilsier tilfeldig utvalgte pasientgrupper og kontroll-
grupper. Dette er vanskelig å gjennomføre når det gjelder APSD, hovedsakelig 
fordi det både hos pasientene og i omgivelsene fins mange faktorer som influ-
erer på fenomenene. Faktorene er dynamiske og kan vanskelig kontrolleres. På 
tross av hyppig forekomst av APSD er pasientene svært forskjellige og det er et 
problem å få store nok grupper. Mange studier konkluderer med at en tredjedel 
av pasientene blir bedre. Som eksempel på en studie med høye metodiske krav 
kan nevnes Linda Teris randomiserte placebokontrollerte studie hvor én av 
tre pasienter ble bedre – men ingen forskjeller ble funnet mellom behandling 
med antipsykotikum, antidepressivum, miljøbehandling eller placebo (Teri 
2000). At alle gruppene, også kontrollgruppen, har lik effekt, er skuffende, 
men fascinerende: Det kan tolkes slik at det hjelper å gjøre noe. Men det vil 
vel være einsteinsk for enkelt å si likegyldig hva. Også utviklingsprosjekter, 
tiltaksutprøvinger og nær sagt alle positive initiativer som tas i miljøer med 
personer med demens, får positive evalueringer, og man ser tydelige resultater 
for enkeltpasienter. Dette fenomenet har ført til konklusjonen ”gjør noe – det 
virker”. 

Utfordrende atferd – eller omsorgsutfordring? 

I enkelte studier ser man dog signifikante forskjeller, som for eksempel Gerdners 
forsøk med individualisert musikk (Gerdner 2000). Den demper agitasjon og 
gjør det bedre enn vanlig avslappingsmusikk. Det kan likevel diskuteres om 
tiltaket er behandling av en tilstand eller et symptom, eller om det er å dekke 
et behov. Mennesket eksisterer ikke på ernæring alene. Er det å dekke mer 
sublime behov som sosial kontakt, aktivitet og andre deler av tilværelsen som 
har med trivsel å gjøre, å regne som behandling? For hjelpeløse mennesker som 
personer med alvorlig demens kan man spørre seg om dette ikke er å regne 
som kompensering av mangelfull omsorg. Tiltaket burde vært satt i verk før 
agitasjonen opptrådte. Med andre ord: Hvis pasientene fikk tilbud om indivi-
dualiserte trivselstiltak – aktivitet, stimulering – ville man da ha kunnet påvise 
en ytterligere effekt? Er de påviste effektene i forskningen ganske enkelt tegn 
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på for dårlig omsorg? Sannsynligvis vil man kunne se klarere effekter av mil-
jøtiltak jo dårligere omsorgen er. Metodologisk er dette anerkjent i den forstand 
at man vet at målemetoder må brukes noen tid før man introduserer tiltak. Det 
å ”gjøre noe” – som å introdusere et forskningsprosjekt – skaper en positiv 
endring. Man risikerer å ikke se forskjell på effekten av tiltaket og effekten av 
å introdusere målemetoden. En-til-en-kontakt ser ut til å være et uomtvistelig 
effektivt tiltak (Cohen-Mansfield 2007). Man ser det også i reduserte versjoner 
som simulert tilstedeværelse (video av pårørende) og strukturert samvær. Kan 
man snu på dette og si at resultatet er en indikasjon på at personer med demens 
trenger sosial kontakt – kanskje ikke noen overraskelse – og at noen trenger 
mer enn andre, og mer enn de fleste friske? 

Utfordrende atferd – eller ubehandlet sykdom? 

Et grelt appendiks til denne tankegangen er at dersom man undersøker grupper 
av personer med demens med utfordrende atferd, finner man høye forekomster 
av fysiske og psykiske sykdommer og plager. Alt fra alvorlige og livstruende 
tilstander som brudd, infeksjoner, hjertesykdom, alvorlig depresjon og cancer 
til banale, men plagsomme tilstander som obstipasjon, medikamentutløst uro 
eller tannverk. 

Det er ikke pasientene som må behandles

Med andre ord – Tiltaket med stor T er å gi god omsorg. I sin litteraturgjen-
nomgang konkluderer Jiska Cohen-Mansfield (2001) nettopp med dette. På 
bakgrunn av gjennomgangen gir hun noen ledetråder om hva som bør være 
”hovedmål for fremtidige intervensjoner”: 
•  Effektive tiltak rettet mot begrensninger i funksjon, inkludert smerte, sanse-

svikt, søvnproblemer, og begrensninger i autonomi, som fysiske tvangsmidler
• Tilgang til sosial kontakt
• Tilgang til meningsfull stimulering eller aktivitet
• Individuell skreddersøm av tiltak
• Opplæring av personell for å bedre omsorgen
•  Reduksjon i stressende stimuli eller økt avslapping under omsorgsaktiviteter.

Det lyder sannsynlig at mye utfordrende atferd kan forebygges ved god omsorg. 
Men i Norge har vi en god demensomsorg. Sammenlignet med andre land har 
vi god tilgang på institusjonsplasser, godt utbygd hjemmebasert omsorg og god 
tilgang på lege- og sykehustjenester. Likevel er forekomsten av APSD i norske 
sykehjem altså 75 prosent (Selbæk, Kirkevold og Engedal  2007). 
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Feil fokus?

I praksis blir medikamentell behandling tillagt stor vekt. Man kan spekulere 
på årsakene. 
• Det er enkelt – hvis man glemmer bivirkningene 
•  Det er en sterk tro på medikamentell behandling – i helsevesenet og i sam-

funnet generelt
•  Enkelte pasienter har åpenbart god effekt. Atferden er utløst av sykdom som 

kan behandles 
•  Utfordrende atferd er utfordrende og hovedeffekten av nevroleptikabehandling 

er sedasjon – som demper atferden
•  Det demper følelsen av hjelpeløshet hos hjelperne
•  Det legger ansvaret på legen – som er lite til stede der det skjer og slipper 

utfordringen
• Pleiepersonells kompetanse har liten status
•  Omsorgen er ikke fokusert på pasienter, men på praktiske oppgaver og rutiner. 

Men kan vi be om sterkere bevis enn seponeringsstudier som utvetydig sier at 
når vi tar bort medikamentene, skjer det lite? (Ballard 2004)

Et tilbakeblikk på skyllerom, sengereing,  
kontor og matservering

Det er ingen spøk å skulle si noe om miljøbehandling for personer med demens. 
Man kommer fort til den konklusjon at det fins en uoverskuelig mengde årsaks-
sammenhenger og at lite generelt kan sies om behandling – bortsett fra at god 
omsorg ser ut til å forebygge. Dette er ikke oppsiktsvekkende eller nytt. I et 
tredveårs perspektiv ser vi store endringer i de ytre rammene og i praksis og 
holdninger. Men det som tar lengst tid å endre er åpenbart holdninger. Noen av 
de problemene vi ser kan skyldes at deler av praksis er knyttet til avlegse pleie-
kulturer, manglende faglig ledelse og sånn-har-vi-alltid-gjort-det-holdninger. På 
åttitallet var det viktig med rettferdig fordeling av omsorgen, god hygiene og 
effektiv utnyttelse av en begrenset personellressurs. Vi vasket, matet og gjorde 
rent etter industrielle samlebåndsprinsipper. 

En studie av aggresjon i svensk alderspsykiatrisk langtidspleie fra sent på 
åttitallet, er tankevekkende (Nilsson, Palmstierna og Wistedt 1988). Man ville 
undersøke frekvensen av aggressive episoder og brukte et registreringsskjema 
som personalet fylte ut for hver enkelt episode. På seks uker ble forekomsten 
av aggresjon redusert fra 91 til 16. Effekten er over 80 prosent – uten noen 
egentlig intervensjon (figur 1). Forfatterne konkluderer med at noe er skjedd 
med personalet.
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Når man viser studien til pleiere i demensomsorgen sier de at effekten ligger 
i at man er blitt bevisstgjort. Hva det er å bli bevisstgjort er vanskelig å svare 
på. Man kan videre spørre seg om den sterke effekten har sammenheng med 
at studien ble gjort på et tidspunkt hvor omsorgen var preget av gammeldagse 
idealer om effektivitet, hygiene, rettferdighet, at omsorgen var sterkt oppgave-
fokusert og følgelig at en ny rutine som tvang frem en oppmerksomhet rettet mot 
pasientene, hadde en dramatisk effekt. Denne tankegangen er prøvd ut i forhold 
til en lang rekke personalgrupper og møter uten unntak sterk gjenkjennelse. Det 
er fristende å konkludere med at en hovedutfordring kan formuleres enkelt: Det 
dreier seg om å snu fokus fra oppgaver til personer. En-til-en virker!

Man ser lignende – om ikke så sterke – effekter av undervisning av personale. 
Og i alderspsykiatrisk praksis er det et velkjent fenomen at symptomene blekner 
eller forsvinner når man begynner å måle dem. Gjør noe – det virker. Studier 
med undervisning av personalgrupper har gjort etterundersøkelser som viser 
at effekten ikke varer ved uten at man følger opp med veiledning (Moniz-Cook 
1998). Kan det tolkes dit hen at oppgavefokuset er det enkleste – at personfokus 
krever løpende stimulering for å vedlikeholdes? Er det i så fall årsaken til at 
kjedelige oppgaver er lettere å holde i fokus enn personer – pasienter?

Hva ville skjedd hvis de som har demensomsorgskompetanse ble unntatt fra 
praktiske oppgaver som ikke involverer pasienter? Skyllerom, kontor, reing av 
senger, jobbing på kjøkken? Fins det belønninger knyttet til praktiske oppgaver 
som vedlikeholder gammelmodige holdninger? For eksempel anerkjennelse 
fra kolleger? Det kan være lettere å bli sett og anerkjent for noe konkret og 
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praktisk – å være ferdig med skyllerommet – enn for å ha brukt mye tid for å 
hjelpe en person med demens?

Holdninger til personer med demens – atter en gang

Når noen vandrer opp og ned i en korridor, husker dårlig, snakker dårlig og er 
desorientert, er det nærliggende å tro at atferden er uforståelig, uten mening og 
forårsaket av demens. Derfra er veien kort til å tro at det ikke er en person som 
går der, men et tomt skall, en levende død. Det er nødvendig med fantasi og 
empati for å forestille seg at vandreren er en person – og at atferden er normal 
sett fra hans ståsted. Mye utfordrende atferd er normal atferd i unormale situa-
sjoner (Mork Rokstad 1996). Det er nødvendig med kommunikative ferdigheter 
for å gjøre erfaringer som kan bekrefte dette – ved å nå frem, finne personen. 
Ikke minst er det avgjørende at man har vilje til å nå frem, på personlig eller 
ideologisk basis. Det kan kalles bevisstgjøring, og man kan spørre seg om det 
er en prosess som trenger løpende næring for ikke å forsvinne i repetisjoner, 
vaner, rutiner og krav fra andre i omgivelsene.  Det kan imidlertid se ut som om 
det skjer en generell utvikling. I sitt foredrag på Demensdagene i 2006 beskrev 
Sirkka-Liisa Ekman utviklingen i holdninger slik: 

       Før          Nå
 • Tomt skall  • Et bevart selv
 • Levende død  • Bevart identitet
 •  Regresjon (gå tilbake til  • Ingresjon (trekke seg tilbake)
    tidligere utviklingsstadier)   
 • Atferdsavvik  • Meningsfull kommunikasjon
 • Overlevelse  • Autonomi
 • Rettferdighet  • Individ
 • Paternalisme  • Selvbestemmelse
 • Oppgaver • Omsorg
 • Effektivitet • Tilpasning
 • Rasjonalitet • Samhandling

As simple as possible 

APSD har høy forekomst og alvorlige konsekvenser. Medikamenter har effekt 
på en undergruppe pasienter med psykiske lidelser. Miljøbehandling dreier 
seg egentlig om å dekke grunnleggende behov. Fokus på tiltak og terapier gir 
liten effekt. Endring av fokus fra oppgaver til pasienter gir dramatisk effekt. 
Det som skal til er holdningsendring: hva er jobben, hvordan ser vi på personer 
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med demens, hva har en person med demens behov for? Dette kan beskrives 
som ”utilfredstilte-behov-forklaringen” på utfordrende atferd (Algase 1999). 
Forskning med dette utgangspunktet gir mulighet for å gruppere atferd og 
utilfredstilte behov slik:

Vokal/verbal atferd
• engstelse
• smerte
• ensomhet
• depresjon

Fysisk nonaggressiv atferd
• behov for aktivitet og stimulering

Aggressiv atferd
• unngåelse av ubehag
• forsøk på å kommunisere behov
• personlig rom.
 (Cohen-Mansfield 2007)

Når alle grunnleggende behov er dekket 

I demensomsorgen fins det en rekke eksempler på enheter for personer med 
demens som fungerer utmerket. Mange av dem som bor der får et tilnærmet 
optimalt tilbud. Allikevel forekommer det APSD. Dette kan dreie seg om 
• uoppdaget nytilkommet somatisk eller psykiatrisk sykdom 
• sjeldne tilstander som personalet ikke har kompetanse på 
•  tilstander som henger sammen med utvikling av demenssykdommen, for 

eksempel at pasienten ikke lenger har psykologisk forsvar nok til å hånd-
tere gamle livshendelser – tilstander lignende posttraumatisk stressyndrom 
(PTSD)

•  spesielle nye pasienter som personalet ikke har erfaring med eller som rammene 
ikke er tilpasset for, for eksempel yngre eller personer med frontallapsdemens, 
psykiatriske pasienter som utvikler demens, personer med utviklingshemning 
og demens 

•  pasienter som har utviklet automatiserte atferdsmønster med for eksempel 
roping 

•  spesielle personligheter eller personlighetsforstyrrelser som er vanskelige å 
integrere i vanlig enhet.
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Når en velfungerende enhet får slike utfordringer vil det være fare for at et miljø 
i balanse ødelegges. Pasienter som vanligvis fungerer godt fordi de får dekket 
sine behov, utvikler APSD og man kommer inn i negative sirkler. Det synes 
fornuftig med gode forberedelser før fungerende miljøer får nye utfordringer, 
og med sterkt fokus på å vedlikeholde det som fungerer.

Ingen lever av mat alene

Demensomsorgen drukner i APSD og den medfølgende utfordrende atferd. 
Mange av pasientenes behov dekkes ikke. Sosial kontakt, aktivitet, stimuler-
ing og trygghet/avslapning er muligens de hyppigste. Altfor mange ressurser 
går med til å bøte på problemer som kunne vært unngått med forebygging og 
individualisering. Fokus må settes på hvordan personale med pasientkontakt 
kan få rammer og kompetanse som gjør det mulig for dem å forebygge utford-
rende atferd. 
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Når pasienten ikke vet sitt eget beste

Øyvind Kirkevold

I desember 2006 vedtok Stortinget et tillegg til pasientrettighetsloven. Dette vil 
gjøre det mulig under visse vilkår å beslutte å gjennomføre helsetjenester overfor 
en person som ikke samtykker, og selv om personen motsetter seg hjelpen. En 
forutsetning er at personen ikke har samtykkekompetanse. Lovendringen trer i 
kraft 1. januar 2009. Før den tid skal det lages et rundskriv og et informasjons-/
opplæringsprogram knyttet til endringen.  

Det å avgjøre at en voksen person ikke har samtykkekompetanse og at en 
dermed kan fatte beslutninger og gjennomføre tiltak på vegne av ham eller 
henne, reiser en rekke etiske og juridiske spørsmål. I denne artikkelen vil noen 
problemstillinger knyttet til ”når pasienten ikke vet sitt eget beste” bli diskutert, 
og dessuten noen idéer til hvordan man bør handle når situasjonen vurderes 
slik. Det vil bli tatt utgangspunkt i personer med demens.

Hvem vet best? 

Selv om en person ikke vet sitt eget beste, er det dermed slik at andre vet hva 
som er best for personen? Et eksempel: 

Per Hansen er en 84 år gammel ungkar som bor alene på et småbruk. Han 
har alltid klart seg selv og brukt mye av tiden alene i skog og mark. Per 
har noe besøk av en nevø som hjelper ham med forskjellige ting, særlig 
innkjøp. I de siste årene er Per blitt tiltagende glemsk og rotete. Nevøen er 
bekymret og har fått overtalt ham til å gå til lege. Legen mener at han har 
en demenstilstand og setter spørsmålstegn ved om han kan klare seg selv. 
Tiden går, og med hjelp fra nevøen klarer Per seg på et vis hjemme. Det er 
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nok så som så med den personlige hygienen og kostholdet. Nevøen kontakter 
hjemmesykepleien, men Per vil ikke ha hjelp av dem. Etter hvert godtar han 
hjemmehjelp. Hjemmehjelpen er en tidligere nabo som han derfor kjenner 
fra før. Hun vasker for ham og sørger for at han får middag hver dag. Hun 
rapporterer at Per ”roter” mye, han fyrer med ved og er langt fra forsiktig.  
Hun er også bekymret for at han går ut i skogen og kanskje en dag ikke finner 
veien hjem. Situasjonen tilspisser seg da nevøen en dag oppdager at det har 
brent på gulvet utenfor vedovnen. Per benekter at det har brent. Han blir sint 
og ber nevøen gå. Nevøen kontakter hjemmesykepleie/hjemmehjelp, og  en 
fra hjemmesykepleien reiser straks ut til Per, men finner ham ikke hjemme. 
Dagen etter reiser nevøen for å se til Per. Da er han meget forvirret og kjenner 
ikke igjen nevøen. Etter hvert kommer hjemmehjelpen. Det virker som Per 
kjenner henne, men han vet ikke hva hun heter. De forsøker å overtale ham 
til å bli med til lege, men han nekter. Hjemmehjelpen blir utover kvelden og 
situasjonen roer seg. Neste dag kommer en fra hjemmesykepleien. Per nekter 
å slippe henne inn. Da hjemmehjelpen kommer senere på dagen, finner hun 
ikke Per. Hun leter rundt på gården og finner ham til slutt sittende passiv i 
et av uthusene. Per virker forkommen og reagerer så vidt på tiltale. 

Etter en del frem og tilbake blir det vurdert at Per må på sykehjem. Per 
verken samtykker til eller motsetter seg innleggelse. På sykehjemmet blir 
det oppdaget at Per har lungebetennelse og hjertesvikt. Når dette behandles 
blir han bedre også mentalt, selv om han opplagt har en demenstilstand. 
Han kjenner igjen nevøen og hjemmehjelpen og kan i gode stunder føre 
korte, meningsfulle samtaler. I andre perioder er han meget forvirret. Han 
er deprimert og sier at hans eneste ønske er å komme hjem til gården. Det 
blir vurdert at det er uansvarlig å sende ham hjem, og når han snakker om 
gården forsøker personalet å snakke om noe annet eller avlede ham på 
annen måte. Til nevøen sier han at han vil heller dø hjemme enn å sitte i dette 
fengselet. Når Per er som mest urolig og forvirret vil han ofte ut. Dørene blir 
låst, og kommer han seg ut, blir han straks hentet inn igjen.

 
Denne historien viser at selv om Per ikke har oversikt over eget liv og risikoen 
ved å bli hjemme på gården, er det heller ikke så sikkert at de som har fattet 
beslutningen om at Per må være på sykehjemmet vet hva som er best for Per. 
Vil det være best for ham å bo hjemme med den risikoen det innebærer, eller vil 
han lide unødig hvis han går seg bort i skogen, hvis han skader seg på gården 
eller går hvileløst rundt om nettene?

Per blir etter hvert dårligere, mer forvirret og urolig. Han vil stadig ut og kan 
bli sint og truende. Han snakker ofte usammenhengende om ”storfuglen” 
og virker da engstelig og utilnærmelig. Personalet mener Per er psykotisk. 
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Han blir medisinert med Haldol, men spytter ut all medisin. Han får derfor 
Haldol som dråper i drikke. Per blir roligere av medisinen, men han får 
også bivirkninger i form av stivhet og ustødig gange. Per blir derfor stort 
sett sittende i en stol hele dagen. 

Hvordan kan personalet vite hva som er best/verst for Per – uroen eller bivirk-
ningene av medisinene? Det beste alternativer for Per hadde muligens vært å 
få komme ut i skogen en tur, få sett til skogen sin og husene. Dette er kanskje 
ikke praktisk mulig annet enn en sjelden gang, og alternativet blir medisinering. 
Er det da slik at den alternative løsningen (medisinering) er i Pers interesse? 
Er det slik at når pasienten ikke vet sitt eget beste, blir det vi bestemmer (som 
vet pasientens eget beste), en bedre løsning?

Autonomi 

Det å kunne styre over eget liv, ta egne beslutninger og selv være ansvarlig for 
dem, er en viktig etisk verdi i den vestlige verden. Det filosofiske grunnlag 
for dette bygger blant annet på den tyske filosofen Immanuel Kants1 filosofi. 
Et viktig element i Kants filosofi er begrepet autonomi. Ordet autonomi er 
satt sammen av to ord: ”auto” som betyr ”selv” og ”nomus” som betyr ”lov”, 
det vil si selvlovgivende. Kant mente at hva som er riktig og galt ligger i pro-
blemstillingens natur. Hvis en person reflekterer over en vanskelig situasjon, 
vil personen vite hva som er riktig, det ligger i tingenes natur. Kant hevder 
at ”enhver person er den høyeste autoritet når det gjelder hva han finner sin 
trivsel i. Forskjellige personer kan ha vidt forskjellige interesser, og det er 
følgelig forskjellige ting som øker deres velbefinnende. Vår plikt til å fremme 
andres lykke vil derfor bli en plikt til å fremme deres egne interesser, og ikke 
de interesser vi selv måte mene at de burde ha.” s. XXII (Storheim 1997). Det 
er likevel verdt å merke seg at Kant tillegger ”voksne og fornuftige vesener” 
evnen til autonomi. ”Sannsynligvis vil ikke Kant regne en person som lever 
efter sine innskytelser som ”voksen” s. XV (Storheim 1997). Det vil si at alle 
ikke har evnen til å være autonome. 

Etiske retningslinjer, lovverk og autonomi
I de etiske retningslinjer for International Council of Nurses står det at yrkes-
utøvere og ledere skal ”sørge for at pasienten har tilstrekkelig kunnskap til å 
gi informert samtykke, og at de har rett til å velge eller avstå fra behandling” 
(Norsk sykepleierforbund 2007). Dette følges opp av yrkesetiske retningslinjer 

1  All referering til Kant er basert på ”Morallov og frihet” (Kant, 1997) og særlig oversetteren 
Eivind Storheims innledning og kommentarer.
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for Norsk sykepleierforbund (2007): ”Sykepleieren fremmer pasientens mulig-
het til å ta selvstendige avgjørelser ved å gi tilstrekkelig, tilpasset informasjon 
og forsikre seg om at informasjonen er forstått.” Det er ikke nevnt unntak eller 
gjort noen problematisering av at pasienter av forskjellige grunner ikke alltid 
er i stand til å samtykke.

Selv om lovverket er mer nyansert enn de yrkesetiske retningslinjene, er 
hovedregelen at alle voksne personer er autonome. Pasientrettighetslovens 
(Helse- og omsorgsdepartementet 1999) kapittel 3 setter krav til at pasienten 
skal ha informasjon angående egen helse, og kapittel 4 til at pasienten skal 
samtykke til all behandling. Det er ingen unntak fra plikten til å informere 
pasienten om helsetilstanden eller om helsehjelpen. Når det gjelder samtykke, 
er det et unntak når ”pasienten mangler samtykkekompetanse” (§ 4-6), men 
dette gir ikke hjemmel for å gjennomføre behandling som pasienten motsetter 
seg. Det er også et tydelig krav til at pasienten skal informeres om at det er 
vurdert at han/hun mangler samtykkekompetanse (§ 4-3). Endringene i pasi-
entrettighetsloven som skal tre i kraft 1.1.2009 gir mulighet til å gjennomføre 
behandling selv om en person motsetter seg dette, men gir ingen unntak fra 
informasjonsplikten i kapittel 3 og i § 4-3. 

Å vurdere samtykkekompetanse er sammensatt og komplisert. Pasientret-
tighetsloven (Helse- og omsorgdepartementet 1999) gir få føringer for hva 
som skal ligge til grunn for en slik vurdering, men nevner noen tilstander: 
”Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på 
grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utvik-
lingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter” (§ 
4-3). Det er viktig å være klar over at flere forhold må tas i betraktning når 
evnen til samtykkekompetanse skal vurderes hos en person med demens (Wil-
kinson 2001). For det første innebærer ikke en demensdiagnose automatisk 
at personen mister evnen til å fatte avgjørelser angående egen person. Mange 
kan fremdeles gjøre en rekke fornuftige vurderinger selv om han/hun har en 
demenstilstand. Personer med demens er en uensartet gruppe med tanke på 
kognitiv kapasitet og evne til å forstå sammenhenger og fatte beslutninger. Hva 
det skal bestemmes over eller hvor sammensatt en problemstilling er, vil også 
virke inn på beslutningsevnen. Til slutt er det viktig å vurdere konsekvensene 
av en beslutning (Post and Whitehouse 1995). Er konsekvensene av å ”velge 
feil” små, kan det bety at manglende kapasitet til å forstå sitasjonen ikke bør 
tillegges så stor vekt. Når det gjelder forhold hvor konsekvensene er store, må 
det gjøres grundige vurderinger.  
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Autonomi, personhood og demens
I engelskspråklig litteratur er begrepet personhood (det å være en person) 
ofte knyttet til begrepet autonomi. Personhood er et komplekst begrep, men 
refererer til at det å være en selvstendig autonom person krever noe mer enn 
bare å være et menneske. Filosofen Christine Harrison sier: ”If persons alone 
have characteristics such as rationality, a sense of future, and self-awareness, 
then only persons are capable of being autonomous.” (Harrison 1993). Dette 
leder oss til spørsmålet om personer med demens har evnen til å fatte autonome 
beslutninger.

Christine Harrison sier: ”Selv om det er gjort lite arbeid på hvilken effekt 
demens har på personhood, virker det som at selv om de kognitive funksjoner 
som vanligvis assosieres med personhood kan være ødelagt av sykdommen, 
opprettholdes personenes moralske verdi og likeverd, noe som gir grunnlag 
til vår plikt til å ha omsorg for dem.”2 (Ibid). Dette kan tolkes dit hen at en 
demensutvikling fører til en gradvis avpersonifisering av personen og at evnen 
til autonome tanker og handlinger svinner etter hvert. Blant forfattere som har 
skrevet om temaet er det ikke enighet om at personer med demens ”avperso-
nifiseres” (se J. Cox, neste side). Likevel er det bred enighet om at demens-
sykdommene fører til at personene etter hvert mister oversikt over livet og 
dermed får vanskeligheter med å fatte beslutninger som angår dem selv. Først 
over kompliserte forhold, senere selv i de enkleste situasjoner som for eksempel 
hvilke klær de skal ha på seg. Dette kommer frem ved å se på det naturlige 
forløpet av en demenssykdom (figur 1). 
 

Figur 1. Utvikling av demens ved Alzheimers sykdom – Berger-skalaen 
(Tilpasset fra Engedal og Haugen 2004)
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Den engelske psykologen Tom Kitwood, som er mest kjent for beskrivelsen av 
det han kaller personsentrert omsorg, sier: ”Dessuten kan evnen til å forstå hva 
som skjer, både innenfor egen psyke og i omverden, være svekket, og med det 
kapasiteten til fullt og realistisk å fatte beslutninger som påvirker kursen videre 
i livet. Demens gjør derfor en person spesielt avhengig av andre, ikke bare i 
fysisk forstand, men også psykologisk sett.”3 (Kitwood 1998). Kitwood mener 
at en person som utvikler demens fremdeles er en person med vilje og mening, 
men at det kan være krevende å få den frem. Janet Cox, som kommer fra samme 
miljø som Kitwood, sier: ”Personer med demens har fremdeles en bevissthet 
og ”stemme” som kan høres hvis den lyttes til. Dette tyder på at personhood 
er mer komplekst enn bare en grunnlinje av selvbevissthet og kognisjon (…) Av 
dette følger at selv om kognitive funksjoner kan være ødelagt og minnene om 
fortiden tapt, kan den essensielle personen fremdeles være der.”4 (Cox 2003).

Personsentrert omsorg – en løsning på utfordringene? 

Det er altså enighet om at personer som uvikler en demenssykdom i større 
eller mindre grad vil ha problemer med å ha oversikt over tilværelsen på en 
slik måte at de kan fatte beslutninger angående eget liv. De vil trenge hjelp i 
beslutningsprosessen, og dette vil være særlig viktig i store avgjørelser som det 
å flytte på institusjon eller gjennomgå store kirurgiske inngrep. På den annen 
side kan det være vanskelig for utenforstående å vite hva som er i personenes 
interesse. 

Et utgangspunkt kan være å forsøke å finne ut hva personene ville ha valgt 
hvis de hadde hatt kapasitet til å fatte beslutningen selv. Hvilke holdninger har 
personene tidligere hatt til tilsvarende situasjoner? McCormack skriver i en 
artikkel om personsentrert omsorg: ”I arbeidet med holdninger og verdier er 
sykepleierens rolle å optimalisere mulighetene for vekst gjennom autentiske 
beslutninger som er trofaste mot pasientens liv som helhet. Det er ikke nok bare 
å ta hensyn til en annens tro, verdier, synspunkter og erfaringer. De må også 
være integrert i individets livshistorie.”5 (McCormack 2003). En vanlig måte 
å få tak i hvem en person har vært og hvilke holdninger og verdier som har 
vært viktige, er å involvere nære pårørende. Det er utviklet forskjellige former 
for pasientopplysningsskjemaer som pårørende skal fylle ut (se for eksempel 
Rokstad 1996), og pasientrettighetsloven involverer den nærmeste pårørende i 
stor grad når en person ikke har samtykkekompetanse. Dette er nok en fornuftig 
tilnærming, men det kan være situasjoner hvor heller ikke de pårørende klarer 

3  ØKs oversettelse
4  ØKs oversettelse
5  ØKs oversettelse
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å skille mellom hva de mener er best for personen med demens og hva som 
er i personens interesse, hva som er i tråd med det livet personen har levd. I 
en engelsk studie om skjult medisinering var det ingen forskjell i holdningene 
pårørende og pleiepersonell hadde når det gjaldt om det var riktig eller ikke å gi 
medisiner til personer uten at de visste om det. Seks av 15 pårørende rapporterte 
at de hadde gitt medisin i mat eller drikke til personer med demens (Treloar et 
al 2000). Janet Cox uttrykker det slik: ”The voice of the relatives is, in general, 
much more powerful than the voice of the persons with dementia.” (Cox 2003). 
Cox sier at det er de pårørende som klager til ledelsen og som er i stand til å gå 
til avisen, derfor blir de hørt, selv om de kan være overbeskyttende og presse 
helsepersonell til å være paternalistiske.

Det er mange som ikke har demens som bor alene, og hvor det kan være fare 
for at personen kommer til skade. Det kan argumenteres med at de gjør dette 
selvvalgt og at de er i stand til å fatte avgjørelser selv. Begge deler kan være feil. 
De ønsker kanskje mer hjelp eller et annet tilbud, og noen har redusert kapasitet 
til å fatte beslutninger selv om de ikke har en demensdiagnose. Det kan derfor 
virke som om en demensdiagnose i seg selv gjør at omgivelsene lettere vurderer 
at en person mangler autonomi og dermed mister retten til selvbestemmelse, 
uten at det nødvendigvis ligger en individuell vurdering til grunn.

 De fleste situasjoner hvor det brukes tvang i norske sykehjem er i samhand-
ling, som i forbindelse med stell (Kirkevold et al 2004). Utfordrende atferd kan 
være årsaken til at det blir brukt tvang i slike situasjoner, men kan også være 
et resultat av tvangsbruken. Utagering skjer ofte når en person med demens får 
hjelp til intimhygiene og føler seg som mest sårbar. Trusler, roping og motstand 
mot hjelp kan være et uttrykk for manglende evne til å kunne kommunisere sin 
frustrasjon på en adekvat måte (Woods 2001). På samme måte kan vandring 
være uttrykk for en søken etter noe kjent og trygt på et sted som virker fremmed 
og skremmende. Kitwood har beskrevet forskjellige former for samhandling 
mellom personell og personer med demens som bidrar til å bryte ned the person-
hood (Kitwood 1998), og som igjen kan føre til utfordrende atferd. Eksempler 
på slik negativ samhandling er manipulering, umyndiggjøring, barnsliggjøring, 
bruk av skremsler, å sette merkelapper på personer, stigmatisering, overkjøring, 
invalidisering, ekskludering, å gjøre personer til objekt, og ignorering6. Ifølge 
Kitwood skaper dette til sammen det han kaller ondartet sosialpsykologi.

Flere forfattere mener at en endring av kulturen i omsorgen for personer 
med demens er nødvendig for å hindre de negative konsekvensene av ondartet 
sosialpsykologi. Den amerikanske professor i sykepleie, Ethel Mitty, sier: ”… å 
fokusere på en kulturendring er å gjenoppfinne sykehjemmet så at avhengigheten 

6  For beskrivelse av hvert punkt, se blant annet Kitwood, T. 1998. ”Toward a Theory of Dementia 
Care: Ethics and Interaction.” The Journal of Clinical Ethics 9 (1):23-34.
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og forverringen som virker nesten uunngåelig etter sykehjemsinnleggelse, blir 
erstattet med vekst, kreativitet og ”fornyelse” – en markert forbedret livskva-
litet.”7 (Mitty 2005).

Biologiske forandringer og sårbarhet  
for medisinske problemer

Det er godt dokumentert at personer med demens lett får forvirring i forbindelse 
med somatiske plager (Engedal og Haugen 2004). Infeksjonssykdommer (særlig 
urinveisinfeksjoner), uttørring og obstipasjon er forholdsvis banale tilstander 
som lett kan behandles. De kan imidlertid gi seg uttrykk i uro og utagering hos 
personer med demens, og økt forvirring gjør at kommunikasjon og samhandling 
kan bli vanskelig. Det er derfor viktig at helsepersonell identifiserer problemene 
og behandler underliggende sykdom og ikke ser på uroen eller utageringen 
som atferdsavvik som igjen brukes til å forsvare bruk av tvang. Mer alvorlige 
tilstander som kreftsykdommer, hjertesvikt, ubehandlet diabetes og så videre 
kan også gi forvirring uten at pasienten klager over spesifikke symptomer. 

Demens er forårsaket av sykdommer som skader hjernen på forskjellig 
måte. Hvor i hjernen disse skadene sitter vil i stor grad påvirke en persons evne 
til kommunikasjon, til å tolke og forstå omgivelsene og til å kontrollere egne 
impulser. Skader parietalt i hjernebarken vil hovedsakelig gi problemer med 
tolkning av sanseinntrykk, mens skader i pannelappen og tinninglappene vil 
gi problemer med impulskontroll samt språkproblemer. Hvordan situasjoner 
som er vanskelige å håndtere bør møtes, vil i noen grad være avhengig av hvor 
skadene sitter. 

Konsekvenser for tolkningen av kapittel 4A  
i Pasientrettighetsloven

I kapittel 4A §3 første ledd står det: ”Før det kan ytes helsehjelp som pasien-
ten motsetter seg, må tillitskapende tiltak ha vært forsøkt, med mindre det er 
åpenbart formålsløst å prøve dette.” Hva tillitskapende tiltak innebærer, blir 
dermed avgjørende for hvordan dette lovkapittelet skal brukes. Erkjennelsen 
av at demenssykdommene etter hvert gjør at personen ikke alltid har den over-
sikten som trengs til å ta avgjørelser i forskjellige situasjoner, samtidig som 
vår rolle er ”å fremme deres egne interesser, og ikke de interesser vi selv måte 
mene at de burde ha”, stiller store krav både til miljøet rundt personen og til 
den enkelte omsorgsyter. 

7  ØKs oversettelse
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En rekke faktorer påvirker miljø og omsorgskultur. Hvordan en enhet er ledet 
og organisert kan ha innvirkning på hvordan beboerne har det (Anderson et al 
2003). Hvor mange beboere det er i enheten, sammensetning av beboergruppen 
og enhetens fysiske utforming vil ha betydning. 

Den enkelte pleiers evne til å forstå en situasjon og til ikke å formidle 
holdninger som kan forstås som ondartet sosialpsykologi, er selvsagt av stor 
betydning. Et eksempel: 

Ole Christophersen, tidligere høyesterettsadvokat, har en langkommet 
demenstilstand. Han er periodevis meget forvirret og kan da bli høyrøstet og 
urolig. Han er delvis inkontinent for urin og trenger en del hjelp på toalettet. 
Ole Christophersen liker å sitte i foajéen på sykehjemmet og se på det som 
skjer der. Det er usikkert om han har noen forståelse av hvor han er.

Christophersen får servert formiddagskaffen i foajéen. Etter kaffen ønsker 
en pleier å hjelpe ham på toalettet, slik at han kan holde seg tørr. Hun går 
bort til ham og sier ”Hei, Ole”. Christophersen ser opp på henne uten å 
svare. ”Skal jeg følge deg på do?” fortsetter hun. Han svarer ikke. ”Kom nå”, 
sier pleieren og tar ham i hånden. ”Hva vil du?” svarer Christophersen. ”Jeg 
vil følge deg på do” svarer hun. Christophersen reiser seg, men begynner å 
gå i motsatt retning. ”Hei, kom nå her!” sier pleieren høyt. ”Tøyte”, roper 
Christophersen. Pleieren følger etter ham og forsøker å få ham i sin retning. 
Han roper noe uforståelig med sint stemme og dytter henne fra seg. Kort 
tid senere har Christophersen vært ”uheldig” og er våt i buksene og meget 
urolig. Det er nå umulig å nå inn til ham.

Det er tydelig at pleierens kompetanse på kommunikasjon i en slik situasjon 
er begrenset, samtidig som det opplagt er nødvendig at Christophersen får 
hjelp på toalettet regelmessig. Hvordan den enkelte pleier forstår og møter den 
enkelte pasient er avgjørende for om pasienten føler seg forstått og respektert. 
Derfor er opplæring/trening av personalet viktig. De må også få kjennskap til 
den enkelte pasients livshistorie (jobb, familie, hobbyer etc.). 

Det kan være lett å skylde på at den enkelte pleier mangler kompetanse, men 
mye av kompetansen ligger i hvordan hele miljøet fungerer. 

En pleier står og snakker med en dame som hun vil ha med seg på et eller 
annet. Damen smiler og situasjonen virker ukomplisert. En kollega av pleieren 
henvender seg til pleieren og spør: ”Har du nøklene til medisinskapet?” 
Pleieren snur seg vekk fra pasienten, kjenner etter i lommene og sier ”nei, de 
er nok i skuffen på medisinrommet”. Damen har imens begynt å gå nedover 
korridoren. Da pleieren når henne igjen og snakker til henne, snur hun seg 
vekk og går videre.
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Her er det tydelig at den andre pleierens manglende respekt for hva som forgikk 
mellom pleieren og damen gjorde at muligheten for god kommunikasjon ble 
begrenset.

Tillitskapende tiltak vil derfor inkludere forhold som
• ledelse
• organisering
• størrelse på avdeling/enhet
• fysisk utforming
• bemanningsfaktor
• den enkelte medarbeiders kompetanse.

Disse forholdene vil være med på å lage en god/dårlig omsorgskultur, men det 
er ikke tilstrekkelig for å få et godt miljø. Det er vanskelig å konkretisere hvilke 
andre tiltak som trengs, men det vil innebære et kontinuerlig arbeid å forebygge 
ondartet sosialpsykologi og styrke relasjonene mellom pasienter og pleiere. Det 
er forskjellige måter å gjøre dette på. Faglig veiledning ved hjelp av Dementia 
Care Mapping (Rokstad 2004) eller Marte Meo-metoden (Lunde og Hyldmo 
2002) er eksempler på metoder som kan brukes for å endre omsorgskulturen. 

I løpet av våren 2008 skal det utformes et rundskriv som skal gi nærmere 
informasjon og hjelp til å tolke reglene i pasientrettighetsloven kapittel 4A og 
utover høsten skal det gjennomføres et implementeringsprogram. Jeg håper 
og tror at fokus rundt bruk av tvang overfor personer som mangler samtykke-
kompetanse og de kravene som loven stiller, vil skape økt bevisstgjøring om 
hva tvang er, og ikke minst om viktigheten av et helhetlig og godt tilbud for å 
unngå å komme i situasjoner der bruk av tvang kan bli aktuelt. Det er imidlertid 
grunn til å være på vakt. Hvis administrasjon og faglig ledelse i kommunene ikke 
ser denne sammenhengen og oppfatter tillitskapende tiltak kun som alternativ 
tilnærming i øyeblikket, kan loven brukes til å legalisere uforsvarlig praksis. 
Det vil alltid være mulig å gi personer med demens et så dårlig tilbud at deres 
atferd blir vanskelig å håndtere og bruk av tvang ”nødvendig”. Vi må alle ta på 
oss et ansvar for at så ikke skjer.   
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Hukommelse ved demens  
– ny viten om tidlig diagnostikk  
og behandlingsmuligheter

Jens Egeland

En gammel gresk mytisk forståelse av demens var å bli sittende fast i Lethes 
stol. Den som gjorde det, ville gradvis miste minnene om tidligere hendelser, 
men aller verst: man ville være ute av stand til å fastholde planer og intensjoner 
fordi man mistet den forståelsen av her og nå som hukommelsen gir oss. Selv 
helten Persevs, som hadde funnet veien gjennom labyrinten på Knossos og drept 
uhyret Minotaurus, var hjelpeløs da han først hadde satt seg i Lethes stol for å 
hvile. Heldigvis for ham ble han til slutt dratt ut av glemselens stol av en enda 
mektigere gresk helt, Herakles. 

Hukommelsessvikt er kjernesymptomet ved Alzheimers sykdom (AS). Som 
tilfellet var for Persevs, utvikler den seg gradvis og umerkelig fra tidvise lette 
forglemmelser av avtaler og nyheter til omfattende amnesi for hendelser både 
før og etter sykdomsdebut. Fra lette vansker med å holde seg oppdatert med 
hensyn til hendelser i familie og nærmiljø, vil pårørende kunne oppleve at mor, 
far eller ektefelle kan glemme de mest epokegjørende hendelser i sitt eget liv, 
sågar glemme ektefelle og barn. 

Denne artikkelen skal handle om hukommelsessvikten ved demens, ek-
semplifisert ved AS som den vanligste progredierende demenssykdommen. 
De som arbeider med mennesker med demens eller har slektninger som har 
sykdommen (og det gjelder jo svært mange av oss), vil vite mye om hvordan 
den snikende utviklingen foregår. Men la oss starte denne gjennomgangen 
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av hukommelse ved AS med en historie om hukommelsessvikt ved en annen 
sykdom, såkalt semantisk amnesi som eksempelvis kan oppstå som følge av 
sjeldne hjerneinfeksjoner: 

En kvinne som hadde gjennomgått en virusinfeksjon som hadde skadet mye 
av hjernebarken, men ikke den såkalte hippocampus-strukturen i dypet av 
hjernens tinninglapp, opplevde at hjernens kunnskapslager ble ”slettet”, 
for å bruke et datauttrykk. Hun måtte lære om igjen både allmennkunnskap 
og personlig kunnskap om hvor hun hadde bodd og hva barna drev med 
og lignende. En dag hadde hun tatt toget inn til Oslo og opplevd at det 
plutselig ble mørkt rundt henne. Toget hadde da beveget seg inn i noe de 
andre passasjerene forklarte var en ”tunnel”. 

På en måte kan en si at hennes vansker var de motsatte av det vi vanligvis ser ved  
AS, da vi vil forvente at begrepskunnskap (hva er en tunnel) og allmennkunn-
skap (om tunneler langs Vestfoldbanen) vil holde seg langt inn i demensutvik-
lingen. Mens slik semantisk kunnskap holder seg lenge, vil derimot episodisk 
kunnskap som erindringen om en togtur til Oslo dagen før, være et av de første 
tegn til hukommelsessvekkelse ved AS. 

En annen forskjell handler om evnen til å tilegne seg ny informasjon. 
Kvinnen med semantisk amnesi greide å lære ny kunnskap om verden rundt 
seg som kunne erstatte den gamle kunnskapen. Selv om vi gjerne snakker om 
hukommelsessvikt ved demens, er hovedproblemet ved AS egentlig de store 
nylæringsvanskene. I omsorg og tilrettelegging for personer med demens er 
det derfor viktig å unngå for store endringer som krever nettopp nylæring, 
eksempelvis å måtte flytte til en mindre leilighet som er mer lettstelt, men som 
krever at en på nytt må lære hvor ting befinner seg eller hvordan nytt utstyr 
skal betjenes.

Historien om kvinnen med semantisk amnesi illustrerer at hukommelses-
svikt kan være av forskjellig art. Så har vi også ulike hukommelsessystemer. 
I denne artikkelen skal vi se på disse ulike systemene koblet opp mot de to 
områdene der det trolig er mest ny kunnskap å hente. Det gjelder på den ene 
siden hukommelsessvikt ved preklinisk AS. Fokus blir her å identifisere svikt 
der man tidligere primært så normal funksjon. Siste del av artikkelen vil rette 
oppmerksomheten mot moderat og alvorlig grad av demens, da med et perspek-
tiv på å identifisere ressurser, det vil si hukommelsessystemer som er relativt 
mindre affisert enn den iøynefallende svikten i dagliglivets hukommelse vi 
allerede vet mye om. Med andre ord skal vi se om ny hukommelsesforskning 
kan gi innspill til hjelpetiltak. 
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Hva er hukommelse?

Tenk på alt vi husker, men ikke kan sette ord på! Å lære bort det å knytte 
skolisser er nesten umulig uten selv å gjøre det. Det er fordi vår kunnskap 
om dette ligger lagret som et handlingsprogram og ikke som en oppskrift. 
I dataterminologi kan vi si at den ligger som en programfil og ikke som en 
tekstfil. Det mest grunnleggende skille mellom hukommelsesformer er nettopp 
dette skillet mellom såkalt deklarativ eller eksplisitt hukommelse, og implisitt 
 eller skjult hukommelse. Den deklarative hukommelsen for alt vi har bevisst 
erkjennelse av, deles igjen i to: episodisk og semantisk hukommelse svarende 
til erindringen av enkeltepisoder i eget liv (togturen til Oslo) og allmenn 
kunnskap (at Oslo er hovedstaden i Norge). Ved demens har det vært vanlig å 
mene at episodisk hukommelse svekkes først, og i hvert fall er det slik at disse 
vanskene er mest iøynefallende. To store nyere prospektive undersøkelser der 
man har fulgt friske eldre over flere år og så undersøkt hva som i tilbakeblikk 
har vært de første tegnene på tidlig demensutvikling, bekrefter at episodisk 
hukommelsessvikt både er det første tegn og det mest spesifikke, det vil si det 
som best skiller mellom frisk aldring og demensutvikling (Aggarval, Wilson 
et al 2007, Bäckmann, Wahlin et al 2004). Senere studier har imidlertid vist at 
det også i semantisk hukommelse skjer endringer allerede i en preklinisk fase 
av demensutviklingen (Au, Chan & Chiu 2003, Dudas, Clague et al 2005). Vi 
skal nedenfor se litt mer detaljert på den begynnende svikten og på samspillet 
mellom de to hukommelsessystemene.

Noen eldre får isolerte hukommelsesvansker uten demens, eksempelvis etter 
hjerneslag som rammer hukommelsessenteret hippocampus i dypet av hjernens 
tinninglapp. Demens derimot er en sykdom som i tillegg rammer store deler 
av hjernebarken. Ikke bare hukommelsen rammes, men også andre hjerne-
funksjoner som støtter opp under god læringsevne. Dette forsterker i sin tur 
hukommelsesvanskene. Jones, Livner og Bäckmann (2004) fant for eksempel 
at for personer med preklinisk Alzheimers sykdom var det å huske fremtidige 
oppgaver vanskeligere enn å huske tidligere hendelser. Andre har funnet det 
motsatte. Spriket i forskningsfunn kan ha sammenheng med i hvilken grad 
personene får situasjonsbetingede påminnere som kan hjelpe dem til å hente 
frem det som er ufullstendig lært, fordi personen med begynnende Alzheimers 
sykdom også har vansker med å organisere og strukturere læringen og gjenkal-
lingen fra minnet. Det kan være vanskelig å hente frem erindringen og fortelle 
en tredjeperson hva barnebarnet sa og gjorde sist gang hun var sammen med 
bestemor eller bestefar. Like fullt kan man overraskes over at en person med 
begynnende aldersdemens kan komme på hendelser fra samværet når kontak-
ten gjenopptas. Det er stor forskjell mellom å huske å ta medisinene klokken 
21.00 og å huske å ta medisinene som ligger i dosetten ved siden av tannbørsten 
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når man er på badet for å pusse tennene. Den gode hjemmesykepleier vet å 
benytte slike påminnere systematisk for å hjelpe personen til å hente frem det 
hun faktisk husker. 

Hva kan denne ”komme på”-svikten skyldes? Vanligvis henter vi frem epi-
soder fra minnet fordi ting vi ser og hører vekker til live assosiasjoner til disse 
tidligere hendelsene i eget liv. Neste gang du hører en person innlede en historie 
med ”Apropos…”, får du trolig demonstrert nettopp dette. En studie av Gollan, 
Salmon et al (2006) undersøkte hva ”komme på”-vanskene ved begynnende 
Alzheimers sykdom kunne skyldes. En nærliggende hypotese er at det rett og 
slett er gjenkallingsvansker, slik de fleste av oss opplever eksempelvis når vi 
”har det på tunga”, uten å komme på selve ordet. Hvis det er tilfelle, vil vi let-
test komme på overlærte og lett tilgjengelige assosiasjoner som eksempelvis 
brudgom som assosiasjon til brud. Når pasientene med begynnende Alzheimer 
ble bedt om å si det første de tenkte på etter å ha hørt et ord, nevnte de derimot 
mer sjeldne og perifere assosiasjoner. Dette tolket Gollan (Ibid) som uttrykk 
for en begynnende oppløsning av det semantiske minnet. Det er rimelig å 
tenke seg at dette forsterker de episodiske hukommelsesvanskene ved at man 
mister redskapene til å assosiere frem de episodene som er mest relevante i en 
bestemt sammenheng. 

Feilerindringer kan ofte forteller oss noe om hvordan den begynnende opp-
løsningen av det semantiske minnet forsterker svikten i det episodiske minnet. 
Det er to viktige grunner til å huske feil. Den ene har med kildehukommelse å 
gjøre, den andre skyldes at vi feilerindrer fordi vi assosierer feilaktig. Reduk-
sjon i det førstnevnte systemet, altså at vi glemmer hvor vi har ting fra, er trolig 
den vanligste hukommelsesendringen ved økende alder. Vi husker en historie, 
men feilerindrer hvem som fortalte den, og kanskje aller verst: vi tror at vi ikke 
har fortalt den før! At friske voksne mennesker kjeder sine venner og bekjente 
med å fortelle historier de har fortalt mange ganger før, er til å leve med. Det er 
trolig en nyttig form for økonomisering med reduserte kognitive ressurser ved 
økende alder som gjør at vi husker kjernebudskapet i eksempelvis en historie, 
men overser tilleggsinformasjonen om hvor og når dette ble fortalt. Både klinisk 
erfaring og eksperimentell hukommelsesforskning tyder på mer alvorlig svek-
kelse av kildehukommelsen ved AS. Å erindre at det nylig har vært en brann 
eller innbrudd er ingen fordel hvis personen med begynnende aldersdemens 
feilaktig mener at dette skjedde i egen bolig! Multhaup og Bolota (1997) og 
Pierce, Schachter et al (2005) viste at nettopp pasienter med tidlig AS var særlig 
sårbare for slike falske minner. Mens logiske eller omtrentlige feilerindringer 
er typisk for normal aldring, skyldes feilerindringene ved AS oftere tilfeldig 
påvirkning, eksempelvis på grunn av priming-fenomenet. Et eksempel på en 
logisk feilerindring vil være at en handler appelsiner når en skulle ha handlet 
epler, fordi en husker at det var noe med ”frukt”. Priming, som vi vil komme 
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tilbake til under implisitt minne, er en type robust men enkel læringsform der 
ens tenkning eller assosiasjoner ubevisst påvirkes av forutgående hendelser. 
Narreleken, der man først ber en person gjenta ordet ”taffel” mange ganger 
og så spør ”hva spiser du suppe med?”, hvorpå personen svarer ”gaffel”, er et 
eksempel på effekten av priming.  

Delt oppmerksomhet 

Vi har nå sett på hvordan den subtile kognitive svikten som ofte kalles reson-
neringsvansker eller abstraksjonsvansker ved AS, men som i hukommelses-
forskningen fremstår som endringer i semantisk minne, påvirker muligheten til å 
gjenkalle eller huske episoder. På en måte kan en si at intakt kunnskapsstruktur 
er en støttefunksjon for hukommelse av enkelthendelser. Men også svikt i andre 
hjelpebetingelser for minnet bidrar til svekket hukommelse tidlig i demensutvik-
lingen. Den viktigste tidlige endring er trolig svikten i simultankapasitetsevnen  
– evnen til delt oppmerksomhet. Mens mange friske eldre kan utføre mentale og 
praktiske oppgaver like effektivt som da de var unge, ses aldersendringen særlig 
når de skal gjøre to ting samtidig, eksempelvis snakke mens de går (Kemper, 
Herman & Lian 2003). I jakten på tidlige markører på AS, undersøkte Alan 
Baddeley (1991) hvordan dette var hos personer med begynnende demens, 
og fant at relativt til friske eldre var det en dramatisk svikt i evnen til å gjøre 
to enkle overlærte oppgaver samtidig, men liten endring over tid i evnen til å 
utføre oppgavene hver for seg. Senere forskning har identifisert slike vansker 
med delt oppmerksomhet allerede hos kognitivt godt fungerende personer som 
har en generisk risiko for AS, det vil si personer med en spesiell Alipoprotein 
E genotype (Rosen, Bergeson et al 2002). Her må imidlertid innskytes at selv 
om delt oppmerksomhet er særlig sensitiv for preklinisk dysfunksjon ved AS, 
er slike vansker neppe spesifikke for lidelsen, men er generelt høyfrekvente ved 
milde nevrobiologiske forstyrrelser (Egeland et al 2004). Når det gjelder tiltak 
for å opprettholde best mulig hukommelsesfunksjon er det imidlertid viktig å 
problematisere den destruktive effekten av delt oppmerksomhet. Ikke gi en viktig 
beskjed samtidig som personen med begynnende hukommelsessvekkelse lager 
mat, kler på seg eller ser på TV! Når det gjelder personer med mer fremskredne 
vansker, vil den erfarne pleier ofte ha opplevd at hyggelige kommentarer om 
nyheter eller været, kan være nettopp det som gjør at strømpebuksen tas på før 
underbuksen når personen skal kle på seg i morgenstellet.
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Ny teori for hukommelsens nevrologiske grunnlag

Mens hukommelsessvikten ved AS til å begynne med arter seg hovedsakelig 
som vansker med nylæring, vil man etter hvert også få mer påtagelig retrograd 
amnesi, det vil si vansker med å hente frem erindringer fra tiden før debut av 
hukommelsessvikten. Uttrykket ”å gå i barndommen” henviser til Ribots lov 
om at ”det sist lærte glemmes først” (Ribot 1881). Hvorvidt dette egentlig er 
et kjennetegn ved AS har vært diskutert. Når det gjelder selvbiografisk hukom-
melse viser ny forskning at man må skille mellom opprinnelige episodiske 
hendelser som er blitt en del av den semantiske hukommelsen, og ekte episodisk 
hukommelse. Et eksempel på det første, altså semantisk selvbiografisk hukom-
melse, vil være å huske adressen til barneskolen eller en senere arbeidsplass. 
Et eksempel på det siste vil være å kunne beskrive en hendelse ”som om man 
var der”, med detaljrikdom med hensyn til lukter, følelser, hvem som var med 
også videre. Både Meeter, Kollen et al (2005) og Ivanoiu, Cooper et al (2006) 
har funnet at eldre minner huskes bedre enn nyere, som forutsatt ut fra Ribots 
lov når det gjelder semantisk hukommelse ved AS. Når det gjaldt episodisk 
hukommelse fant den sistnevnte undersøkelsen derimot en reduksjon uansett 
om minnene var gamle eller nye. Personer med semantisk demens, slik som 
kvinnen som beskrives innledningsvis, vil typisk ha det motsatte mønster, altså 
at semantiske minner slik som adresser eller navn på personer man har møtt, er 
redusert, mens de likevel kan hente frem livlige, levende minner fra skjellset-
tende hendelser i livet der de har glemt ”fakta”-referansene. 

Skillet mellom semantiske og episodiske minner og spørsmålet om hvorvidt 
Ribots lov gjelder, kan virke veldig akademisk. Imidlertid er denne typen forsk-
ning med på å revolusjonere tenkningen om det hjerneorganiske grunnlaget for 
hukommelse. Den gjeldende teori inntil for kort tid siden har vært den såkalte 
”konsolideringsteorien” (godt beskrevet på norsk av Per Andersen 1995) som 
tilsa at hippocampus-strukturen i hjernen kun var nødvendig for å lære nytt, 
men at innlært kunnskap så lagres i hjernebarken uavhengig av om materialet 
er episodisk eller semantisk. Mens begrepsparet semantisk og episodisk opp-
rinnelig ble utviklet av psykologen Tulving (1972) for å gi mening til det han 
fant i hukommelsestesting uten å si noe om det fysiologiske grunnlaget for 
hukommelse, oppfattes begrepsparet i den nye multiple trace-teorien (Nadel, 
Samsonovitch et al 2000) å svare til to ulike nevrologiske mekanismer for lær-
ing. Hippocampus betraktes nå ikke bare som nødvendig for innlæring, men 
også for opprettholdelse av episodisk hukommelse. Semantiske minner derimot, 
lagres i hjernebarken etter innlæring. Skal man hente frem erindringer med full 
opplevelseskvalitet er det altså nødvendig med en intakt hippocampus. Denne 
hjernestrukturen svekkes imidlertid tidlig i demensutviklingen, mens atrofien i 
hjernebarken progredierer noe senere. Dette forklarer hvordan minner, uansett 
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om de er gamle eller nye, avblekes tidlig i demensutviklingen. Ribots lov om 
at det sist lærte glemmes først, ses bare for allmenne eller selvbiografiske fakta 
som da huskes uten en ledsagende opplevelseskvalitet som ellers kjennetegner 
opplevelsen av det første kyss, eller sorgen over ektefellens død. Ved semantisk 
demens ses det motsatte: den følelsesmessige kvaliteten er der, men den refe-
ransegivende faktakunnskapen er borte. Kvinnen med semantisk demens som 
beskrives innledningsvis, mente selv at hun var så heldig å kunne bli forelsket 
i samme mann for første gang to ganger, fordi hun etter hvert lærte å kjenne på 
nytt en mann hun hadde glemt de fleste fakta om. Hun må imidlertid ha bevart 
erindringen om stemninger knyttet til episoder som nok gjorde at det ikke var 
tilfeldig at hun også falt for ham for annen gang! 

Relative hukommelsesressurser ved demens

Ved progresjon av sykdomsutviklingen blir svikten i episodisk minne mer 
på tagelig og desorganiseringen av det semantiske minnet mer synlig. Innled-
ningsvis kaltes disse to hukommelsessystemene for deklarativ eller eksplisitt 
hukommelse for å skille dem fra den skjulte implisitte hukommelsen. Den ytrer 
seg ikke ved at vi bevisst husker ting, men ved at vår atferd avslører oss. Per-
sonen som ikke bevisst erindrer hvor hun pleier å sette kaffen, men som finner 
den når hun skal lage den, viser ved sin atferd at hun likevel husker. Generelt er 
den skjulte – implisitte – hukommelsen mer robust ved de fleste typer hjerne-
organisk skade. I det følgende skal vi kort komme tilbake til priming-læringen, 
og ellers drøfte hvordan relativt intakt handlingshukommelse er en ressurs ved 
moderat og alvorlig grad av demens. 

Vi har allerede omtalt priming som et eksempel på hvordan tilfeldig eksponer-
ing for bestemte stimuli kan bidra til feillæring. Primingeffekten kan ytre seg 
både i forhold til hva en har sett eller hørt, og kan spore en inn på å fortolke 
hendelser på en bestemt måte. Av og til snakkes det om hyperpriming ved AS 
(Giffard, Desgranges & Eustache 2005), fordi effekten å huske forutgående 
stimulering på et ubevisst plan blir særlig stor når den bevisste resonnering er 
svekket. På en måte kan en si at personen med demens er i sine ”sanseinntrykks 
vold” når hukommelsen svikter. Derfor er det viktig å være bevisst hva slags 
atferd miljøet rundt personen inviterer til. En utgangsdør sentralt plassert i 
den skjermede avdelingen inviterer til å gå ut, selv om en egentlig ikke har et 
dyptfølt behov for eksempelvis å gå hjem.

Det er publisert flere enkeltkasus som kan fortelle oss om musikere som på 
tross av langkommet demens er i stand til ikke bare å spille tidligere overlærte 
musikkstykker, men sågar til å lære seg nye (se for eksempel Fornazzari et al 
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2006). Generelt vil overlærte rutiner kunne holde seg langt ut i demensutvik-
lingen. Det å fortsette å kunne gjøre ting ”på gammelmåten” er derfor viktig 
for funksjonsopprettholdelse. Innføring av ny teknologi, så som en ny komfyr 
eller et ”enklere” etthånds blandebatteri, kan være nok til at personen ikke len-
ger kan mestre enkel matlaging eller å vaske seg. Læring av nye ferdigheter er 
vanskeligere enn å beholde gamle, men det er overraskende hvordan det faktisk 
er mulig til tross for at pasienter med Alzheimers sykdom ofte ikke selv vil 
huske at de har lært dem! Gabrielli, Corkin et al (1993) undersøkte hvorvidt 
personer med moderat Alzheimers sykdom var i stand til å lære seg å skrive 
speilvendt. Fordi de aller fleste av oss ikke har denne ferdigheten på forhånd har 
denne type eksperimentell oppgave vært mye brukt i forskning på handlingshu-
kommelse. Den er ekstra vanskelig fordi man må overstyre de gamle innlærte 
skriveferdigheter. Likevel fant Gabrielli og hans kolleger at pasientene hadde 
en normal handlingslæring og at de heller ikke glemte ferdigheten over de tre 
dagene undersøkelsen foregikk. Som vi vil forvente ut fra det som hittil har 
vært sagt om episodisk hukommelse, hadde de imidlertid liten bevisst erindring 
om at de hadde drevet med speilvendt skriving og oppholdt seg i testrommet. I 
en undersøkelse av handlingslæring etter 12 suksessive daglige danseleksjoner 
fant Rösler et al (2002) at pasientene med moderat AS (MMS-skåre 14) faktisk 
lærte mer effektivt enn eldre pasienter med depresjon. 

Før vi blir for optimistiske med hensyn til muligheten av ny motorisk læ-
ring eller læring av handlinger ved AS, er det imidlertid viktig å understreke 
at innlæringen må være relativ intensiv og mekanisk. I en serie studier av 
motorisk læring har Dick og kolleger (1996) og Dick, Hsieh et al (2003) vist 
begrensningene ved motorisk læring hos pasienter med AS. I den førstnevnte 
artikkelen fant de at pasienter med gjennomsnittlig MMS-skåre på 8, tydende 
på omfattende kognitiv svikt, lærte like effektivt som friske eldre når de trente 
64 ganger ukentlig i 10 uker på å kaste erteposer fra en fast bestemt avstand til 
målet. Når de derimot varierte lengden de skulle kaste, hadde AS-pasientene 
klart svakere læringseffekt. Eksperimentet illustrerer at motorisk læring er lite 
fleksibel. Mens friske eldre, når de skulle kaste lengre, kunne gjøre seg nytte av 
erindringen om hvordan de kastet på kort avstand, hadde AS-pasientene ingen 
slik bevisst erindring de kunne dra nytte av. Billedlig talt kan vi si at lærings-
effekten satt i hånden og ikke i hodet! 

Hva slags hukommelsestrening? 

Har disse funnene om intakt handlingshukommelse noen praktisk betydning? 
Farina et al (2002) sammenlignet effekten av et ”prosedyre-hukommelses-
treningprogram” med et mer tradisjonelt program for opprettholdende trening 
av gjenværende kognitive funksjoner. Mens den førstnevnte gruppen trente på 
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24 ADL-oppgaver, trente den sistnevnte på å bedre oppmerksomhet og å bedre 
restferdigheter når det gjaldt deklarativ hukommelse. Treningsomfanget var to 
45-minutters sesjoner tre dager i uken i fem uker. Det ble en bedring i kognitiv 
funksjon og dagliglivsfungering for begge grupper, men en tendens til størst 
bedring i prosedyretreningsgruppen. Tre måneder etter avsluttet trening var 
imidlertid ferdighetene nesten tilbake til utgangspunktet. Zanetti et al (2001) 
sammenlignet pasienter med AS som fikk en time daglig trening i PADL (per-
sonlige aktiviteter i dagliglivet) med pasienter som ikke fikk spesiell trening, og 
fant at treningen hjalp i den forstand at de var mer effektive når ergoterapeuten 
senere ba dem gjennomføre disse tretten spesifikke PADL-oppgavene. 

Prosedyrehukommelsestrening må ha en forsiktig målsetting om noe bedring 
(og på lang sikt: utsettelse av ytterligere svikt) i konkrete daglige oppgaver som 
er viktige for trivsel og funksjonsopprettholdelse i hverdagen. Med en slik kon-
servativ målsetting for øye bør det kunne utvikles systematiske intervensjons- 
og treningsprogrammer for å teste ut hvordan man best kan gjøre nytte av den 
relativt bedre prosedyrehukommelsen ved AS. I tilrettelegging av omsorgen for 
enkeltpersoner er det i mellomtiden grunn til å utnytte det vi allerede vet samt 
anvende generell kunnskap om rehabilitering av hukommelsesfunksjoner. Vi 
drister oss til følgende anbefalinger: 
1)  Forsøk å dra mest mulig nytte av allerede innlært prosedyrehukommelse 

(gjøre ting på gammelmåten).
2)  Det er mulig å lære seg nye ferdigheter, eksempelvis finne vei i et nytt miljø, 

betjene nytt teknisk utstyr, men da må det legges til rette for feilfri læring 
(gi hjelp til å gjøre det riktig fra første forsøk). Friske eldre lærer av sine 
feil, mens personer med svekket deklarativ hukommelse og normal prose-
dyrehukommelse lærer sine feil. 

3)  Ferdighetene må overlæres, det vil si trenes på også etter at handlingen er 
gjort feilfri første gang. 

4)  Det er viktig med høy bevissthet om at det er handlinger som læres og ikke 
oppskrifter for hvordan det skal handles. Det betyr at man bør unngå krav 
om deklarativ hukommelse. Det er tilstrekkelig om personen i sin atferd 
viser at hun nå kan betjene den nye telefonen, hun behøver ikke bevisst å 
huske hvordan hun bruker den.

5)  En fordel med all ikke-deklarativ (ikke bevisst) læring er at den nærmest 
skjer automatisk, det vil si at personer med oppmerksomhetsvansker kan 
lære like lett. Ny forskning viser nok at også implisitt hukommelse på-
virkes negativt i situasjoner der personen må forholde seg til flere oppgaver 
samtidig, for eksempel når en person som er ustø og bruker alle krefter på 
å holde balansen, samtidig skal lære veien til toalettet. Implisitt læring er 
allikevel mer robust ovenfor krav om delt oppmerksomhet enn episodisk 
hukommelse, som omtalt ovenfor (Mulligan, Duke & Cooper, 2007).
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Også noen personer med AS har imidlertid en svekkelse i handlingshukommel-
sen. En studie av Starkstein, Sabe et al (1997) tyder på at de kan ha særlig svak 
sykdomsinnsikt i det daglige. Svekket sykdomsinnsikt eller såkalt anosognosi 
kan ellers forstås både som en psykisk forsvarsmekanisme og som uttykk for 
”frontal” manglende atferdskontroll. Starkstein og kollegers studie tydet imid-
lertid på at anosognosi best kunne forklares ved en test av handlingshukom-
melse. God handlingshukommelse fremsto da ikke bare som en forutsetning 
for at personen med demens fortsetter å gjøre det hun kan, men bidrar også 
til at personen slutter å gjøre det hun ikke kan. Igjen forutsetter ikke dette en 
bevisst erindring av hva som ikke lenger mestres, men det skjer altså likevel en 
atferdsmessig tilpasning som representerer en form for læring.

Hukommelsesstøttende kommunikasjon

De fleste mennesker med demens bor hjemme. Mange har en ektefelle som de 
kommuniserer med. Et siste område som vil bli omtalt kort i denne drøftingen 
av hukommelse ved demens, er betydningen av hukommelsesstøttende kom-
munikasjon. Flere studier anbefaler å bruke lukkede spørsmål (ja/nei) fremfor 
åpne spørsmål i kommunikasjon med personer med AS. Også her kan det se ut 
til at skillet mellom episodisk og semantisk hukommelse spiller en rolle (Small 
& Perry 2005). Åpne episodiske spørsmål fra omsorgsgiveren til personen med 
aldersdemens (”hva har du gjort i formiddag?”) gir ofte feilsvar som igjen fører 
til ytterligere redusert selvfølelse hos den som blir svar skyldig. Spørsmål som 
ikke innebærer at en må huske episoder, men må anvende generell semantisk 
kunnskap (”hva vil du ha til middag?”) gir derimot oftere meningsfulle svar, 
men også her gir lukkede spørsmål med alternativer mer enn dobbel så høy 
sannsynlighet for å unngå kommunikasjonssammenbrudd. Helst bør spørsmålet 
inneholde nok informasjon til at personen kan svare ut fra her og nå, uten å 
måtte hente frem tilleggsinformasjon. Det er i så måte en stor forskjell på om 
hvorvidt spørsmålet ”liker du deg her?” stilles med eller uten et forutgående 
tolkningspremiss som ”nå som du har vært her på avlastning på Nes Bo og 
Behandlingssenter i to uker, lurer jeg på… om du liker deg?”  

Eldre hjemmeboende personer med demens har svikt i flere kognitive funk-
sjoner og som oftest en rekke kroppslige helseplager i tillegg. Likevel viste 
det seg nylig i en studie av aleneboende eldre med varierende grad av kognitiv 
svikt, at hukommelsessvikt var særlig forbundet med forekomst av skader, uhell, 
ernæringssvikt eller innsykning av andre årsaker (Tierney, Snow et al 2007). 
Mål på øvrige kognitive vansker eller mål på somatisk helsetilstand predikerte 
derimot ikke forløpet i like stor grad. 
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Undersøkelsen ovenfor viser de dramatiske konsekvensene av å bli fanget i 
Lethes stol. Aldringen av befolkningen gjør at flere vil måtte sette seg i den 
i fremtiden. På den andre siden er håpet at de senere års nye kunnskap om 
hukommelse, hjernefunksjon generelt og Alzheimers demens spesielt, kan 
svekke Lethes grep om dem som rammes. Ny viten om debutsymptomer kan 
gi mer effek tiv tidlig diagnostikk, behandling og funksjonsopprettholdende 
tiltak. Identi fiseringen av spesifikke sviktområder og relative ressurser i en 
tilsynelatende allmenn kognitiv svikt hos personer med omfattende demens-
problemer, kan gi grunnlag for bedre omsorg både for den syke selv og for de 
pårørende.
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Har kvalitetsforskriften for pleie- og 
omsorgstjenesten bidratt til utvikling 
av demensomsorgen i kommunene? 

Kari Lislerud Smebye

Den første forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene ble fastsatt av 
Sosial- og helsedepartementet 27. januar 1997 med hjemmel i lov om helse-
tjenesten i kommunene. Å sørge for at personer med behov for kommunale 
pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstillende og likeverdige tilbud, uavhengig 
av bosted, inntekt og sosial status, var og er fortsatt viktige mål for tjenestene. 
En revidert forskrift for bedre samordning mellom tjenesteområdene ble fastsatt 
27. juni 2003 med hjemmel både i lov om sosiale tjenester og lov om helse-
tjenesten i kommunene. Et punkt av særlig betydning for personer med demens 
ble lagt til § 3: Tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som har 
vanskelig for å formulere sine behov. 

Det er hovedsakelig to grunner til at forskriften kom. Kvalitetsforskriften 
var myndighetenes svar på en omfattende kritikk av svikt i eldreomsorgen i 
90-årene. I tillegg var det etter gjennomføringen av Handlingsplan for eldre-
omsorgen (Stortingsmelding nr. 50, 1996-97), med en storstilt utbygging av 
omsorgs boliger og sykehjem, tid for å rette oppmerksomheten mot innholdet 
og kvaliteten i tjenestene. Dette avspeiles i Stortingsmelding nr. 45, 2002-2003 
Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene.
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Hva er kvalitet?

Kvalitet kan defineres på mange måter. Norsk Standard (NS-EN ISO 9000:2000) 
definerer kvalitet på følgende måte: ”Kvalitet er i hvilken grad en samling av 
iboende egenskaper oppfyller krav.” 

Kvalitet innebærer å tilfredsstille beskrevne krav og forventninger som 
kommer fra staten i form av lover og forskrifter, fra kommuner eller fra brukere 
og pårørende. Egenskaper ved tjenestene som sier noe om kvalitet, er skis-
sert i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenestene 
2005-2015, … og bedre skal det bli! (Sosial- og helsedirektoratet 2005). Disse 
er at tjenestene 
• er virkningsfulle
• er trygge
• involverer brukere og gir dem innflytelse
• er samordnet og preget av kontinuitet
• utnytter ressursene på en god måte
• er tilgjengelige og rettferdig fordelt.

I Helsepersonelloven § 4 fins det overordnede kravet til kvalitet, nemlig ”krav 
til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp”. Dette kravet er i realiteten et krav 
om god faglig praksis, knyttet til det en i tjenestene til enhver tid definerer som 
god praksis. Hva dette konkret innebærer vil være avhengig av oppdatert fag-
kunnskap, arbeidets karakter og den aktuelle situasjonen. Fordi forsvarlighet 
ikke er en gitt standard, vil helsepersonells faglige skjønn være en viktig faktor i 
vurderingen av hva som er forsvarlig. I § 16 om organisering av virksomhet som 
yter helsehjelp, påpekes det at tjenesten skal organiseres slik at helsepersonell 
blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Det innebærer at ledelsen 
må sørge for at arbeidsforhold og faktorer på systemnivå er lagt til rette slik at 
arbeidstakere kan gjøre det som kreves av dem.

Kvalitetsforskriften – formål, oppgaver og innhold 

Formålet med kvalitetsforskriften (Helse- og sosialdepartementet 2003) (§ 1) 
er å sikre at de som mottar pleie- og omsorgstjenester får ivaretatt sine grunn-
leggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, 
egenverd og livsførsel.
 
Kvalitetsforskriften pålegger kommuner oppgaven å beskrive hvordan de arbei-
der for å tilfredsstille pasienters grunnleggende behov. Dette skal sikre at
•  den enkelte bruker får hjelp til rett tid og i tråd med individuell plan der det 

foreligger
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•  det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tilbud som ivaretar kontinuitet i 
tjenesten

•  det gis muligheter for medbestemmelse for brukere og pårørende i den dag-
lige utførelsen av tjenestene.

I kvalitetsforskriftens § 3 gis det eksempler på grunnleggende fysiske, psykiske 
og sosiale behov. 

Tekstboks 1  
Eksempler på grunnleggende fysiske, psykiske og sosiale behov

- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet

- selvstendighet og styring av eget liv

-  fysiologiske behov som tilstrekkelig ernæring (mat og drikke), 
variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold 
til mat

-  sosiale behov som muligheter for samvær, sosial kontakt,  
fellesskap og aktivitet

- følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå unødig sengeopphold

- mulighet for ro og skjermet privatliv

- få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)

- mulighet til selv å ivareta egenomsorg

- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser

-  nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering,  
pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene

-  tilbud tilrettelagt for personer med demens  
og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov

- tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise 

- tilpasset hjelp ved av- og påkledning

- tilbud om eget rom ved langtidsopphold

- tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.

Kommunen skal utarbeide skriftlige retningslinjer med prosedyrer, sjekklister, 
oversikter med mer for å sikre gode arbeidsmåter. For eksempel bør prosedyrer 
inneholde en beskrivelse av formål, anvendelsesområde, tiltak og hvem som er 
ansvarlig for hva. Denne systematiske måten å arbeide på skal også dokumentere 
at kommunen utøver sin virksomhet i samsvar med krav til tjenestene, slik det 
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står i lover og forskrifter. Kvalitetsforskriften gir i utgangspunktet ikke enkelt-
personer materielle rettskrav, men indirekte vil de beskrevne arbeidsmåtene 
kunne bidra til at individuelle behov imøtekommes.  

Kvalitetsforskriften gjelder alle brukere av kommunale sosial- og helse-
tjenester uavhengig av alder og av hvor tjenestene utføres, enten det er i eget 
hjem, omsorgsbolig eller sykehjem.  

Sammenhengen mellom kvalitetsforskriften og  
forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten i kommunene
Disse to forskriftene må ses i sammenheng. I kvalitetsforskriften er det fokus 
på brukere av tjenestene og deres grunnleggende behov. Ved å lage systemer 
skal kommunen sikre nødvendig behandling og omsorg og også tilfredsstille 
grunnleggende behov som er av betydning for livskvalitet og velvære. Dette 
innebærer en brukerorientering som gir retning til utvikling av tjenestene. 

Internkontroll defineres i forskriften om internkontroll (Helse- og sosial-
departementet 2002) som systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten 
planlegger, utfører, evaluerer og vedlikeholder tjenester i samsvar med krav 
gitt i lover og forskrifter. Disse systematiske tiltakene er virksomhetens eget 
styringssystem og eget kontrollsystem. 

I § 4 i forskriften om internkontroll konkretiseres innholdet i internkontrol-
len. De ansvarlige for virksomheten skal blant annet beskrive virksomhetens 
hovedoppgaver og mål, og sørge for tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter hos 
ansatte. Brukere, pårørende og ansatte skal medvirke slik at samlet kunnskap og 
erfaring utnyttes. Utvikling og bruk av prosedyrer som viser til gjennomtenkte 
arbeidsmetoder er sentralt. Avvikshåndtering skal bidra til at årsaker til feil og 
uønskede hendelser undersøkes og at feil rettes opp. Det beste er å forebygge 
at feil skjer. Målet er at organisasjonen skal lære av sine feil og på denne måten 
sikre kontinuerlig forbedring av tjenestene.  

De to nevnte forskriftene henger sammen. Når det skal utarbeides et sys-
tem for internkontroll, vil skriftlige prosedyrer utgjøre en vesentlig del av de 
systematiske tiltak som styrer aktivitetene i virksomheten. Noe av poenget er 
fokus på prosesser. Ansatte skal selv skrive ned god praksis som utøves, og 
prosedyrene revideres regelmessig på bakgrunn av erfaringer. Avviksmeldinger 
skal bidra til at kritikkverdige forhold utbedres. Tilbakemeldinger fra brukere 
og tilsynsmyndigheter skal anspore til forbedringer. 

Kvalitet i tjenestene vises i møtet mellom pasient og hjelpere. Både innholdet 
i tjenesten og måten tjenesten utøves på, er av betydning. Derfor kan det i alt 
kvalitetsarbeid sies å være to perspektiver (Kaasa 2004): 
• Gode systemer, faglige retningslinjer og prosedyrer
• Kreativitet, individuelt skjønn og erfaring. 
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Struktur og rammebetingelser, prosesser og resultater er knyttet til instrumentelle 
sider ved en virksomhet. Verdier, holdninger og kultur er ekspressive kvaliteter 
som farger måter mennesker kommuniserer og samhandler på. Veiledning og 
etisk refleksjon over konkrete praktiske situasjoner er av betydning for å øke 
bevisstheten om hvor viktig relasjoner og medmenneskelighet er i omsorgen. 
Dette er også nødvendig for utviklingen av det individuelle skjønnet. Kirke-
vold (2007) hevder at omsorgskulturer blir ulike alt etter hvilke verdier det 
fokuseres på.

Gode systemer basert på myndighetskrav i lover og forskrifter er ikke 
tilstrekkelig for å garantere at det faktisk ytes god omsorg. Ledelsen i en virk-
somhet er ansvarlig for rekruttering av fagfolk, for kontinuerlig vedlikehold 
og oppdatering av deres kompetanse, samt for tilrettelegging av materielle, 
strukturelle og kulturelle vilkår for god tjenesteyting. Arbeid med kvalitet skal 
være en integrert del av det daglige arbeidet. 

Ansvaret for at kravene i kvalitetsforskriften overholdes og gis et konkret 
innhold, ligger både på ledernivå og på den enkelte ansatte. Ledelsen har ansvar 
for at det utarbeides skriftlige prosedyrer som ivaretar kravene i kvalitetsfor-
skriften. De enkelte ansatte har et selvstendig ansvar for den tjenesten de yter 
og må følge de prosedyrene som er besluttet.

Diskusjon

Hvordan har kvalitetsforskriften bidratt til utvikling  
av demensomsorgen i kommunene?
Generelt kan det hevdes at kvalitetsforskriften har bidratt til å konkretisere 
og definere innhold og arbeidsmåter i tjenestene. Hver virksomhet er pålagt å 
dokumentere hvordan de ivaretar myndighetskravene, og et system for intern-
kontroll fins som regel i form av kvalitetsbøker. De foreligger enten i papirver-
sjon eller elektronisk. Det innebærer at hver virksomhet kan vise til hvordan 
det forventes at tingene gjøres der ved å henvise til denne kilden. Når ansatte 
kommer opp i situasjoner hvor de er usikre, eller når nyansatte eller vikarer 
har spørsmål, kan det henvises til denne ”Slik gjør vi det her hos oss!”. På den 
måten blir kvalitetshåndbøker virksomhetens kollektive hukommelse og en 
måte til å holde orden i eget hus. 

Mange steder er det en utfordring å bidra til at ansatte får kjennskap til 
og forståelse for systemet og at de bruker kvalitetshåndbøker og prosedyrer 
aktivt. Iblant er for eksempel munn- og tannhygiene for personer med demens 
utilfredstillende, ikke på grunn av mangel på gode retningslinjer, men fordi 
disse av forskjellige grunner ikke blir fulgt. Årsaker kan være at pasienten 
er lite samarbeidsvillig, det mangler utstyr, prosedyren er for innviklet eller 
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samarbeidet med tannhelsetjenesten ikke godt nok. Her er det av betydning 
å analysere årsaker for å kunne rette opp og forbedre tannpleien. Hvis slik 
svikt eller andre avvik som er meldt ikke blir tatt på alvor, vil muligheten til å 
lære av hendelser, tilbakemeldinger fra brukere og pårørende, data fra evalu-
eringer og tilsynsrapporter falle bort. Det blir mindre sannsynlig at det da vil 
skje forbedringer i systemet. Her er ledelse og omsorgskultur avgjørende for 
kvalitetsarbeidet. 

Ansatte får et direkte eierforhold til prosedyrer når grupper på grasrota 
bruker sin erfaring og fagkunnskap til å sette ord på hvordan de mener praksis 
bør være. Dette i motsetning til en ovenfra-og-ned tilnærming hvor ledelsen 
legger frem ferdig utarbeidede retningslinjer som skal følges. De vil oppfattes 
som ledelsens og ekspertenes systemer. Respondenter i en undersøkelse av Vabø 
(2004) hevdet at arbeidet med å utvikle prosedyrer var omfattende og tungvint. 
Prosedyrene kunne bli for generelle og dermed av liten konkret nytte. På den 
annen side var det et poeng å ikke lage dem for detaljerte, fordi en ikke kan 
lage prosedyrer som dekker enhver situasjon. Pasienter har ulike behov og må 
behandles ulikt. Mange ga uttrykk for at det var møtene og samtalene i kvali-
tetsgruppene, altså prosessen bak skrivearbeidet, som var mest inspirerende og 
lærerikt. For eksempel når gruppen tok utgangspunkt i konkrete problematiske 
og utfordrende hendelser og diskuterte hva de kunne ha gjort bedre, eller hvor-
dan de kunne unngå at dette gjentok seg.  

Med bakgrunn i kvalitetsforskriften har mange kommuner fått utarbeidet 
systemer med beskrivelser av arbeidsmåter som en direkte støtte i en tjeneste 
hvor 35 prosent av arbeidstakerne er uten relevant fagutdanning (Glemsk, men 
ikke glemt, 2007). I den situasjonen er det nødvendig å ha gode systemer som 
kan oppveie manglende kompetanse hos hjelperne. Samtidig er det viktig å heve 
og vedlikeholde kompetansen hos alle ansatte innenfor demensfeltet. Lovverket 
kan ikke gi presise og detaljerte retningslinjer for enhver situasjon som måtte 
dukke opp. Kunnskap, ferdigheter og faglig skjønn trengs for å kunne tolke og 
gi nærmere innhold til områdene nevnt i kvalitetsforskriften. 

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er et grunnleggende prinsipp i kvalitetsforskriften. Pasienter 
med demens som selv har ”vanskelig for å formulere sine behov”, har problemer 
med å hevde sin rett og medvirke i det som skjer med dem. Gode systemer som 
beskriver samarbeidet med pasienter og pårørende er derfor nødvendig. Også 
her er personalets kompetanse avgjørende for å kunne forstå pasientens signaler 
og kommunisere og samhandle med pasienten på meningsfulle måter. Kunn-
skap fører til økt handlingsrom og en gir kanskje ikke så lett opp i vanskelige 
situasjoner. Problemer kan forstås og løses på flere måter. 
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Undervisningsmateriale
Utforming av undervisningsmateriale og formidling av kunnskap er nødvendig 
i arbeidet med å utvikle kvaliteten av demensomsorgen. Her nevnes et eksempel 
på nybrottsarbeid som er tilpasset arbeidet med kvalitetsforskriften: Praktiske 
prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS) (Akribe AS 2007) er en elektronisk data-
base for dokumentasjon og kvalitetssikring. PPS er tilrettelagt for bruk i klinisk 
praksis, utdanning og opplæring, og kan inngå i virksomhetenes system for 
internkontroll. 

Politisk bevisstgjøring
Politisk behandling av arbeidet med oppfølging av kvalitetsforskriften har 
medført en politisk bevisstgjøring om innholdet i tjenestene og om nødvendige 
rammebetingelser og strukturelle forutsetninger. Blant fagfolk er det enighet 
om at eldreomsorgen ikke får nok ressurser. Det er for lite personell, for liten 
tid og for trange budsjettrammer, noe som fører til uttilstrekkelig dekning av 
de grunnleggende behovene for psykisk helsehjelp, sosial kontakt og fysisk 
aktivitet. Dette er mest uttalt i sykehjem (Førde et al 2006). Kvalitetsfor-
skriften har vært brukt til å argumentere for økte bevilgninger og nødvendige 
rammebetingelser. Blant annet har avviksregistrering synliggjort behovet for 
økte ressurser, noe som har fått konsekvenser i kommunale bevilgninger til 
pleie- og omsorgstjenestene (Helmer 2008). Ansatte har på denne måten fått 
en faglig kanal for å si fra om uforsvarlige forhold. Det har ført til endringer. 
Dette er en mer konstruktiv tilnærming til ressurssituasjonen enn klaging og 
synsing uten konkret dokumentasjon av uholdbare forhold. Ledere er flinkere 
til å håndtere kritikkverdige forhold når arbeidsplassen har varslingsrutiner 
(Trygstad og Skivenes 2007).  

Erfaringer
I rapporten ”Pleie- og omsorgstjenester på strekk” fra Statens helsetilsyn 
(2005) oppsummeres funn og erfaringer fra tilsyn med omsorgstjenestene 
fra 2003-2004. Det er særlig to trekk ved tjenestene som presser systemene: 
omfanget av og mangfoldet i behovene. Antall tjenestemottakere og antall 
sammensatte og varierte behov stiller store krav til individuelt tilpassede tje-
nester. Her er brukermedvirkning en forutsetning og et sårbart område. Det er 
en utfordring å sikre stabil bemanning med tilstrekkelig kompetanse til å møte 
sammensatte og kompliserte utfordringer. Det er store variasjoner i hvordan 
kommuner vektlegger kompetansebygging i demensomsorgen, og i bevisstheten 
om hvilke behov personer med demens har. Revisjonsrapporter gir inntrykk 
av at kommunene så langt det lar seg gjøre legger til rette for et tjenestetilbud 
som imøtekommer individuelle behov og ønsker hos tjenestemottakerne, for 
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eksempel i forhold til døgnrytme. Forutsigbarhet og kontinuitet synes det 
imidlertid å være vanskeligere å sikre til enhver tid. 

Revisjoner i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten foretatt av fylkes-
mannen og helsetilsynet i fylket, har særlig rettet oppmerksomheten mot de 
områdene som kvalitetsforskriften definerer som grunnleggende behov, og mot 
skriftlige prosedyrer og dokumentasjon. De mest undersøkte områder er person-
lig hygiene, muligheter for normal døgnrytme, muligheten til å imøtekomme 
individuelle behov og ivareta egenomsorg, munn- og tannbehandling, medi-
kamenthåndtering, medisinsk undersøkelse og behandling, utredning ved mental 
svikt, rettighetsbegrensninger og brukernes muligheter for medbestemmelse. 
Erfaringer fra tilsynene viser at det har skjedd et utviklingsarbeid i kommune-
nes styring og kontroll av omsorgstjenesten. Men de viser også at kommunene 
fortsatt har et stort forbedringsarbeid å gjøre når det gjelder å legge til rette for 
et individuelt tilpasset tjenestetilbud som er fleksibelt og forutsigbart.

Kvalitetsforskriften – et positivt virkemiddel
For å oppsummere kan det sies at kvalitetsforskriften har vært et virkemid-
del som har bidratt til å heve kvaliteten på tjenestene i kommunene. Hvordan 
tjeneste ytere kan arbeide for å tilfredsstille brukernes grunnleggende behov, har 
vært i fokus. Gode systemer bidrar til at tjenestene ikke blir for person avhengige 
og med store variasjoner i kvaliteten. Med kvalitets- og internkontrollforskriften 
har det i tillegg skjedd organisasjonsendringer i kommunene med opprettelse 
av nye stillinger som kvalitetsrådgivere, fagutviklingsstillinger og opprettelse 
av kvalitetsseksjoner. Prosjekt- og arbeidsgrupper har vært i gang, rutiner lagt 
om, systematiske registreringer og brukerundersøkelser er foretatt. I mange 
kommuner har dette ført til merarbeid i en situasjon hvor en fra før har opplevd 
at tiden til direkte pasientomsorg har vært for knapp. Etter en periode hvor 
politikere har vært opptatt av utbygging av omsorgsboliger og sykehjem, har 
spørsmål om kvalitet og differensiering av tilbud fått mer oppmerksomhet i 
kommunal planlegging.      

Svekker sterkere juridisk styring av tjenestene  
det faglige skjønnet hos tjenesteutøverne? 
Dette er et åpent spørsmål som det er vanskelig å gi et klart svar på. Enkelte 
vil nok hevde at kvalitetsforskriften har vektlagt utvikling av prosedyrer og 
systemer uten bevisste verdiprioriteringer og bearbeidelse av holdninger og 
pleiekulturer. Det gjelder for eksempel hvordan verdier som respekt for den 
enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, slik det står i kvalitets-
forskriftens (§ 1), skal operasjonaliseres. Her er det god bruk for skjønn når 
tjenester skal tilpasses individuelle behov. 
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Tjenesteyteres begrunnelse for sine handlinger kan endre seg fra å vurdere 
pasientens beste i de enkelte situasjoner til det å holde loven. Om dette sier 
Christensen (2004): ”Det er ikke lenger profesjonen selv som setter standard 
for fagutøvelse gjennom yrkesetikken, men i mye sterkere grad samfunnet gjen-
nom lovgivningen.” (s. 43).

Er det slik at juridiske og økonomiske vurderinger er blitt viktigere enn etiske 
og faglige momenter? Molven (2000) ser det som et grunnleggende problem 
at forholdet mellom pasient og helsepersonell skal reguleres av juss og ikke av 
tillit og etikk. Vi får en lovregulert omsorg, og yrkesutøvelsen blir en plikt sett 
i lys av det pasienter har rett til av tjenester.  

Lovverket med pålegg om prosedyrer gir mer eller mindre rom for indivi-
duelt skjønn. Generelle prosedyrer og retningslinjer gir en ramme, og innenfor 
denne rammen skal hjelpere utøve sitt faglige skjønn. Et detaljert lovverk med 
føringer om rigide prosedyrer reduserer det faglige og etiske skjønnet. Ansatte 
får ikke brukt sin kunnskap, erfaring og innsikt, og den individuelle tilpasningen 
av tjenester hemmes. 

Den juridiske styringen av tjenestene innbakt i kvalitetsforskriften kan føre 
til standardisering og rigiditet, noe som nettopp motvirker individualisering 
og fleksibilitet. Det ligger en fare i at rigide rutiner fører til en ensretting av 
 tjenestene og en nedvurdering av det spesielle ved hver enkelt pasients situasjon. 
Jo mer detaljerte og rigide prosedyrer og systemer, jo mindre rom for faglig 
skjønn og yrkesetikk. Dette blir problematisk hvis det mellommenneskelige i 
omsorgen glipper fordi omsorgen splittes opp i gjøremål, prosedyrer og registrer-
inger. Omsorg er menneskelig samhandling som består av relasjoner. Brukere 
vurderer kvaliteten på tjenestene ut fra den personen hjelperen er og hva som 
gjøres. Dermed kan ikke omsorg ses på som en vare som skal produseres og 
bli økonomisk lønnsom (Rønning 2004). Nygård (2005) stiller også spørsmål 
om hvordan kvalitetsforskriften henger sammen med prinsipper for liberalistisk 
markedsorientering (service-management-modeller) og systemer med bestiller-
utførermodeller, hvor målet er å levere flest mulig kjerneytelser til flest mulig 
kunder med minst mulig ressursbruk. Det er ikke plass til kvaliteter som ikke 
kan måles og service som må være fleksibel. 

Er det slik at bare det som kan måles og dokumenteres er av verdi? Når en 
for eksempel skal vurdere om virksomheten legger til rette for ”tilstrekkelig 
næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valg-
frihet i forhold til mat”, er det lettere å registrere antall måltider, kostens sam-
mensetning og ulike påleggssorter enn å få frem opplysninger om pasientenes 
subjektive vurderinger av måltidet, hvordan de opplever det sosiale fellesskapet 
under måltidet, om de er fornøyd med hjelpen de får under måltidet og om de 
får nok tid og ro til å spise. 
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Kvalitetsmålinger – hva måler de?
Et annet aspekt er om kjennetegn eller indikatorer på kvalitet kan være én ting 
på papiret og noe annet i praksis. På bakgrunn av en studie om mål på kvalitet 
i sykehjem, etterspør Slagsvold (2001) validitet i kvalitetsmålinger, om resul-
tatene er pålitelige og danner tilstrekkelig grunnlag for å foreta endringer. Kva-
litet på sykehjem ble registrert ved hjelp av definerte kvalitetsmål/-indikatorer 
mens observasjoner viste at det var andre forhold som hadde betydning for 
brukernes velvære. Et eksempel er autonomi, hvor følgende indikatorer ble 
brukt i målinger: 
• Valgmuligheter (for eksempel å bestemme når en vil legge seg)
• Restriksjoner i dagliglivet (for eksempel med hensyn til alkoholinntak)
•  Formalisert innflytelse (for eksempel gjennom representasjon i styre og 

utvalg)
• Muligheter for privatliv (for eksempel nøkler til rom og skap).  

Gjennom deltakende observasjon viste det seg imidlertid at det som var viktig 
for beboerne var å få kaffen varmet, hjelp til å ringe eller få hentet viskelær 
til kryssordet. Dette var hjelp knyttet til konkrete situasjoner hvor beboerens 
behov meldte seg der og da. For å forstå hva som var viktig for beboerne måtte 
forskerne inn i situasjonen og observere samhandlingen mellom beboere og 
hjelpere. Kvalitetsmålingen fanget ikke de aspekter som utgjorde livskvalitet 
for beboerne. 

Indikatorer som er lettest å registrere blir brukt mest og definerer ofte hva 
som prioriteres i kvalitetsarbeidet. Dermed blir noen deler av omsorgsarbeidet 
mer synlige, mens en ser bort fra andre sider, for eksempel de psykososiale. Et 
annet forhold er at det som av fagfolk vurderes til å være av høy kvalitet i pleien, 
ikke nødvendigvis samsvarer med det som gir kvalitet for brukere. Derfor er 
også kvalitetsmåling gjennom brukerundersøkelser viktig fordi tjenester skal 
være gode for personene som mottar dem.  

Arbeidet med kvalitetsmåling i tillegg til en mer systematisk evaluering av 
hvilken betydning kvalitetsforskriften har hatt for tjenestene, burde inngå i en 
dokumentasjon av hvorvidt kvalitetsforskriften har vært et egnet virkemiddel 
for en bedre eldreomsorg. 

…og bedre skal det bli! 
Mye godt arbeid er utført i pleie- og omsorgstjenestene i forbindelse med 
kvalitetsforskriften. Forskriftens pålegg om tilrettelagte tilbud for personer 
med demens ansporer til videre innsats. I dette avsnittet omtales to utvalgte 
utfordringer for årene fremover i forbindelse med å videreutvikle og differensi-
ere tjenestene.
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Sikre medvirkning for pasienter og pårørende
Kompetanseheving og utvikling av faglig skjønn i spørsmål om medvirkning 
for pasienter og pårørende er et viktig område som må videreutvikles. I kvali-
tetsforskriften understrekes retten til medvirkning og deltakelse i den daglige 
utførelsen av tjenester. Nødvendige forutsetninger hos hjelpere er at de kjenner 
sine pasienter og har bakgrunnsopplysninger om dem. Dette krever et nært 
samarbeid med pårørende. Hjelpere må være lydhøre og lære mer om hvordan 
de kan tolke og forstå pasientens verbale og ikke-verbale signaler for å kunne 
gi hjelp på pasientens premisser.

I en undersøkelse om kvalitet på sykehjem ble intervjubare beboere, på-
rørende og personale stilt spørsmål med utgangspunkt i kvalitetsforskriften 
(Romøren 2005). Resultatene viste stor grad av sammenfall mellom beboernes 
og pårørendes vurderinger, mens ansatte var mer kritiske. Dette ble tolket som 
uttykk for ulikheten mellom brukertilfredshet og faglige kvalitetsvurderinger. 
Lignende resultater er funnet i en undersøkelse fra Trondheim kommune (1997). 
Det konkluderes med at studier av kvalitet i pleie- og omsorgssektoren med 
fordel kan forankres i kvalitetsforskriften og at pårørende med visse forbehold 
kan erstatte beboere som informanter i sykehjem.

Å se pårørende som samarbeidspartnere i omsorgen er et perspektiv som kan 
bidra til en fornyelse og nytenkning i tjenestene. Det er behov for å gjøre dette 
på mer systematiske måter enn nå og å utvikle nye tiltak. Pårørende trenger 
kunnskap om demenssykdommene og om hvilken hjelp som fins, og de trenger 
støtte til å mestre sin egen situasjon. Frivillige organisasjoner har bidratt på 
dette området, men i fremtiden kan et utvidet samarbeid mellom dem og det 
offentlige gi nye løsninger. 

Mange personer med demens har behov for flere og koordinerte tjenester og 
har dermed rett til en individuell plan. Brukermedvirkning er et hoved prinsipp 
i arbeidet med en slik plan fordi den skal baseres på brukers egne behov, pre-
feranser og mål. Når pasienten ikke kan føre sin egen sak, skal pårørende være 
pasientens talsperson. 

En individuell plan gir nye muligheter for å kunne ha større fokus på pasien-
tens nettverk og innlemme familie, frivillige og offentlige hjelpere i omsorgen. 
Prosessen bidrar til at hjelpen koordineres og ansvarsforhold avklares. Et slikt 
systematisk arbeid fremmer individualisering, bedre kontinuitet og forpliktende 
samarbeid i omsorgen. 

Forhold som kan begrense nytten av individuelle planer er at det medfører 
en økt byråkratisering. Ordninger for å finne egnede koordinatorer og arenaer 
for å drøfte koordinering og samarbeid, er enda ikke godt nok etablert. 
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Utvikle kunnskapsbasert praksis
Kompetanseheving og utvikling av kunnskapsbasert praksis er en annen 
hovedutfordring. God praksis bygger på forskningsbasert kunnskap, erfarings-
kunnskap og personkunnskap anvendt i den konkrete konteksten (Nortvedt og 
Jamtvedt 2007). Forskningen omfatter både kvantitative og kvalitative studier 
– kunnskapsformer som utfyller hverandre og til sammen gir større innsikt.  

I Regjeringens demensplan ”Den gode dagen” (Helse- og omsorgsdepar-
tementet 2007) er det skissert en rekke nye tiltak som skal utvikles og være 
gjenstand for forskning. Eksempler er utprøving av retningslinjer for utredning 
av mental svikt og ulike modeller for samarbeid internt i kommunene og mellom 
kommune- og spesialisthelsetjeneste. Effekt av miljøtiltak og miljøbehandling 
i forhold til atferd og velvære hos pasienter er et annet område som skal un-
dersøkes. Likeledes etablering av forskjellige typer dagtilbud – det manglende 
mellomledd i omsorgskjeden (Eek og Nygård 2006) – i den hensikt å stimulere 
og aktivisere personen med demens og avlaste familien. Å kunne dokumentere 
nytten av tiltak og dele erfaringer på godt og vondt, er til hjelp for andre som 
kan inspireres til selv å ta et initiativ. På denne måten vil tjenestene bygge på 
den best mulige tilgjengelige kunnskapen. 

I det videre arbeidet med kvalitet vil det være behov for prosedyrer og ret-
ningslinjer som setter faget i system og som kan bygge bro over gapet mellom 
teori og praksis. Et område hvor det mangler kunnskap og faglige retningslinjer 
er smerteopplevelse hos personer med demens. Smertelindring og omsorg som 
bidrar til en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser, er foreløpig 
områder en ikke vet nok om.  

Kunnskapsbasert praksis stimulerer til å bygge på forskning, erfaring og 
kjennskap til pasienter. I utdanning og kursing av helse- og sosialpersonell i 
demensomsorgen bør disse tre perspektivene inngå i undervisning og veiled-
ning i praksis. 

Konklusjon

Kvalitetsforskriften har vært og er fortsatt et sentralt virkemiddel for å fremme 
lokalt utviklingsarbeid i kommunale omsorgstjenester. Arbeidet har vært 
brukerorientert og har blant annet dannet grunnlag for brukerundersøkelser. 
Kvalitetsarbeidet har ført til en forankring i systemer og strukturer som skal 
sikre hensiktsmessige arbeidsmåter hos ansatte. I tillegg har kvalitetsforskriften 
vært utgangspunkt for opplæring, forskning og tilsynsarbeid. Videreutvikling 
av kvalitet i tjenestene fremmes blant annet ved å gi større rom for medvirkning 
fra pasienter og pårørende. Å fremme kunnskapsbasert praksis forutsetter gode 
systemer, men vil også bygge på teoretisk kunnskap, læring gjennom refleksjon 
og erfaring og behov for å kjenne den enkelte personen som skal hjelpes.   
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Du må ikke tåle så inderlig vel...  
Hvilken posisjon og rolle har en person  
med demens i hjelpeapparatet? 

Birger Lillesveen

Lars er 81 år gammel, bor sammen med sin 79 år gamle kone Else. De bor 
i eget hus, har to barn, datteren bor i samme by mens sønnen bor i Sverige 
For fem år siden var Lars på hukommelsesklinikken til utredning. Han fikk 
diagnosen demens av Alzheimer type. Kona er frisk bortsett fra litt høyt 
blodtrykk og diabetes 2, både blodtrykket og sukkersyken er velregulert. I 
løpet av de fem årene siden Lars ble utredet er hans fungeringsevne blitt 
stadig mer svekket. I den senere tid har evnen til å finne frem i eget hus 
blitt svekket og hukommelsen er best når de snakker om gamle dager. Å 
være alene hjemme er blitt vanskeligere, noe som vesentlig minsker Elses 
mulighet til å komme ut i private ærend. Hvordan går det så med Lars og 
Else i hverdagen? Ivaretar systemet deres behov?    
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Det er ikke flere blanke ark å ta av
det er bare ark med logo
ark med vannmerker
ark bestemt for spesielle formål
det er skrevet noe på dem alle
et lite ord som betyr
at arket ikke er verdt å skrives mer på
nesten

sidene kan fylles
men de fylles med påholden penn
og med ett ord

først sto ordet der og syntes nesten ikke.
Det har vokst seg større
nedover i bunken
det ser nesten større ut for hver side nå, 
snart fyller det hele siden.

(Anfinnsen 2003) 

Målet med all pleie og omsorg er at tjenestene oppleves som hensiktsmessige 
av den enkelte tjenestemottager og pårørende. Dette innebærer at tjenestene må 
være samordnet, preget av kontinuitet og trygghet, og den faglig kompetanse 
tilpasset den enkelte tjeneste. Om tjenestemottagers formalia, enkeltvedtak, 
tiltaksplan, individuell plan og IPLOS med videre er korrekt utfylt, er ikke det 
viktigste for den enkelte tjenestemottager i det daglige. Men i det øyeblikket 
den enkelte tjenestemottager og/eller pårørende ikke er fornøyd med tjenesten, 
blir ovennevnte formalia særdeles viktige. 

Er papirene eller tjenestemottageren viktigst?

Det ytes mye god eldreomsorg i Norge i dag, men dessverre leser og hører vi 
ofte om uverdige forhold. Ikke sjelden dreier det seg om personer med demens 
som ikke får sine grunnleggende behov dekket. Vi vet fra Fylkesmannens 
tilsyn at vedtak kan mangle eller være mangelfulle, at svært få tjenestemot-
takere av pleie og omsorg i kommunal sektor har individuell plan (IP) – ikke 
minst gjelder dette personer med demens. Kvalitetsforskriften innfris ikke og 
det kommer stadig flere klager til Fylkesmannen på uverdige forhold (Statens 
helsetilsyn 2003). 
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Hvor blir individet – personen med demens – av, spør stadig flere ansatte 
i eldreomsorgen. En rekke personer som har arbeidet noen år i omsorgen 
hevder at fokuset har dreiet vel mye bort fra ”tjenestemottageren i sentrum”. 
Oppmerksomheten flyttes mer og mer bort fra den kliniske hverdag rundt 
 tjenestemottageren til om papirene er i orden hos den enkelte tjenestemottager. 
Ledere, tilsynsmyndigheter og politikere er mest opptatt av ikke å bli ”tatt” på 
formelle feil, hevder flere.  

Alle lover, forskrifter, rundskriv og regler har en felles hensikt – å bedre 
kvaliteten på de ulike tilbud, det være seg pleie- og omsorgstjenester, lege-
tjenester eller sosiale tjenester. 

Lov om helsetjenesten i kommunen (kommunehelsetjenesteloven1982) 
sier at kommunen har ansvar for at å yte nødvendig helsetjeneste til alle som 
bor eller oppholder seg i kommunen. Formålet med lov om sosiale tjenester 
(sosialtjenesteloven 1991) er blant annet å fremme økonomisk og sosial trygg-
het og bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. At 
lovverket er tydelig på et overordnet plan, er viktig for at god pleie og omsorg 
kan muliggjøres. 

Intensjonen med denne artikkelen er å belyse hvorvidt alle disse lover, 
forskrifter, rundskriv med mer gir bedre kvalitet. Har kvalitetsforskriften gitt 
bedre tilbud? Har Individuell plan bidratt til at personer med demens har fått 
et bedre tilbud? 

I artikkelen har jeg valgt å begrense meg til personer med demens, bruker-
medvirkning, enkeltvedtak etter forvaltningsloven, Individuell plan, kvalitets-
forskriften og Individbasert Pleie- og Omsorgs Statistikk (IPLOS). (At ikke 
alle lover og regler tas med gjør at situasjonen ikke blir belyst på en fullstendig 
måte.)  

”Kvalitetssikring dreper kvalitet” 

Dette var tittelen på en artikkel i Aftenposten 11. desember 2007 (Kullerud 
2007). Forfatteren av artikkelen, daglig leder Inger-Marie Kullerud ved  
Sagenehjemmet i Oslo, spør innledningsvis i artikkelen: ”Undres på om alle 
de som utarbeider skjemaene har tanke for hvor enkelt det hele egentlig er: Å 
vise medmenneskelighet. Det er det som sikrer kvalitet”.

Hun beskriver videre sitt møte med Thyra Frank, den karismatiske bestyrerin-
nen på pleiehjemmet Lotte i København, som setter ”medmenneskelighet opp 
mot dansk byråkrati generelt og københavnsk offentlig byråkrati spesielt. Målt 
mot de eldres behov for nærhet og omsorg blir det offentliges papirvelde som 
en uvirkelig verden”. I salen der Thyra Frank holdt sitt innlegg satt byråden og 
sjefer for sykehjemsetaten i Oslo. Disse personene jublet over det de fikk fortalt 



Å leve med demens. Erfaringsbasert utvikling av tilbud114

om Lottesykehjemmet. ”Hørte de ikke hva hun sa, eller var det uvitenhet som 
gjorde at de lo? Thyra Franks mantra er: Hver gang en sykepleier må skrive en 
rapport om kvalitetssikring, synker behandlingskvaliteten på sykehjemmet! Slik 
er det blitt i vårt samfunn at vi klapper for den som står frem og forkynner enkel 
medmenneskelighet. Det sier noe om graden av byråkrati i velferdssamfunnet. 
Politikerne i Oslo ville ha det som hos Lotte. De bevilget penger. Setter i gang 
forsøk, men…” (Ibid). 

Det forunderlige er at de samme politikerne stadig vedtar nye regler som 
må følges. Kullerud hevder at et sykehjem blir regulert av ca 50-60 lover, 
forskrifter og krav fra offentlige myndigheter. Samme forfatter lister opp 15 
kvalitetsindikatorer som må dokumenteres overfor de samme politikerne som 
klappet høylydt for Lottesykehjemmet. Hensikten kan ikke være annet enn å 
sjekke at vi har orden i våre papirer, hevder Kullerud. 

En sikker konsekvens av stadig mer dokumentasjon er mindre tid til den 
enkelte tjenestemottager, alternativt at tjenesteutøveren ”springer fortere”. 
Mange mener at hastighetsgrensen for lengst er nådd. Prosjektleder Steinar 
Barstad i Helse- og omsorgsdepartementet har sammenlignet tjenesteutøveren 
med en midtbanespiller på et fotballag: Han må ha gode samarbeidspartnere 
både i angrep (for eksempel pårørende) og forsvar (for eksempel spesialist-
helsetjenesten) for å kunne spille godt (Barstad 2008). I tillegg må den enkelte 
midtbanespiller tilpasse ”spillet” til dommerens gjeldende regler, og som om 
ikke det var nok, må alt som foretas under spillets gang dokumenteres. Ut fra 
dette vil mange hevde at midtbanespilleren har det lettere enn tjenesteut øveren, 
for han er tross alt ferdig når kampen blåses av, mens tjenesteutøveren må do-
kumentere alt etter ”kampen”. 

Pasientens behov viktigere enn rutiner?

Denne overskriften er hentet fra en artikkel i Sykepleien i 2002 (Foss og Wahl 
2002), der forfatterne fokuserer på livskvalitet hos langtidsbeboere på norske 
sykehjem ut fra trygghet og velvære. Forfatterne hevder at for å lykkes med å 
gi beboere trygghet og velvære, må personalet ha nødvendig kompetanse og 
all oppmerksomhet må rettes mot tjenestemottagers individuelle behov fremfor 
rutinepregede gjøremål. Livskvalitet er svært vanskelig å måle hos personer 
med demens, men ikke desto mindre viktig. Selv en midtbanespiller med nød-
vendig kompetanse vil være avhengig av å tenke alternativt i forhold til om 
fokus skal være på de rutinepregede gjøremål eller på den enkelte tjenestemot-
takers individuelle behov. Rutinepregede gjøremål kan defineres forskjellig, jeg 
velger å definere det som tilfredsstillelse av de basale behov hos den enkelte 
tjenestemottaker, utførelse av daglige rutiner ved den enkelte arbeidsplass og 
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utfylling av nødvendig dokumentasjon og diverse skjemaer for kvalitetssikring, 
enkeltvedtak, IPLOS og så videre. Stadig flere i kommunal sektor hevder at 
det er blitt flere rutinepregede oppgaver de senere år. Tid til den enkeltes indi-
viduelle behov blir ofte prioritert som nummer to eller tre, noe også stipendiat/
sivil økonom Havig uttalte på konferansen Fylkesmannen i Hedmark arrangerte 
om Demensplan 2015 ”Den gode dagen” (Havig 2008).

På sporet av den nye tid er tittelen på en bok som blant annet omhandler for-
andringer i samfunnet (Frønes og Brusdal 2000). Forfatterne hevder at en måte 
å få orden på historien på er å beskrive den som overgang fra ett dominerende 
paradigme til et annet. Fra jordbrukssamfunn til industrisamfunn er et eksempel 
de trekker frem. I pleie- og omsorgstjenesten har endringen skjedd gradvis, fra 
pasienten i sentrum til systemet i sentrum. Forfatterne hevder videre at end-
ringene i samfunnet fører til en ny samfunnsform. Samfunnsform beskriver de 
som en måte å tenke og forstå på, det vil si kulturelle forestillinger og sosiale 
mønstre. For pleie- og omsorgssektoren betyr det at fokus kan bli endret også 
hos dem som har det daglige ansvaret for pleie og omsorg. Det stabile fokus 
med pasienten i sentrum blir ikke lenger gjenstand for den daglige fagpraten, 
derimot snakkes det om hvorvidt de ulike skjemaer er utfylt. Ingen vil bli tatt 
på at de ikke har papirene i orden. 

Et punkt som ikke blir særlig berørt i denne artikkelen, er fokus på å holde 
budsjettet. Med forskrekkelse kan en lese i lokalpressen om hvilke pleie- og 
omsorgsdistrikt som har holdt seg innenfor budsjettrammen og hvilke som har 
overskredet budsjettet. Aldri har jeg lest, verken i lokalpressen eller rikspressen, 
om pleie- og omsorgsdistrikter som har fulgt kvalitetsforskriften til punkt og 
prikke. Hva disse eksemplene gjør med den enkelte tjenesteutøver kan variere, 
men at det skaper en endring er innlysende.  
 

…og bedre skal det bli

Dette er tittelen på en veileder utgitt av Sosial- og helsedirektoratet oktober 
2007 og er en oppfølging av Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- 
og helsetjenesten.

Veilederens anbefalinger er å styrke brukeren, styrke utøveren, forbedre 
ledelse og organisasjon, styrke forbedringskunnskapens plass i utdanningene 
og følge med og evaluere tjenestene. I forordet skriver sosial- og helsedirektør 
Bjørn-Inge Larsen ”at brukerne med rette skal forvente tjenester av høy kvalitet”.  
Dette begrunner han blant annet med at myndighetene og politikerne er opptatt 
av kvalitet, noe som vises gjennom to sentrale dokumenter: Nasjonal helseplan 
(St.prp. nr. 1 (2006-07)) og Nasjonal kvalitetsstrategi (Sosial- og helsedirek-
toratet 2005). 



Å leve med demens. Erfaringsbasert utvikling av tilbud116

Veilederen er et godt og grundig dokument og har som hensikt å gi konkrete 
anbefalinger som vil resultere i bedre tjenester for brukerne. 

Under avsnittet Anbefalinger for å styrke brukeren er hovedbudskapet at 
”brukerne skal gis reell innflytelse i egen sak og i organisering og drift av 
tjene stene generelt”. Dette er en bærebjelke i Nasjonal helseplan og de styrende 
dokumentene for sosialtjenestene. Selv om brukermedvirkning er et nasjonalt 
satsingsområde, og i noen grad også lovfestet, opplever mange at de ikke blir 
tilstrekkelig involvert i egen sak. Hvordan personer med demens opplever dette 
er ikke tilstrekkelig beskrevet, men temaet er ofte berørt i de ulike demens-
foreninger. 

Hvordan ivaretas brukermedvirkning i praksis for personer med demens og 
deres pårørende? Et eksempel kan vi hente fra situasjonen hos Lars og Else: 

Etter lang tids overveielse ringer Else til hjemmebasert omsorg fordi hun 
etter hvert har innsett at hun trenger hjelp til personlig stell av Lars. I tillegg 
ønsker hun fri en dag uken for å kunne gjøre nødvendige ærend. Da vel en 
uke er gått kommer sykepleieren fra bestillerkontoret, hun gjør en kartlegging 
av situasjonen og innhenter opplysninger om Lars og Elses ønsker og behov. 
Etter nok en uke kommer vedtaket i posten, beskrivelsen er korrekt i forhold 
til samtalen de hadde, men vedtaket lyder på hjelp til dusj en gang i uken. 
Else tar kontakt med bestillerkontoret og får beskjed at vedtaket er fattet ut 
fra kommunens helhetlige situasjon. Noe daglig hjelp fikk hun ikke, ei heller 
noen til å se etter Lars en dag i uken.

Dette er en historie flere kjenner seg godt igjen i. Hvor er brukermedvirkningen? 
Nevnte veileder sier at brukermedvirkning hviler på respekt og verdsetting av 
brukerkunnskap og er avhengig av kulturen i tjenestene. Mangler sykepleieren 
fra bestillerkontoret respekt? 

Kona til Lars og deres datter godtar ikke vedtaket og klager. Mens klagen 
er til behandling hos kommunens saksbehandler, benytter de tiden til å sette 
seg inn i gjeldende lover og regler. Blant annet kommer de over veilederen om 
brukermedvirkning. Da avslaget på klagen kommer, henviser de til veilederen 
om brukermedvirkning. Kommunens saksbehandler henviser nok en gang til 
kommunens helhetlige situasjon og legger til, lettere oppgitt, at slike dokumenter 
som veilederen, NOU-er, forskrifter, rundskriv og lignende ikke er laget med 
rot i den kommunale virkelighet.

Hva gjør Lars og hans pårørende? De kan klage til Fylkesmannen – vil de 
det? De føler med kommunens ansatte og den situasjonen de beskriver. Etter 
lang betenkningstid bestemmer de seg for ikke å klage. Men de sitter igjen med 
en merkelig følelse: hvor mye tid har det kommunale hjelpeapparatet brukt på 
behandlingen av søknaden og klagen? Kunne noe av denne tiden vært brukt 
til daglig stell av Lars?       
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Enkeltvedtak    

Enkeltvedtak er lovhjemlet i forvaltningsloven (2002). Forvaltningsloven gjelder 
den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i 
eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan regnes i denne lov ethvert organ 
for stat eller kommune. Forvaltningsloven beskriver vedtak og enkeltvedtak 
slik: 
a)  Vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og 

som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til 
enkeltpersoner 

b)  Enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere 
bestemte personer.

Til grunn for et enkeltvedtak skal det foreligge en vurdering av pasientens 
tjenestebehov ut fra medisinske opplysninger, funksjonsevne i forhold til dag-
ligdagse gjøremål og pasientens og pårørendes ønsker. Enkeltvedtaket må derfor 
angi hvilken helsehjelp som vil bli gitt, hvilke faktiske forhold som ligger til 
grunn, hvilke juridiske og faglige vurderinger som er foretatt og opplyse om 
retten til å klage. Vedtak om tildeling av hjelp, uansett type, skal være skriftlig 
og begrunnet. Vedtaket skal være så presist at det skal være mulig for pasienten 
og pårørende å vurdere hva tilbudet går ut på og dermed vurdere om behovet 
for tjenester etter deres vurdering er oppfylt eller om det er grunn til å klage. 

Frem til 2003 var det stort sett hjemmesykepleien som vurderte den enkelte 
tjenestemottakers behov for hjelp og dermed bestemte vedtakets innhold. Etter 
den tid har stadig flere opprettet bestiller-utførermodellen (BUM). Bestiller-
kontor gjør vurderingen før vedtaket fattes og hjemmetjenesten (utfører) gjør det 
som står beskrevet i vedtaket. Bakgrunnen for opprettelsen av bestillerkontorer 
var flere, men sentralt står tanken om ”bukken og havresekken”: det skal ikke 
være de samme som tildeler tjenesten og som utfører den. Det er spesielt de 
større kommunene som har innført denne modellen. 

Hos Lars var det bestillerkontoret som gjorde kartleggingen og skrev ved-
taket. De opplysningene sykepleieren kartla og som ikke kom med i vedtaket, 
hvor ble de av? Ble opplysninger om at Lars ønsket hjelp daglig og dagplass en 
gang per uke sendt over til utfører/hjemmetjenesten? Det som med overveiende 
sannsynlighet skjedde, var at utfører fikk tildelt vedtaket og tok kontakt med 
kona til Lars for avtale om hvilken dag det passet med dusj. 

Nå viste det seg at da hjemmetjenesten hadde vært hos Lars i tre uker, 
 vurderte de situasjonen som ikke tilfredsstillende i forhold til hvilke behov Lars 
og kona hadde. Deres vurdering var at Lars måtte få daglig hjelp til personlig 
hygiene og dagplass en dag i uken. Hjelp til daglig personlig hygiene satte 
hjemmetjenesten i gang med umiddelbart. I løpet av tre uker ble også dagplass 



Å leve med demens. Erfaringsbasert utvikling av tilbud118

innvilget. Etter en tid fikk Lars to nye vedtak, ett på daglig hjelp til personlig 
stell og ett på dagplass en dag per uke. Var det bukken eller havresekken som 
bestemte hjelpen til Lars og Else?

At helsepersonell utfører mer enn hva vedtaket tilsier er ikke noe enkelt-
stående tilfelle. En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter 
for aldersdemens i 24 kommuner fordelt på alle helseregioner om blant annet 
hvilken hjelp hjemmeboende personer med demens mottar, viser liten sam-
menheng mellom vedtakene og utført hjelp, og liten sammenheng mellom 
behov for hjelp og utført hjelp. Åttiseks prosent av vedtakene ble fulgt opp av 
hjemmetjenesten, men svært mange får hjelp uten vedtak. Undersøkelsen viser 
at mange som har behov for hjelp, ikke får det (Lillesveen 2006). 

En av hensiktene med innføring av enkeltvedtak var å sikre at kvaliteten på 
tjenestene ble bedre ivaretatt enn tidligere. Statens helsetilsyns oppsummerings-
rapport av fylkeslegenes tilsyn med helsetjenester til personer med demens, 
viser at det i mange tilfeller foreligger manglende opplysninger om pasienten 
når beslutninger skal fattes om hvilken helsehjelp som skal tilbys. Selv om alle 
kommuner er pålagt å fatte enkeltvedtak i henhold til de tjenester som faktisk 
gis, er praksis svært ulik i forskjellige kommuner (Statens helsetilsyn 2002). 
Erfaringer viser at det er forskjell på hva kommunene sier de gir av hjelp til 
hjemmeboende personer med demens, og hva pasient og pårørende opplyser 
at de får av hjelp. Det er bekymringsfullt at ordningen med enkeltvedtak ikke 
fungerer slik det var tenkt, jf. fylkeslegenes tilsynsrapporter. En lignende 
 undersøkelse er gjennomført av Sosialtjenesten i Sundsvall/Timrås i Sverige 
og viser samme resultat som i Norge (Lindelöf og Rönbäk 2000).  

Pasienten som skulle være med

Dette er en overskrift i boken skrevet til tidligere helseminister Ansgar Gabriel-
sen, Brev til en minister (Vaaland 2007). Forfatteren skriver: ”Individuell plan 
(IP) ble lansert med brask og bram i 2001 som et nytt, fremtidsrettet grep for å 
sikre at pasienten omsider skulle få delta i eget behandlingsforløp”. 

Retten til å få utarbeidet en IP er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3a og 
pasientrettighetsloven §2-5. Plikten til å utarbeide en IP er hjemlet i sosial-
tjenesteloven § 4-3a, kommunehelsetjenesteloven § 6-2a, lov om spesialist-
helstjenesteloven§ 2-5 og psykisk helsevernloven § 4-1. Med andre ord har alle 
tjenestemottagere med demens som mottar hjelp fra helse- og sosialtjenesten, 
krav på IP hvis det foreligger behov for langvarige og koordinerte helse- og/
eller sosiale tjenester. Vurderingen av hvem som faller inn under kriteriet 
langvarige og koordinerte tjenester beror til en viss grad på skjønn (Sosial- og 
helsedirektoratet 2005).
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Hva med Lars og hans familie, har de rett på en IP? Personer med demens som 
ikke har vært til behandling i spesialisthelsetjenesten, for eksempel alders-
psykiatrien, har erfaringsmessig ikke IP. Begrunnelsen mange kommuner gir 
for ikke å benytte seg av IP til personer med demens, er at IP er for komplisert 
og omfattende til at arbeidet rettferdiggjør tidsbruken.

Lars er blitt tildelt to kommunale tjenester med to vedtak, dagplass og hjelp 
til personlig stell. Har han da langvarige og koordinerte tjenester? De aller 
fleste kommuner vil ikke tolke hans behov slik fordi hjelpen gis av samme 
forvaltningsnivå. Mange kommuner har likevel organisert tjenesten slik at det 
er forskjellige personer som koordinerer og utfører hjelpen til Lars. Har han 
da krav på IP? For Lars og hans familie er jeg ikke i tvil om at det beste ville 
være ett vedtak og én koordinator/ansvarlig person for begge tiltakene. Kanskje 
er tiden inne til å ta i bruk IP som et koordinerende redskap overfor personer 
med demens, men i en forenklet utgave?  Forskjellen fra dagens praksis vil da 
bli at Lars og hans familie har én ansvarlig person og ett sted å forholde seg til, 
i motsetning til dagens ordning hvor de må ha kontakt med mer eller mindre 
ansvarlige personer både på dagsenteret og i hjemmetjenesten. Om en kaller 
det Individuell plan eller noe annet vil ikke være det viktigste, men at Lars får 
ivaretatt sitt behov for langvarige, koordinerte og godt tilrettelagte tjenester.

IPLOS

Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) er et sentralt helseregister 
som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for kommunale helse- og om-
sorgstjenester. Det er et obligatorisk verktøy for dokumentasjon, rapportering 
og statistikk for kommunene og sentrale myndigheter. Alle landets kommuner 
plikter fra mars 2006 å registrere IPLOS-data på alle tjenestemottagere av 
helse- og omsorgstjenester. Etter hvert er det ment at IPLOS-skåre skal kunne 
være retningsgivende for ressursfordelingen. 

IPLOS består av 17 funksjonsvariabler som skal gi opplysninger om behov 
for bistand/assistanse.  I IPLOS registreres søkerens/tjenestemottakerens behov 
for bistand til ulike aktiviteter i dagliglivet. IPLOS inneholder også informasjon 
om kognitiv svikt, psykososiale forhold og bruk av helsetjenester. 

Hamar kommune har gjennomført en undersøkelse for å se om IPLOS fanget 
opp den faktiske situasjon for hjemmeboende personer med demens (Lillehovde 
og Skutlaberg 2007). Prosjektet hadde som målsetting å ”undersøke om funk-
sjonsvariablene i IPLOS synliggjør det reelle hjelpebehovet hos hjemmeboende 
personer med hukommelsessvikt/demens”. 

Hos Lars ble det allerede ved første vurdering utført IPLOS-registrering 
av sykepleieren fra bestillerkontoret. På en skala fra 1-5 betyr skåre 1 og 2 
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at  personen klarer seg uten hjelp og skåre 3-5 definerer et hjelpebehov. I sin 
vurdering av om de skal klage vedtaket til Fylkesmannen ber pårørende om 
opplysninger fra IPLOS. Den viser at Lars skårer lavt (1 og 2) på områdene 
spise, kle av og på seg og bevege seg innendørs. På områdene ivareta egen 
helsetilstand, skaffe seg varer og tjenester og vaske seg skårer han 3 og 4. Om 
dette var med i den første vurderingen av hjelpebehovet, dusj en gang per uke, 
fikk ikke pårørende noe svar på. At de ikke fikk klarhet i om hvorvidt IPLOS-
skåre var en del av vurderingen for tildeling av hjelp, kan tyde på at IPLOS-
registreringen ikke ble brukt som hjelpemiddel for tildelingen. 

Prosjektet i Hamar kommune konkluderte med at IPLOS-variablene alene 
ikke synliggjør bistandsbehovet hos hjemmeboende tjenestemottakere med 
hukommelsessvikt/demens. Vedtaket for Lars kan tolkes som at skåre på et 
standardisert skjema uten vesentlig kjennskap til personen med demens, ikke 
er godt nok. Særlig ikke når vi vet at Lars fikk nye vedtak da tjenesteutøver ble 
bedre kjent med hans og familiens situasjon.

Det skjer noe med meg
Det skjer noe med meg.
Kroppen min er den samme,
men det skjer noe,
men hva?
Nei det er ikke jeg som ikke
kan huske,
Det er de andre som glemmer
å fortelle meg tingene.

Det skjer noe med meg.
Det skjer noe…
Det skjer…
      (Eva Anfinnsen (red.) 2003)
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Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 
(Kvalitetsforskriften)

Else, kona til Lars, må innlegges på sykehuset på grunn av hjertetrøbbel. 
Lars kan ikke være hjemme alene og blir lagt inn på kommunens sykehjem. 
Etter en uke får han et illebefinnende som gjør ham mer hjelpetrengende. 
Han trenger nå hjelp til alt personlig stell, han trenger fysisk støtte når han 
går, men spiser selv hvis han får tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro 
til å spise. Den første uken på sykehjemmet var han ute og gikk daglig med 
følge, nå da han trenger fysisk støtte og bruker lengre tid har ikke persona-
let anledning til å følge ham. Datteren kommer på besøk og registrerer at 
faren er blitt betydelig redusert. Hun tar opp med personalet at faren ifølge 
kvalitetsforskriften har krav på varierte og tilpassede aktiviteter. Svaret hun 
får av personalet er at det krever så mye tid å gå tur med Lars at de ikke 
kan prioritere ham fremfor noen av de andre.  

Kvalitetsforskriften (1982, 1991) skal bidra til å sikre at personer som mottar 
pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjeneste-
loven, får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte men-
neskes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel:

”Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: 
•  tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte 

bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold 
til individuell plan når slik finnes. 

•  det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar 
kontinuitet i tjenesten. 

•  brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/
hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. 
Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige 
utførelse av tjenestene. 

For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide 
skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og 
omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov.” 

Hvordan kan Lars få sine rettigheter innfridd ved hjelp av kvalitetsfor-
skriften?

Veilederen til forskrift for Individuell plan 2005 redegjør for forholdet 
mellom lov, forskrift, rundskriv, faglige veiledere og retningslinjer (Sosial- og 
helsedirektoratet 2005). Om forskrift sier veilederen: ”En forskrift er alltid 
gitt med hjemmel i en lov. En forskrift inneholder utfyllende bestemmelser 
om et rettsforhold som er regulert i en lovtekst. Innholdet i lov og forskrift 
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er bindende”. Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at Lars har krav på å 
komme ut når han selv ønsker det, uavhengig av de andre tjenestemottageres 
behov og ønsker. 

Aase-Marit Nygård reiser i en artikkel i DEMENS (Nygård 2005) spørsmål 
om hvorvidt kvalitetsforskriften i det hele tatt henger i hop med prinsipper 
for liberalistisk markedsorientering (service-managementmodeller) og med 
bestiller-utførermodellen. En doktorgradsavhandling ved universitetet i Umeå 
(Lindelöf og Rönbäk 2004) har sett nærmere på bestillerkontorene og deres 
vurdering av søkernes behov og utarbeidelse av vedtak. Det bestillerne var mest 
opptatt av, var at jussen stemte og at tilbudet var hjemlet i riktig lov og at alle 
behov ble behandlet likt med tilsvarende behov hos andre. Helhetsvurdering 
av behov og person var ikke et aktuelt tema (Ibid). Er det dette som gjør seg 
gjeldende i sykehjemmet også? Fokus på å ”ikke bli tatt på noe” vokser seg 
frem, noe også avdelingslederen fra Sagenehjemmet utdyper i sin artikkel i 
Aftenposten (Kullerud 2007): ”Nå ble vi fra alle hold møtt med krav om utar-
beidelse av internkontrollsystemer og utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere 
og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å 
avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av sosial- og helselovgivningen”. 
Et viktig punkt var at disse systemene skulle utarbeides av ledelsen og ansatte 
sammen ”så alle fikk et eierforhold til systemet. Dette tar tid!” 

Hvordan en forholder seg til avvik som at Lars ikke får gå tur når han ønsker 
det, er ikke beskrevet i noe regelverk. Men kanskje ansatte har en uskreven 
regel om at det ikke skal gås tur med personer som Lars?

På Sagenehjemmet fikk de påpekt et avvik av kontrollinstansene. ”Etter 
et branntilsyn på Sagenehjemmet fikk vi et avvik – og det er svært alvorlig: 
Vi hadde ikke formulert et hovedmål for brannvern, vi hadde ikke nedskrevet 
”Hovedmål: Det skal ikke brenne på Sagenehjemmet”. Bedre eksempler på 
papirvelde finnes knapt”.

Hvorfor er vi ikke like opptatt av ikke-innfrielse av de største selvfølgelig-
heter i kvalitetsforskriften?

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!
  (Arnulf Øverland 1935)
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Det kvalitative forskningsintervjuet  
og personer med demens

Kjersti Wogn-Henriksen

Mange og forskjellige innfallsvinkler må tas i bruk for å berike forståelsen 
av hva demens innebærer. Brukerperspektivet betyr å låne øre til pasientens 
meddelelser, hva enten dette skjer i form av spontane samtaler eller mer sys-
tematiske intervjuer. Både i utredning, behandling, omsorg og forskning er 
forståelsen av sykdommens subjektive aspekter en høyst relevant og nødvendig 
kunnskapsdimensjon. Selv om demens innebærer svekket kognisjon, vil vi 
kunne erfare at kommunikasjon som oftest både er mulig og svært meningsfullt 
(Wogn-Henriksen 1997, 2005). Denne artikkelen vil fokusere på noen utfor-
dringer som kan melde seg når personer med demens skal delta i kvalitative 
forskningsintervjuer. Når vi studerer sykdom fra et fenomenologisk perspektiv, 
innebærer det å vektlegge den sykes erfaring av å være syk. Det dreier seg om 
mange nivåer av mening, fra umiddelbar sansning til bevisste refleksjoner el-
ler mer abstrakt forståelse av sykdommen. Kvalitativ forskning innebærer en 
fortolkende, naturalistisk  tilnærming til temaet. Vil vi betrakte sykdom og helse 
som dynamiske prosesser i den levende menneskekroppen, trenger vi ikke bare 
generalisert kunnskap. Vi trenger også tilnærminger som anerkjenner at slike 
prosesser utformes individuelt hos mennesker i en virkelighet som er sosialt 
konstruert (Malterud 2004). Vi er alltid deltakere i meningsproduksjon, både i 
forhold til konkret kunnskap og i forhold til vår fortolkning av den. 
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Historikk 

De siste par tiår har en empirisk forskningstilnærming med livsverden som 
utgangspunkt vokst frem innen humanvitenskapelig forskning (Giorgi 1985). 
Livsverden er opprinnelig et filosofisk begrep med et kunnskapsteoretisk og 
ontologisk1 innhold som har hatt stor tiltrekningskraft på samfunnsvitenska-
pelig teoridanning og forskning (Bengtsson 2006). Husserl regnes gjerne som 
den moderne fenomenologiens grunnlegger, men Heidegger, Merleau-Ponty 
og Schutz er andre navn som har utviklet tilnærmingen videre. En sentral idé i 
fenomenologien er Husserls slagord ”Tilbake til tingene selv”. Det innebærer 
en motstand mot generelle ”ismer” og ferdige metoder som angir regler for 
hvordan man når frem til forståelse. Fokus er på tingene som fenomener slik de 
viser seg for noen; fenomenbegrepet innbefatter et avhengighetsforhold mellom 
objekt og subjekt. Det er ikke nok å betrakte og beskrive fenomenene, for vi 
har ikke direkte tilgang til tingene i seg selv. De er alltid allerede formidlet av 
subjektets forankring i en historisk periode, en sosial forankring, et gitt språk. 
Filosofer i den fenomenologiske bevegelsen utviklet livsverdensbegrepet vi-
dere. Noen viktige bidrag er Heideggers ”væren-i-verden”, Merleau-Pontys 
”væren-til-verden” og Schutz’ ”hverdagsverden”. Den moderne hermeneutik-
ken ble hovedsakelig videreutviklet fra den eksistensfilosofiske retningen av 
fenomenologien. Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer og Paul Ricouer er 
sentrale navn i den hermeneutiske fenomenologien (Miles og Huberman 1994, 
Malterud 2004). 

Innenfor helsefagene er livsverdensbegrepet blitt sentralt. Livsverden er en 
litt vag term som refererer til enkeltmenneskers subjektive opplevelse og erfa-
ring (Bengtsson 2001). Den tradisjonelle informasjonen fagfolk i helsevesenet 
vanligvis fanger opp under en konsultasjon, kan ses som uttrykk for ”medisinens 
stemme”, mens ”livsverdenens stemme”, ifølge filosofen Kay Tombs (1993, 
ref. Gjengedal 1997) reflekterer personens egne opplevelser av sykdommen. 
De to stemmene avdekker to verdener med ulike meningshorisonter, og fagfolk 
må kunne lytte til begge.

Det finnes få felles standarder, konvensjoner eller prosedyrer for intervju-
forskning, så mange metodologiske beslutninger må fattes i det enkelte prosjekt. 
Det er derfor ved hvert prosjekt nødvendig å reflektere over hva som er gode og 
hensiktsmessige grep. Denne artikkelen er et bidrag til å øke oppmerksomhet, 
sensitivitet og refleksjon for spesielle hensyn og utfordringer man kan møte 
når intervjupersonene har demens. 

1 Ontologi: læren om tilværelsens prinsipper
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Intervjuet 

Intervjuet er den hyppigst brukte metoden i kvalitativ forskning (Kvale 2006, 
Fog 2005). Det er en samtale mellom to parter i profesjonell øyemed, som er 
planlagt på forhånd og utformet for et bestemt formål. Kvale (2006) definerer  
det kvalitative forskningsintervjuet som ”et intervju med mål å innhente be-
skrivelser av den intervjuedes livsverden med henblikk på fortolkning av de 
beskrevne fenomener” (s. 21). Det er en ansikt-til-ansikt-konversasjon med en 
gitt struktur og hensikt: å finne ut hva en person tenker, føler og mener om et 
gitt emne. Intervjuet gir tilgang til andre menneskers liv og verdener. Språket 
og samtalen er sentral: Gjennom språket nyanserer og differensierer vi betyd-
ning og sammenheng. Samtalen er en eldgammel form for kunnskapstilegnelse, 
mens systematisk intervjuforskning har eksistert noen tiår (Silvermann 2006). 
Intervjuer kan variere med hensyn til spørsmålsformulering, formalisering, 
registrering av svar, bearbeiding og tolkning. 

Formålet med å bruke kvalitative forskningsintervjuer er å få fatt i de be-
tydninger et fenomen har for intervjupersonen. Intervjuet har en mulighet til å 
formidle kompleksitet, nyanserikdom og menneskelighet som kvantitative data 
ofte mangler, og er særlig velegnet til å komme bakenfor overfladiske klisjeer 
og kartlegge dynamiske sammenhenger i et menneske (Fog 2005). Vi ønsker 
å fange subjektets perspektiv – hans og hennes erfaringer og kognitive og fø-
lelsesmessige organisering av verden. Det empiriske materialet består av den 
intervjuedes egne beskrivelser av seg selv og den livsverden han/hun forholder 
seg til. Ved å gjennomlyse og systematisere personens utsagn, ønsker man å 
avdekke logikken eller strukturen i utsagnene. Ønsket er å få dokumenterbar 
innsikt som fyller visse kvalitetskrav.

Intervjuet er råmateriale for den senere analysen, og kvaliteten på inter-
vjuet er derfor avgjørende. Kvale (2006) beskriver følgende kvalitetskriterier: 
spontane, innholdsrike, relevante svar, korte spørsmål, intervjuers klargjøring 
av relevante deler av svaret, samt stor grad av fortolkning og verifisering mens 
intervjuet pågår. Intervjuerens rolle skal være så passiv og ikke-invaderende 
som mulig og primært opptatt av å stimulere historiefortelling og klargjøre 
beskrivelser og tolkninger. Fog (2005) fokuserer på psykologiske prosesser og 
etiske dilemmaer i mellommenneskelig samspill. Hun beskriver møtet mel-
lom forskeren og intervjupersonen og analyserer psykologiske prosesser som 
fremmer eller svekker dette, ikke minst oppmerksomhet på forskerens egen 
involvering i temaet og prosessen.

Fenomenologiske intervjuer kan gi oss kunnskap om opplevelser og er-
faringer når demens rammer. Vi kan få tilgang til selvopplevelse og sykdoms-
forståelse hos personer med denne sykdommen, lære noe om hva som er 
signifikant i deres meningsunivers. Fenomenet skal komme til uttrykk i all sin 
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kompleksitet – gjerne med fyldige og detaljerte beskrivelser. Her står vi overfor 
en metodisk utfordring: I hvilken grad er dette mulig når personene preges av 
svekket kognitiv og språklig kapasitet? 

Demens ved Alzheimers sykdom 

Demens refererer til en ervervet hjerneorganisk sykdom som kjennetegnes av 
svekket kapasitet i kognitive, emosjonelle, atferdsmessige og motoriske ferdig-
heter (Engedal og Haugen 2005). Redusert korttidshukommelse, orientering, 
språk og oppmerksomhet er sentrale symptomer. Forandringene skyldes pato-
logiske hjerneorganiske prosesser i høyere kortikale funksjoner, vanligvis av 
kronisk og progressiv art. Sykdommen har en organisk basis, men i behandling 
og omsorg er det viktig også å rette fokus mot de menneskelige implikasjoner 
av sykdommen. Emosjonelle og personlighetsmessige endringer forekom-
mer i stort omfang, men det er uenighet om hvorvidt de er direkte uttrykk for 
hjerneorganisk skade eller en indirekte konsekvens. Demens er en mangeartet, 
kronisk og progredierende sykdom med ulikt utviklingstempo. Symptombildet 
kan variere en del med ulike typer demens, men denne artikkelen konsentrerer 
seg om den største gruppen: demens ved Alzheimers sykdom (AD). Denne type 
demens kommer vanligvis snikende og utvikler seg gradvis. Mange kan leve 
både ett og to tiår med sykdommen, mens enkelte kan ha raskere progresjon.

Demens og kommunikasjon

Språklige svikt 
Kommunikasjon er en sentral dimensjon i ethvert menneskeliv. Etter min er-
faring er det lite som tyder på at den blir mindre viktig når demens rammer. 
Vanskeliggjort kommunikasjon er til syvende og sist den alvorligste psykolo-
giske konsekvens ved en demenssykdom, og det er viktig å tematisere noen 
kommunikasjonsmessige utfordringer. Kommunikasjon innebærer både verbal, 
kroppslig og sosial meningsutveksling. Både avsender- og mottakerfunksjoner 
rammes ved demens. Symptomene kan blant annet være vansker med å motta, 
fortolke og avkode et budskap, og med å formulere og uttrykke seg (Sabat 
1994). Demenslitteraturen beskriver etter hvert mangler i alle lingvistiske 
komponenter; mest i semantikk (læren om betydning), men også i syntaks 
(setningslære), fonologi (lydlære) og språklige modaliteter som lesing, skriving, 
forståelse og produksjon. 

Når pårørende og pleiere ble bedt om å beskrive språklige endringer hos 
personer med AD, ble følgende angitt: Stiller samme spørsmål om igjen, forteller 
samme historien om igjen, vansker med å begynne og følge opp konversasjon, 
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vansker med kommunikasjon når flere er til stede, mister fokus i samtalen, hus-
ker ikke navn på personer, steder, objekter, snakker uavlatelig om gamle dager, 
sier ting som ikke er sant (Powell 2000). Demens utfordrer kommunikasjonspro-
sessen gjennom både generelle kognitive forandringer og spesifikke språklige 
svikt. Språkfunksjonen er relatert til to områder (Brocca’s og Wernicke’s) i den 
språkdominante hjernehalvdelen. Disse samarbeider nært, har en arbeidsdeling 
seg imellom, men aktiviserer også andre assosiasjonsområder i hjernen. Ved 
noen typer demens kan språkfunksjonen lenge være tilnærmet normal. I andre 
tilfeller er språklige utfall mer påfallende. 

Benevningsproblemer (anomi) er det mest fremtredende i tidlige stadier. 
Ordforråd, syntaks og pragmatikk samspiller på kompliserte måter, og benev-
ning inntar en sentral rolle i dette. Når vi leter etter begreper fra vårt ”mentale 
leksikon” og kjenner den ledsagende frustrasjonen, kan vi kanskje få et glimt 
av den erfaringen som ordletingsvansker forårsaket av hjernesykdom kan 
innebære. Ordfremhentingsvansker omfatter alt fra lettere ”jeg-har-det-på-
tungen”-fenomener til omfattende og vedvarende vansker. Det er snakk om et 
kontinuum mer enn en ett enten eller-forhold (Laine og Martin 2006).

I tillegg til innsnevring i aktivt ordforråd kan vi se endring i taleflyt og 
setningskonstruksjon. Det kan forekomme perseverasjon, feilsnakkelser, neo-
logismer, misforståelser, tidsforskyving, varierende oppmerksomhet og redusert 
evne til å holde tråden i en tankerekke. Innimellom ses mer formelle tankefor-
styrrelser med svekket realitetstesting, konfabulering, forvirringstendenser og 
vrangforestillinger. Men fortsatt vil de fleste resonnere og prøve å formulere 
sammenhenger og historier (Widdershoven and Berghmans 2006). 

Kommunikasjon gjennom demensutviklingen 
Symptomene ved AD kommer som regel gradvis og snikende. I longitudinelle 
studier som følger intervjupersoner gjennom år, blir det ekstra viktig å utforske 
sykdommens utviklingskarakter. 

I begynnelsen finner vi milde symptomer på kognitiv svikt i oppmerksomhet 
og orientering. Noen vil lenge opprettholde bortimot normal kommunikasjons-
evne, men før eller senere blir forandringene tydeligere. Den videre utvikling 
er gradvis: Relativt upåfallende i begynnelsen, etter hvert mer åpenbar. Benev-
ningsvansker, særlig ved substantiver og egennavn, er det mest påfallende. 

I mellomfasen blir kommunikasjonsvanskene mer åpenbare. Det er nå 
de gjentatte spørsmålene melder seg, ordleting øker og ordflyten svekkes. 
Noen vegrer seg for samvær med andre, og partnere beskriver større slitasje 
i samspillet på grunn av påminnelser og gjentakelser. Ettersom sykdommen 
progredierer, ses ikke bare ekspressive svikt, men også vansker med forståelse. 
Svekket kommunikasjon fører til redusert sosial fungering, økt tilbaketrekking 
og forstyrret atferd (Powell 2000).
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I sykdommens seneste stadium kan kommunikasjonen være så fattig og 
fragmentert at det blir vanskelig å formidle egne behov og ønsker. Presisjons-
nivået er dårligere, feilmarginene større, selvfølgelighetene smuldrer bort. 
Automatiserte språkfunksjoner som høflighetsfraser og sanger kan derimot 
representere ”øyer av mestring”, og ikke-verbal kommunikasjon kan fortsatt 
være funksjonell (Wogn-Henriksen 2006). Ansvaret for å opprettholde kom-
munikasjonen ligger i stor grad på andre, og ”kommunikativ kollaps” kan 
observeres når pleierne på sykehjemmet ikke bistår med å kjede sammen kom-
munikasjon (Hauge 2005). 

Ikke bare språklige, men kognitive handicap 
Ettersom sykdommen skrider frem svekkes bredere intellektuelle funksjoner 
som resonnering, tidsforståelse, refleksjon, vurdering. Mye intellektuelt arbeid 
dreier seg om å skape orden og mening ved hjelp av ord, begreper, kategorier 
og fortellinger og definere relasjoner mellom alt en opplever. Hvordan etableres 
sammenheng i en verden som er fragmentert, fylt med inntrykk og opplevelser, 
begivenheter og likegyldigheter, og hvordan skjelner vi mellom det som er viktig 
og det som er uvesentlig? Den franske filosofen Ricouer (1976) mener at dette 
skjer ved å skape fortellinger, narrativer. Vi organiserer et antall begivenheter 
i en sammenhengende rekke som kobles sammen til et hele ved hjelp av en 
rød tråd – en fortelling med handling og budskap. Det narrative gir mening 
til opplevelsene og struktur til fortellingene og vår opplevelse av identitet. Vi 
vet lite om hvordan demens påvirker komplekse prosesser som refleksjon og 
meningsdannelse, men det er nærliggende å anta at også denne strukturerende 
og meningsskapende siden ved vår kunnskapsproduksjon blir svekket. 

Alzheimer og Auguste D
La oss se på en berømt samtale mellom nevrologen Alzheimer og Auguste D, 
den først beskrevne demenspasient (Maurer et al 1997). Hun er her 51 år gam-
mel og preget av alvorlig demens med stor kognitiv svikt. Mine kommentarer 
er i parentes.   

– Hva heter De?
– Auguste (Navnet sitter heldigvis lenge.) 
– Når er De født?
– Attenhundreog… (Det starter fint, men så begynner hun å famle.)
– I hvilket år er De født?
–  I år, nei i fjor (Auguste mister grepet, forandrer strategi og erstatter tall-

angivelsen med tidsadverb uten at det blir noe bedre.)
– Hva heter Deres ektefelle?
–  Min ektefelle er ikke hjemme. (Hun kommer trolig ikke på ektefellens 

navn på direkten, og svarer på noe annet. Tilsynelatende tilforlatelig, 
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opprettholder fokus på ektefelle, men det er ingen rasjonell link mellom 
svaret og spørsmålet.)

– Deres ektefelle?
–  Jasså, min ektefelle. (Et lite meningsmettet svar, men det opprettholder 

iallfall den kommunikative turtaking.) 
– Er De gift? 
–  Ja, selvfølgelig. Jeg har en datter som bor i Berlin. Hun er 52 år. (Dette 

var litt greiere å forholde seg til og hun blir stimulert til å produsere sin 
klart lengste ytring. Men så er det på’n igjen med besværlige spørsmål.) 

– Hvor gammel er De?
– 56
– Og da skal Deres datter være 52?
–  53, nei 54. (Demensomsorgen ville vært hyggeligere om vi ikke hadde 

vært så opptatt av alder og datoer! Her er det åpenbart at hun ikke har 
adekvat tallforståelse verken absolutt eller relativt, og klarer ikke å reson-
nere logisk omkring egen eller datters alder.) 

Vurdert i tilbakeblikk ser vi hvordan denne typen kommunikasjon gjør Auguste 
avkledt og på defensiven, og man kan lett få en oppfatning av hennes indre 
verden som bisarr og meningsløs. Til Alzheimers forsvar må sies at dette er 
et diagnostisk intervju myntet på å utforske sviktende kognisjon – på samme 
måte som psykometriske metoder som brukes ved demensutredning. Testene 
våre er greie til sitt bruk; de måler et begrenset utvalg av kognitive evner, men 
fanger ikke opp det spørsmålet som i praksis oppleves som mest essensielt: Er 
personen intakt som et meningskommuniserende individ? Vi må ikke glemme 
at dagliglivets kommunikasjon er annerledes enn testingen, for den er kjenne-
tegnet av en gjensidighet i kommunikasjonsprosessen og en øyeblikkets vilje 
til å oppnå en felles forståelse.   

Noen omstendigheter som mildner språksvikten  
Når symptomer ramses opp på denne måten, får en lett et forstemmende bilde 
av muligheten for å snakke med personer med demens. I de fleste tilfeller er 
det likevel fortsatt mulig å kommunisere langt ut i sykdomsutviklingen. Før 
vi fokuserer nærmere på konkrete tiltak for å optimalisere intervjusituasjonen, 
ønsker jeg å påpeke noen forhold som mildner effekten av kognitive og språk-
lige tap. 

Kommunikasjon formidles også kroppslig 
For det første kan det være verd å minne om at kommunikasjon dreier seg om 
mye mer enn en rent verbal utveksling. Vi er ikke bare interessert i hva som 
sies, men hvordan det sies (Kvale 2006). Kroppslige, ikke-verbale signaler 
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og kontekst formidler atskillig mening i mellommenneskelig samkvem. Selv 
om ord svikter, kan mye formidles gjennom blikk, mimikk, stemmekvaliteter, 
berøring og kroppsspråk. Personer med demens synes ofte å ha beholdt et funk-
sjonelt kroppsspråk; det kan sågar hos enkelte ses økt ikke-verbal ekspressivitet. 
Det er derfor god grunn til å være ekstra sensitiv og lydhør for den kroppslige 
kommunikasjonen. 

Språkets rikdom 
I lingvistikken er noen opptatt av språkriktighet, andre av språkets mer funk-
sjonelle aspekter (Uri 2004). Språkets mangfold (redundans) er ett fenomen 
som  bidrar til at konsekvensene av språklig svikt kan bli mindre dramatisk i 
praksis. Språket er konstruert med et mangfold og en overflødighet av begreper 
og konstruksjoner som gir oss mulighet til å forstå mye selv om enkeltord glip-
per. Språket er uendelig rikt og dynamisk, og språkbrukere er vanligvis kreative 
for å oppnå forståelse!

Kompenseringsmåter 
De fleste personer med demens er klar over sine verbale handicap og utvikler 
ulike strategier for å erstatte eller dekke over svikten. Det kan være nyttig for 
intervjuere å kjenne til slike grep og mestringsmåter. Oftest dreier det seg om 
å omskrive manglende begreper med en forklarende setning (”ring” – ”sånn 
du har på fingeren”) eller med ord som likner i lengde eller lydbilde. Direkte 
faktaspørsmål (dato, adresse, navn på barnebarn) kan være avslørende og 
ubehagelige. Enkelte manøvrerer da samtalen over på temaer der de er mer på 
hjemmebane, andre svarer vagt og uforpliktende når de kjenner seg ”på tynn 
is”. Noen kan få en tendens å klamre seg til generelle eller konvensjonelle 
talemåter, andre blir mer konkrete.

Mening 
Det er forskjell på språklige prosesser og meningsdannende systemer. Til 
tross for språklige og kommunikative begrensninger gir de fleste personer 
med demens rent klinisk et sterkt inntrykk av at de lenge opprettholder vilje 
til og kapasitet for mening som er større enn personens ekspressive vansker 
umiddelbart kan gi inntrykk av. En kvinne sa det slik: ”Det er noe som stenger 
inni hodet mitt. Har noe jeg skulle ha sagt, … men får det ikkje frem, liksom!” 
(Wogn-Henriksen 2006). 

Trivsel øker kommunikasjon 
Demensrelaterte handicap er ikke absolutte og statiske, men kan innenfor visse 
grenser påvirkes av sosialpsykologiske prosesser og variere fra dag til dag og 
situasjon til situasjon. Klarer man å skape godt samspill under intervjuet, øker 
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muligheten for best mulig data. Den menneskelige interaksjonen i intervjuet 
produserer viktig kunnskap; det er en gjensidig avhengighet mellom menneske-
lig interaksjon og kunnskapsproduksjon (Kvale 2006). I et slikt perspektiv blir 
intervjueren og samtalens følelsesmessige klima særs viktig.

Implikasjoner for intervjuet 
Hvordan kan vi optimalisere intervjuet for rikest mulige data? Samtalen arter 
seg som en spontan prosess som ikke fullt ut kan planlegges; den utvikles un-
derveis og har ”engangs-karakter” (Løgstrup, ref. Fog 2005). Det som er rett 
i én sammenheng kan være feilslått i en annen, uten at vi alltid kan si det på 
forhånd. Det er denne ”øyeblikkets kunst” som gjør kommunikasjon så fasci-
nerende – og krevende! Personer med demens er minst like mangeartede som 
andre, både kognitivt og personlighetsmessig. Derfor må de møtes individuelt 
og bare i liten grad med manualer eller standardkunnskap. Teknisk rasjonalitet 
og målrettethet kan kollidere med en virkelighet der vi møter en annen sansende 
og nært. Intervjuet innebærer derfor prøving og feiling og empirisk justering. 
Jeg tror det kan være fruktbart for intervjuer å pendle mellom språklig-peda-
gogiske innspill og fokus på mening og relasjon i bestrebelser på både å gjøre 
seg forstått og forstå. 

Personkunnskap 
I alt samspill mellom mennesker bruker vi tid og krefter på å peile hverandre 
inn, danne oss bilder av hvem den andre er – som igjen vil gjennomsyre hvordan 
vi fortolker og forstår det den andre meddeler oss. Kitwood (1999) påpeker 
den gjennomgående erfaring at kontakt og kommunikasjon med personer med 
demens bedres betydelig når samtalepartneren kjenner og forstår historien til 
personen med demens. Det er ikke til å komme fra at det å ha kunnskap om 
personen i betydelig grad øker vår mulighet for å forstå og fortolke personens 
utsagn, ikke minst fordi personer med demens ikke alltid er så effektive i å for-
midle hvem de er. God personkunnskap er en forutsetning for personorientert 
demensomsorg. Også i intervjusammenheng vil det å kjenne bakgrunnsinfor-
masjon og helst ha en pre-etablert relasjon, berike intervjudataene.

Empati, respekt og positiv holdning 
Grunnleggende respekt, empati og aksept gjelder her som i alle terapeutiske 
situasjoner (Sullivan 1970). En positiv holdning innebærer å ta personen på 
alvor, godta den andre slik hun er og ikke sette betingelser for vår interesse. 
Trygghet, vennlighet og støtte gjør det lettere å etablere kontakt og lede samtalen 
forbi fraser og selvfølgeligheter. Når vi lytter med tilstedeværelse og undring 
uten sensur og moralsk vurdering, er vi med på å bekrefte – ”gi kraft til ” – den 
andres opplevelse (Schibbye 2002). Det er langt på vei en villet og motivert 
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handling som dreier seg om å være oppmerksomt til stede og la seg berøre. 
Fog (2005) kaller det ”empatiske sprang” fordi enkeltmenneskets opplevelse 
er prinsipielt og grunnleggende privat og unik. Samtidig har vi en fundamental 
forbundethet med våre medmennesker. I empatien ligger en anerkjennelse av 
den andre som menneske, som et vesen av samme slag. Når det virker så sterkt 
å bli hørt og forstått, er det formodentlig fordi vi gjennom den andres oppmerk-
somhet, forståelse og aksept får frihet til å lytte oppmerksomt, forstående og 
aksepterende til oss selv.

Dersom den empatiske forståelsen glipper, oppstår misforståelse eller mang-
lende forståelse. Oftest skyldes dette at kontakt og fortrolighet er blitt forstyrret, 
at man ikke klarer å lytte fra innsiden av pasientens perspektiv. Det kan også 
skje at intervjuer over- eller underidentifiserer seg med intervjupersonen på 
grunn av egne behov, konflikter eller problemer (Katz, ref. Fog 2005). 

God tid 
Et intervju med en person med demens bør ha rikelig tid og toleranse for famling 
og pauser. Personer med demens trenger tid og ro til å ta inn spørsmål, assosiere, 
lete seg frem til egen respons, finne ord og artikulere seg. Psykomotorisk tempo 
svekkes ved demens. Intervjueren vil ofte være yngre enn den intervjuede, og 
yngre generasjoner tenderer til stadig kjappere språklig stil (Uri 2004). For men-
nesker med kognitiv svikt er bruk av tid i samspillet et uhyre subtilt signal om 
kontaktens karakter. Tid kan også gi rom for undring og ettertanke. Hastighet 
og travelhet kan virke ødeleggende på menneskelig nærvær, og demensomsorg 
dreier seg ofte om kunsten å være langsom. 

Intervjuers forståelse 
En intervjuer bør tilstrebe en åpen og fordomsfri innstilling, en ”bevisst, 
mål rettet naivitet” (Kvale 2006). Forskeren bringer med seg sine kategorier, 
sine briller, sine interesser og erfaring, innsikt og blinde flekker, verdier og 
kjepphester, preferanser og fordommer. Alder, kjønn, klasse, kultur, ja hele ens 
livsverden vil ha betydning. Som uerkjent grunnlag kan følelser skape uklarhet. 
Det er ikke noe poeng å eliminere dette samspillet, men man bør unngå at det 
opererer skjult. Når det anerkjennes, kan intervjuer bruke seg selv med omtanke 
og anvende kunnskap om samspillet i analysen (Fog 2005). 

Intervjuers holdninger til intervjumetoden, til intervjupersonen og temaet 
demens, vil aktualiseres. Demens kan – både kulturelt og individuelt – vekke 
ubehagelige assosiasjoner til forfall og svikt som skaper behov for avstand og 
tingliggjøring. Kitwood (1999) beskriver vårt samfunn som ekstremt ”hyper-
kognitivt” fordi vi vurderer intellektuell kapasitet særs høyt. Motsatt kan det 
tenkes at et ”humanistisk demenssyn” i velvillig ønsketenkning overser eller 
omdefinerer demensrelaterte svikt. En god holdning vil være å akseptere for-
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andringer som demens kan innebære, men samtidig erkjenne enkeltmenneskets 
ubegrensede og udiskutable verdi uavhengig av kjønn, klasse eller kognitiv 
funksjon. 

Selvinnsikt i absolutt forstand, er som Fog (2005) påpeker, en umulighet. 
Like fullt er det en klinisk, metodisk og fagetisk forpliktelse å granske sitt 
engasjement. Det innebærer både å utforske egne meninger samt sine mer 
irrasjonelle, kanskje uerkjente sider. Bevisstgjøringen skjer dels på forhånd, 
dels underveis og dels i analysen etterpå. Selvrefleksjon er en kontinuerlig og 
uavsluttelig prosess.

Intervjuguiden 
Dette er en velorganisert liste med åpne, utforskende spørsmål. Forskeren dan-
ner seg en teoretisk, begrepsmessig og følelsesmessig horisont som samtalen 
foregår innenfor, og denne er tematisk nedfelt i intervjuguiden. Den skal helst 
være så integrert at intervjueren kan bevege seg fritt under samtalen. Intervjuer 
med personer med demens må i stor grad individualiseres og frigjøres fra for-
håndsstrukturen. 

Intervjuguiden bør formuleres i enkelt språk med konkrete, lettfattelige 
spørsmål. Om nødvendig må en klargjøre, omformulere eller forenkle. I tidlig 
fase av sykdommen vil de fleste oppfatte greit, men ved alvorlig demens må en 
sikre at spørsmålene faktisk blir forstått. Kjønn, alder, sosiokulturelle forskjeller 
eller spesiell sårbarhet kan bidra til misforståelser eller vanskeligheter. Spørs-
målsformuleringen må derfor vurderes nøye med tanke på intervjupersonens 
integritet og autonomi. Enkelt språk har både et pedagogisk og et relasjonelt 
aspekt: De to personer i samtalen besitter ulik grad av språklig og kognitiv 
kompetanse. I denne situasjonen er det et poeng at intervjueren, formodentlig 
den mest språkføre, ikke monopoliserer samtalen med sin språklige over legenhet 
eller utløser avmaktsfølelse. Samtidig skal en vokte seg for å bli utidig infan-
tiliserende eller ”defektologisk” i sin tilnærming. 

Aktiv lytting 
Aktiv lytting innebærer å oppnå innlevelse og forståelse gjennom å være aktivt 
og oppmerksomt til stede når personen forteller, mer opptatt av hva den andre 
sier enn det en selv skal få sagt. Vi tenker med ordene, vi settes inn i relasjoner 
og sosiale sammenhenger der erfaringer kan deles. Når vi sier noe høyt, begynner 
det å eksistere på en ny måte. For språket er også formativt: Vi blir til noe i det 
øyeblikk vi sier det. Slik sett kan intervjuet bli en sterk opplevelse for enkelte 
som i liten grad har oppsummert eller delt erfaringer rundt sykdommen. Aktiv 
lytting kan være av større betydning enn en god intervjuguide eller ulike spørre-
teknikker. Fog (2005) snakker om at oppmerksomheten løper i fire spor:
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• Innholdet i det om sies
• Måten innholdet uttrykkes på 
•  Prosessen: hvordan intervjupersonen forholder seg til seg selv og intervjuer 
• Intervjuerens understrøm av egne fornemmelser. 

Underveis aktualiseres spørsmål om intervjuets egenart og intervjuerens rolle, 
beskrevet av Kvale (2006) som spørsmålet om intervjueren som ”gruvearbeider” 
eller ”reisende”. I reisemetaforen fremheves ikke bare fortellerens opplevelse, 
men også den reisendes tolkning av dette. Man fokuserer i større grad på den 
forståelsen som oppstår gjennom samtalen. Metaforene representerer to ulike 
syn på kunnskapsdanning: kunnskap som ”gitt”, som i gruvemetaforen, versus 
kunnskap som ”skapt”, som i reisemetaforen. Som den oppdagelsesreisende kan 
intervjupersonen i løpet av intervjuet oppleve nye betydninger i det de opplever. 
Ved demens synes det sannsynlig at samskaping av mening får større plass, og 
den bør derfor tematiseres.

Ved benevningssvikt
Direkte og indirekte reparasjon er en metode for å møte benevningssvikt hos 
personer med demens (Sabat 1991). Ved direkte reparasjon foreslår man konkret 
det begrepet personen synes å mangle. Indirekte reparasjon dreier seg derimot 
om å gi pasienten tid til å lete og være mer opptatt av den intenderte mening 
enn hvilke ord som mangler. Det finnes ikke noen enkelt metateori om afasi-
behandling og beskjeden evidens om hvorvidt én behandling har bedre effekt 
enn andre (Hale 2007). Sabats forskning tyder på at indirekte reparasjon er 
mest hensiktsmessig med tanke på å stimulere kommunikasjon for personer 
med demens. 

Aktiv regi og individuell tillemping 
Demenssymptomene gjør det nødvendig for intervjuer å ta mer regi enn ellers; 
noen vil trenge ekstra hjelp til å formidle sine historier. Tidligere erfaring har 
lært meg at intervjuer må ta et klart ansvar for å holde tråden, gjenhente fokus 
dersom samtalen sporer av eller minne om rammene for samtalen (Wogn-
Henriksen 1997). Dette er trolig en metodisk forutsetning for å gjennomføre 
intervjuer med denne gruppen.

Det er en utfordring for intervjuer å være fokusert og strukturert, men 
samtidig beholde fleksibilitet og åpenhet. Ny kunnskap befinner seg ofte langs 
sidespor, og vi kan risikere å strukturere bort betydningsfulle assosiasjoner. 
Intervjuer må derfor ha toleranse for pauser, feil, famling, falske begynnelser og 
informasjon som ikke umiddelbart synes relevant. For eksempel er dveling ved 
fortiden ikke nødvendigvis irrelevant: Kirkevold og Bergland (2007) opplevde 
at noen respondenter brukte episoder fra tidligere liv for å fortelle om sentrale 
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livsverdier og seg selv som noe mer enn et sykdomsoffer. Bakgrunnskunn-
skap om personen, god tid på kontaktetablering og samtalen samt kognitiv og 
emosjonell støtte, øker forståelsen. Det er viktig å målrettet motvirke forhold 
som kan undergrave språklig produktivitet. Språket kan tilpasses ved å bruke 
enklere setningsstruktur som er lettere å forstå og bedre kan tjene som mo-
dell. Et godt utgangspunkt er å fokusere på mening og sammenheng og ikke 
unødvendig eksponere intervjupersonens svikt og mangler. Flere anbefaler å 
lytte etter temaet, fortolke det og gjenta det i form av et spørsmål (Fog 2005, 
Kvale 2006). Det er i tråd med nyere tenkning om kvalitative intervjuer som 
samskapte tekster: Data skapes i interaksjonen snarere enn at interaksjonen 
avdekker et mer eller mindre ferdig lagret, stabilt selv (Ryen 2002). Intervjuers 
rolle endres fra passiv, avventende til mer aktivt involvert og delaktig i språklig 
meningsproduksjon. Idealet om den tilbaketrukne, passive og ikke-styrende 
intervjuer synes vanskelig gjennomførbart med denne målgruppen. Faren med 
en aktiv intervjuer er at pasientens egen stemme overdøves eller påvirkes, uten 
at slike prosesser belyses. 

Godta ”tynnere” materiale 
Det påpekes at gode intervjuer kjennetegnes av rike, spontane, spesifikke og 
relevante beskrivelser (Kvale 2006). Målet er selv-kommuniserende historier 
som ikke trenger ekstra forklaringer. Jo kortere spørsmål og jo lengre svar, jo 
bedre. Det er ønskelig at intervjupersoner har åpenhet til sine erfaringer og kan 
opprettholde fokus, reflektere over stoffet og helst gi rike, sammenhengende 
fremstillinger. ”Narrativ kompetanse” kaller Kirkevold og Bergland (2007) 
evnen til å beskrive, bringe detaljer og bevege seg fra nåtid til fortid, samt forstå 
intervjuerens rolle. 

Målt mot dette idealet er det sannsynlig at personer med demens vil gi ”tyn-
nere” data preget av færre ord, fattigere språk, dårlig hukommelse, mer ufoku-
serte svar, mindre refleksjonsdybde. (I positiv forstand kan det dog hende at man 
får mer spontant og ureflektert stoff!) Det er ingen god løsning på dilemmaet å 
gjøre skjeve utvalg og velge deltakere ut fra språklig funksjon og ikke fordi de 
er representative for gruppen som helhet, slik Kirkevold og Bergland (2007) 
påpeker. Om intervjuer blir pågående for å fasilitere mer presise og detaljrike 
svar, kan en risikere det motsatte: Intervjupersonen blir stresset og demotivert. 
Det som ser ut som tynt materiale kan også tenkes å være karakteristisk for per-
sonen. Det kan sågar kanskje være et kjennetegn ved demens at mental aktivitet 
fremstår som mer vag, udifferensiert, fragmentert eller pre-refleksiv. 
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Når vi ikke forstår 
Samtalen er så mye mer enn en teknikk for datainnsamling. Den rommer også 
en øyeblikkets vilje til å oppnå felles forståelse av det man snakker om, å ar-
beide mot felles mening og bringe opp nye tanker og idéer. Avklaring er ofte 
nødvendig, og Kvale (2006) påpeker at mening ideelt sett bør tolkes, verifiseres 
og kommuniseres før lydbåndet er slått av. 

Det kan oppstå et spenningsforhold mellom vårt faglige ønske om å få mest 
mulig autentiske data og enkeltmenneskets behov for respekt for sin integritet og 
sine grenser, sin blyghet eller sviktende evne til å begrepssette sine er faringer. 
Kanskje må intervjuer trene på å la personen være underveis, og ikke presse 
frem en språklig presisjon eller begrepsmessig avklarthet de verken kan eller 
vil. Og selv når vi ikke forstår, kan vi akseptere at de har det som de har det og 
vise ærbødighet for deres rett til å eie sitt liv og sine opplevelser. Sabat (1995) 
anbefaler i slike situasjoner å forholde seg som vi gjør i utlandet når vi ikke 
kjenner språklige og kulturelle koder: vi antar mening også når vi ikke forstår 
alt. 

Transkripsjonen 
Personer med demens vil språklig preges av famling, ordleting, gjentakelser, 
selvkorrigering og tidvis inkonsistens. Når intervjuet skrives ut, transformeres 
samtalen til et for samtalen fremmed medium, og mening kan gå tapt eller 
forvrenges under transkripsjonen (Kvale 2006). Utskriften er en stivnet utgave 
av en levende intervjuprosess. Utsagn kan på papiret fremstå som mer keitet 
enn i levende samtale fordi både nonverbale og kontekstuelle dimensjoner 
mangler (Malterud 2004). Nettopp dette er et argument for at intervjuer gjør 
transkripsjonen. Selv om man vil sette spor i materialet, øker muligheten for å 
gjenskape informantens intensjon best mulig.

Analysen 
Mennesker er enestående, men ikke isolerte universer. Vi er oppdratt i en be-
stemt kulturell sammenheng og kan ikke tolkes uavhengig av den. Vår ”lille 
livshistorie” foregår i den store verdens kulturhistorie, og språket og talen er en 
viktig del av vår oppdragelse. I analysen og organiseringen av intervjumaterialet 
leter man etter de omdreiningspunkter som gjør logikken forståelig, uttrykker 
mening i det sagte og skiller mellom vesentlig og uvesentlig. Klassifisering og 
kategorisering av utsagn må gjøres nennsomt med ydmykhet og respekt, og 
vi må ikke tro at vi på forhånd kjenner betydningen av personens liv og opp-
levelse. På en alzheimerkongress beskrev personer med demens opplevelser 
som ga dem avmaktsfølelse: arrogante fagfolk som mente de forsto mer enn 
pasienten, og opplevelse av å bli mistrodd, ydmyket og infantilisert (Hogg og 
McLaughlin, 2007). 
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De kvalitative metoder forutsetter en egen modus for forståelse. Logikken 
er induktiv, den eksplorerer subjektivitet og mening mer enn forutformulerte 
hypoteser om årsakssammenhenger. Idealet er å lytte på en fordomsfri måte. 
Vi kan aldri oppnå en absolutt og forutsetningsløs forståelse, men må omtolke 
”lyttende” innenfor intervjuets hermeneutiske sirkel til et mangfold av betyd-
ninger (Kvale 2006). Analysen skal gjennomlyse, systematisere og reflektere 
over råmaterialet på en veldokumentert måte, lete etter essenser og vesentlige 
kjennetegn. Fenomenene skal fortolkes, vi skal lære om hva slags betydning 
beskrevne fenomener har for intervjupersonen. Å arbeide fenomenologisk 
innebærer både å iaktta og reflektere over nærbilder av enkeltmennesker – og 
å betrakte fenomener på mer generelt, induktivt og teoretisk grunnlag. Vi leter 
etter hierarkier av mening, teorier og begreper, ofte gjennom tekstelementer 
med ”potensiell kunnskapskraft” (Malterud 2004, Giorgio 1985).  

Mening konstrueres både kulturelt og individuelt og på mange nivåer fra 
sansning til refleksjon. I analysen konfronteres vi med mange grader og nivåer 
av sannhet. For det første er mennesket et vesen som kan skjule seg for andre – 
og for seg selv. Det usagte kan være like viktig som det som sies. Selv innenfor 
det som er mulig å sette ord på, må intervjuer respektere at intervjupersonen 
har suveren frihet til å bestemme hva og hvor mye de vil dele. Enhver har rett 
til å regulere dette, og demens er for mange skambelagt og tabuisert.

Vi møter også flertydighet og inkonsistens. Fog (2005) påpeker at mennesker 
motsier seg selv og sjelden er så konsekvent rasjonelle som vi liker å tro. De 
fleste fenomener har flere sider, og paradokser kan gi oss viktig innsikt som 
kan overses hvis vi bare går etter endimensjonale fakta. Det gode kvalitative 
intervju skal derfor gi rom for flertydighet (Malterud 2004). Demens kan etter 
hvert svekke logikk, rasjonalitet og realitetstestende evner. Selvrefleksjon er 
subjektive, komplekse, skjøre prosesser som avhenger av innspill og korrek-
tiver fra andre, og intervjutemaene har kanskje i liten grad vært gjenstand for 
samtale og erfaringsutveksling. 

Det kan forekomme at intervjuers fortolkning avviker fra personens egen 
selvforståelse. Demens kan vanskeliggjøre innsikt og selvrefleksjon, trolig 
av mange grunner: Det kan være en treghet, en konservatisme i våre mentale 
skjemaer som opprettholder kjente definisjoner av hvem en er. Det kan dreie 
seg om hjerneorganiske svikt i evnen til å observere seg selv utenfra. Det kan 
være emosjonelt betingete behov for selvbedrag og illusjoner. Sannheten kan 
være ille, og illusjoner kan være en nødvendighet.

Undersøkelsen av hvorvidt intervjuet/tolkningen/studien er pålitelig, gjelder 
både det som skjer i intervjusituasjonen (særlig hvordan intervjuer fungerer 
som instrument) og i analysen av materialet. Det dreier seg om å synliggjøre 
psykologiske prosesser og om å vurdere deres gjennomslag i det gjennom-
førte intervjuet. Når det gjelder gyldighet er blikket på produktets forhold til 
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 virkeligheten og dets ”utsigelseskraft i mer almen forstand” (Jørgensen, ref. Fog 
2005). De beste redskaper til å undersøke gyldighet er rasjonell og systematisk 
overveielse og begrunnelse; vi må sannsynliggjøre at analysen er troverdig. 

Filosofen Gadamer minner oss om at det sagte ikke er noen endelig, stabil 
eller fullstendig sannhet. I boken ”Truth and Method” (1975) peker han på at 
ingen kommunikasjon og ingen ord er fullstendige, entydige, endelige. Enhver 
samtale blir fragmentarisk i forhold til ”det usagtes uendelighet”, og enhver kom-
munikasjon rommer muligheter for et mangfold av nye inntrykk, opp levelser 
og meninger. Slik kan kunnskap aldri bli fullstendig. Den er foreløpig, relativ 
og en uavsluttet skapelsesprosess.

Noen etiske dilemmaer 

En intervjuundersøkelse er et moralsk foretagende (Kvale 2006, Fog 2005), 
og ansvaret for å forvalte etikken blir ikke mindre når samtalepartner er sårbar 
og prisgitt våre intensjoner. Det kritiske blikk er utvilsomt et viktig kardinal-
kjennetegn ved vitenskapelig arbeid. Men i den setting som her beskrives, tror 
jeg ”det kreative” og ”det kjærlige” blikket også er av stor betydning (Østergård 
2004). Det er trolig en forutsetning for rikest mulig materiale, men det er i til-
legg et selvstendig etisk poeng.

Intervjuet er en asymmetrisk maktsituasjon; enkelte har sågar beskrevet det 
som et maskulint paradigme (Oakley 1981, ref. Ryen 2002). Intervjuer definerer 
situasjonen og styrer det meste av samtalen. Intervjuet bygger på den opp-
rinnelige samtaleformen, men er ikke egentlig en personlig, gjensidig samtale. 
Det er et kjennetegn ved den nære samtale at den mister sin særegenhet hvis 
fortroligheten blir et middel for noe annet. Det er ikke til å komme bort fra at 
forskeren/intervjueren har et formål utover enkeltpersonen som intervjues. Det 
forhindrer likevel ikke at man kan ha et genuint engasjement. Det er dette som 
tross alt er vår etiske ryggdekning: Vi spiller ikke interessert, men er ærlig og 
respektfullt opptatt av å forstå.

Intervjuets åpenhet representerer også et dilemma. Fog (2005) henviser til 
Gadamer som påpeker at vi ofte ”faller i snakk” mer enn vi ”fører en samtale”. 
Vi oppgir delvis kontrollen og hengir oss til samtalens felleslogikk, for det 
ligger en ”oppfordringskarakter” i samtalen: sosiale konvensjoner tilsier at 
spørsmål krever svar. I tillegg øker menneskers behov for å kommunisere med 
andre normativt i kriser og motgang. Intervjuets spørsmål er noe mer nærgå-
ende enn gjengs sosial prat. For noen vil det være befriende. Å bruke mye tid 
til å samtale kan for andre bidra til mer personlige og åpne meddelelser enn 
de i utgangspunktet hadde tenkt seg (Fog 2005, Kvale 2006). Faren for en slik 
ufrivillig intimitet øker om noen har gått alene med skremmende spørsmål om 
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hva som holder på å skje. Det er derfor et mål at intervjupersonen kontrollerer 
hva de formidler (Kirkevold og Bergland 2007), så de ikke føler seg presset av 
intervjueren eller situasjonen. Forskerens dilemma knytter seg til at ønsket om 
et dyptgripende empirisk materiale må veies mot risikoen for å krenke personens 
integritet (Fog 2005). Spørsmålet om hvor offensivt intervjuer skal følge opp 
for å øke klarhet og presisjon, er en klinisk så vel som fagetisk utfordring. 
Både Kvale og Fog påpeker at intervjuet skal være en positiv opplevelse for 
den intervjuede. Alt annet skal underordnes dette hensynet.

Avslutning 

Samtalen er en sentral ingrediens i menneskelivet og i helsevitenskapene. I 
forskningens bestrebelser på å øke kunnskap om menneskelivet i all sin bredde, 
er det viktig å tilpasse metoder slik at også sårbare og marginale menneskeliv 
kan studeres. Kvales anbefaling (1988 s 93) er klar: ”Innhold går forut for 
metode”. Denne artikkelen har fokusert på noen spesielle hensyn når personer 
med demens skal intervjues. Det er skrevet med et ”foreløpig perspektiv”, for 
all forståelse er foreløpig. Man lærer å bli en bedre intervjuer gjennom å in-
tervjue. Etter at intervjuene er gjennomført, er det derfor grunn til å  reflektere 
videre slik at antakelser kan støttes, avkreftes eller nyanseres ettersom er-
faringsgrunnlaget utvides. 

Det levende liv er en sammenvevd dynamisk helhet og langt mer komplekst 
enn noen skriftlig fremstilling makter å redegjøre for. Gode råd om samtale blir 
ofte en statisk opplisting som tilslører det faktum at kommunikasjon handler 
mer om prosess og dynamikk enn struktur. Den store, kliniske utfordringen er 
å levendegjøre disse hensyn underveis i de gylne øyeblikk intervjusituasjonen 
varer.
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”Tidligere så var jeg snakkemaskinen”
Hvordan oppleves det å ha en demenssykdom?

Tor Erling Dahl

Ved Hukommelsesklinikken på Ullevål universitetssykehus har vi tatt mål av 
oss til å utrede demens i tidlig fase. Våre ambisjoner har ført til at vi har fått 
følge mange pasienter og deres pårørende på veien fra en mild kognitiv svikt 
(MCI) til alvorlig grad av demens (Dahl og Brækhus 2006). Møtet med personer 
med demens, med en selvforståelse av sin sykdom som er i overensstemmelse 
med hva fagpersoner og pårørende opplever, er kanskje det som gjør mest 
inntrykk på oss i det daglige arbeid. Intervjuer og oppfølgingssamtaler over 
flere år bekrefter manges evne til å resonnere fornuftig, vurdere og formidle 
inntrykk fra sin egen situasjon uten større vanskeligheter og på en gripende 
måte (Øvereng 2007). 

Jeg gjorde i 1990 et intervju med en kvinne på 73 år med demens som 
overrasket og imponerte med sin evne til åpenhet og selvrefleksjon om sine 
hukommelsesproblemer. Hun hadde også en egen evne til å takle utfordringene 
med humor når hun kom til kort (Dahl 2004). Her vil jeg redegjøre for mine 
faglige vurderinger av selvforståelsen hos personer med demens. 

Hva forteller personer med demens om sin 
selvforståelse?

Jeg har lånt stemmene til tre personer med demens som jeg har møtt i flere 
konsultasjoner ved Hukommelsesklinikken. De hadde tatt inn over seg diagno-
sen og følgene av den på en slik måte at det var mulig å drøfte deres situasjon 
med dem på en åpen og usminket måte. De har alle moderat grad av demens 
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og må vel sies å være i forskjellige aldersgrupper i denne sammenheng. Jeg 
ønsket å gjøre et semistrukturert intervju av dem, og de sa seg straks villige til 
å delta. De ble på forhånd forklart hensikten med samtalen, at forutsetningen 
var at pårørende godtok deltagelsen og at samtalen ville bli tatt opp på bånd. 
De fikk spørsmålene tilsendt i posten på forhånd, og spørsmålene skulle først 
og fremst fungere som en ramme for samtalene. Planen var å gjøre intervjuene 
med disse personene alene, men det gikk ikke tydelig nok frem da avtalene ble 
gjort. Derfor deltar to pårørende aktivt. 

Bernt Sigvaldsen, 59 år gammel 
Han er gift, har ingen barn og bor like utenfor Oslo. Han har høyskoleutdannelse 
og har arbeidet i et advokatfirma. Han kom første gang til Hukommelsesklinik-
ken for tre år siden sammen med sin kone. Da hadde han nylig vært til en nev-
ropsykologisk undersøkelse som konkluderte med mistanke om hjerneorganisk 
skade. Han begynte å glemme for fire år siden, mistet tråden på jobb, glemte 
beskjeder og ble redd for å gjenta seg. Han har fått problemer med å lære seg 
nye ting, men ektefellen synes han får det til når han får bruke tid. Hun synes 
han kjører bil bra, men han blir fort sliten.  

I den psykometriske testingen virker Bernt angstpreget og stresset. Taleflyten 
er dårlig, og han sier at han er redd for at han skal ha fått en demenssykdom som 
sin mor. Han skårer 27 poeng på Mini Mental Status-test (MMS) og får tre av 
syv poeng på klokketesten. Han har vanskeligheter med å regne og å konstruere 
tegninger. Andre tester viser sviktende evne til delt oppmerksomhet. Diagnosen 
lyder på kognitiv svikt og Bernt får antidepressiv medikasjon. Han henvises 
til tilleggsundersøkelser på røntgenavdelingen og til en praktisk kjøretest. Da 
ekteparet kom tilbake etter tre måneder har Bernt fått andre arbeidsoppgaver i 
jobben og er ikke lenger så stresset. Han tålte ikke den antidepressive medika-
sjonen på grunn av bivirkninger, men humøret virker likevel bedre. Han besto 
ikke den praktiske kjøretesten og har vanskelig for å akseptere at han ikke får 
kjøre bil mer. 

Han får diagnosen Alzheimers sykdom etter ett år og får behandling med 
Aricept tabletter. Bernt blir hundre prosent sykemeldt. 

Intervjuet 
På intervjutidspunktet er det ett år siden han ble undersøkt med hukommelses-
tester. Han skårer nå 21 poeng på MMS og fire poeng av syv på klokketesten. 
Han har bedre humør og taleflyt, er godt orientert og mindre stresset. Ektefellen 
forteller at han av og til har problemer med å få på seg tøyet. Han fikk dagsen-
terplass i bydelen for et halvt år siden.     
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Vi er alene i intervjuet.
Hvordan oppleves det å ha hukommelsesproblemer?

Bernt: Det er forferdelig ...  vanskelig. Det å ikke huske hva jeg skal si. 
Og så tar det så mye tid, jeg må stadig sjekke meg selv. Har jeg husket 
nøklene, slå av lyset og sånn? Det er en jobb. 

Blir du redd eller engstelig av å glemme ting?
Bernt: Jeg kan bli redd for at jeg skal glemme noe viktig. Må alltid sjekke 
meg selv.

Kan du huske de første tegnene på din sviktende hukommelse?
Bernt: Vi var i utlandet, det er mange år siden, barna var små. Det er 
kanskje tjue år siden. Jeg husket ikke hvilken retning jeg skulle gå i i den 
lille byen vi var i. Det var skremmende. 

Hva tenkte du den gang at det kunne være?
Bernt: Nei, det ante jeg ikke …

Hvordan reagerte du på å få diagnosen “demenssykdom”?
Bernt: Ja, da hadde det jo pågått en stund. Jeg visste jo noe om det … 
moren min hadde det, hun fikk det i sekstiårs alderen. Men hun ble jo 
mange og åtti år.   

Hvordan ser du selv på sykdommen?
Bernt: Det er som jeg sa, det er en jobb. 

Hva savner du å gjøre som du kunne da du var helt frisk?
Bernt: Å kjøre bil. Å ha den friheten og kunne dra hvor jeg ville. Men nå 
har jeg en turkamerat som jeg kjører med. Og kona kjører jo også. 

Savner du jobben din?
Bernt: Nei, egentlig ikke. Det var så stressende. Og jeg kunne ikke gjøre 
noen feil for det fikk så store konsekvenser for andre. Og så hadde jeg 
problemer med synet. Men nå har jeg nettopp fått uføretrygd. Så nå lager 
jeg middag enkelte dager, går i butikken og handler ... kan kjøpe akkurat 
hva jeg har lyst på.

Har sykdommen forandret ditt forhold til andre mennesker?
Bernt: Nei. Det er som det har vært før. Jeg forteller til alle at jeg har 
demens, og det går bra. 

Hvordan løser du problemer når du glemmer – har du noen spesielle meto-
der?

Bernt: Nye rutiner … jeg har laget meg nye rutiner slik at jeg ikke skal 
glemme. Sjekker meg selv. 

Hvordan opplever du å ta imot hjelp når hukommelsen svikter? 
Bernt: Det er ikke noe vanskelig. Jeg sier til alle at jeg har demens, alle 
vet det, naboene og bussjåførene, ungene i nabolaget så de kan hjelpe 
meg når jeg skal si noe. 
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Hvordan ønsker du at andre skal behandle deg når du står fast og glemmer 
noe?

Bernt: Hjelpe meg med å finne ut hva jeg skal si. Jeg får alltid hjelp, aldri 
noe problem.

Hva er det som gjør inntrykk på deg i hverdagen nå?
Bernt: Kona mi. Hun har hjulpet til med alle disse papirene og telefonene. 
Hun har gjort en fantastisk jobb. 

Er det viktig å innrømme for seg selv at man har en demenssykdom?
Bernt: Ja. Så man kan fortelle det til andre. 

Er det viktig med åpenhet omkring sykdommen overfor andre?
Bernt: Ja, jeg har fortalt det til alle omkring her, og det er ikke noe problem. 
Finnes det ikke sånne grupper (samtalegrupper/foreninger) for dette? Det 
er jo en enorm pressgruppe med alle som er berørt.   

Er du bekymret for utviklingen fremover?
Bernt: Det er jo ingenting man kan gjøre. Jeg blir jo ikke bra. Men jeg har 
nå den dagsenterplassen to dager i uka. Der kan jeg komme og gå. Det er 
jeg den eneste som kan, de andre er jo der hele tiden. Og jeg er nok den 
yngste. Jeg kan hjelpe til med mange ting der. Og er det dårlig vær en dag, 
så får vi rødvin til middagen. 

Inntrykk fra intervjuet
Bernt møter meg i døren sammen med ektefellen. Jeg kjenner ham som en 
mann av få ord. Han er stille og kan virke sjenert, og jeg vet fra undersøkelsene 
på sykehuset at han er lite lysten på å bli testet og konfrontert med sin svikt. 
Jeg forklarer at det ikke spørsmål om å gi riktige eller gale svar, men at jeg er 
opptatt av å få hans mening om temaene. Vi setter oss ved kjøkkenbordet og 
han har tatt frem brevet med spørsmålene. Det er satt frem kaker og kaffe til 
oss på bordet. Ektefellen trekker seg tilbake til et annet rom. Jeg ser på Bernt 
at han virker anspent. Han leter åpenbart etter ord og stammer litt av og til. Vi 
småprater om vær og vind før jeg starter opptaket. Han svarer til å begynne med 
få enstavelsesord. Hans ordletingsproblemer får meg til å skynde meg fra det 
ene spørsmålet til det andre i begynnelsen fordi jeg forstår at han ikke befinner 
seg vel i situasjonen. Han blir litt friere i samtalen etter hvert og jeg forsøker 
å fylle inn med støttespørsmål og kommentarer, men det frister meg likevel 
ikke til å gå i dybden av svarene hans. Listen av spørsmål er besvart på kort 
tid. Men Bernt har tydelige svar og hans resonnementer virker gjennomtenkte. 
Budskapet er ikke til å feil av: Fortell til andre at du har demenssykdom, så får 
du den hjelpen du trenger. 
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Toralf Monsen, 67 år 
Han er gift, har fem barn og bor i en kystby utenfor Oslo. Han er universi-
tetsutdannet og har jobbet med undervisning og utdannelse av voksne, men 
førtidspensjonerte seg for fem år siden. Han kom til sin første undersøkelse 
for fire år siden. Da hadde han en tid hatt sviktende nærhukommelse, fant ikke 
igjen ting han hadde lagt fra seg og hadde fått problemer med å bruke tekniske 
innretninger. Det var vanskelig for ham å lære seg nye ting og ektefellen beskrev 
ham som klønete med hverdagslige gjøremål. Han kunne kjøre seg bort i byen, 
var blitt passiv og tok lite kontakt med andre. 

I den psykometriske testingen skårer han 22 poeng på MMS og oppnår fire av 
syv poeng på klokketesten. Andre tester viser sviktende evne til delt oppmerk-
somhet. Etter at resultatet av røntgen- og laboratorieundersøkelser foreligger 
får han diagnosen demens av Alzheimers type. Han får forbud mot å kjøre bil. 
Han får behandling med Aricept tabletter. Siden har han gått til kontroll ved 
Hukommelsesklinikken hvert halvår. 

Intervjuet
På tidspunktet for intervjuet skårer han 27 poeng på MMS. Legen mener stig-
ningen i poeng sannsynligvis dreier seg om en innlæringseffekt. Han klarer ikke 
klokketesten eller å kopiere en ferdig tegnet klokke. Han bruker fortsatt Aricept 
tabletter etter noen avbrudd i behandlingen og får Ebixa tabletter i tillegg. Det 
hender han har synshallusinasjoner, og plages enkelte ganger av skjelvinger. Av 
og til har han vanskeligheter med å få på seg klærne, han er passiv og ser mest 
på fjernsyn om formiddagene. Men han er godt orientert for aktuelle politiske 
temaer og sportslige begivenheter og vil gjerne diskutere. Han mottar ingen 
form for offentlig hjelp. 

Ektefellen deltar i samtalen. 
Hvordan oppleves det å ha hukommelsesproblemer?

 Toralf: Ting som har skjedd opp i nåtiden, det er ikke så veldig problem. 
Men det er motorikken som skaper problem. Jeg tror ikke jeg har kun-
net gå på ski denne sesongen her. Med en gang jeg begynner å bøye litt i 
knærne så blir jeg så matt.

Hvordan reagerer du på at kroppen din ikke vil lystre?
 Toralf: Jeg har blitt vant til det nå. Problemet er mer når man holder på 
med seilbåt og plutselig ikke vet hva som er styrbord og babord. Det er 
skremmende. Jeg har laget bruksanvisninger, men det var ikke mulig å 
få det til å fungere.

Var det vemodig å selge båten?
 Toralf: Vissheten om at jeg aldri kommer opp i en seilbåt og kan seile er 
over. Når det har vært en livsstil i nesten tredve år, er det klart at det merker 
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man. Men så vet man jo ikke hva som skjer i morgen. Plutselig kan jeg 
ikke ta på meg en skjorte. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært 
inne på det klokkekjøret (å lese klokken) og trent på det. Så går det bedre 
tilsynelatende, at nå skjønner jeg i hvert fall noe av det som står der. Og 
så kan det gå fjorten dager og så, hvor ble det av? Så kan jeg plutselig 
begynne å gå gale veier i huset. Til å begynne med fikk man sånn panikk. 
Men når du begynner å tenke på og skal forklare dette, så begynner det å 
bli varmt i hodet. Da blir jeg stressa. 

Og hva fører stresset til? 
 Toralf: Jeg spør om time-out. Men det er forbausende at jeg med de ska-
dene som er, for så vidt kan resonnere og gjenkjenne, og kan og skjønner 
språkene. Det er klart at når man er i selskap da, så er det fem seks stykker 
som sitter og prater og jeg hører litt dårlig, så blir man litt utenfor. Men folk 
som ikke har truffet meg, de tror ikke på dette. Nå tror de sannsynligvis 
på det, for jeg har varslet dem for tre år siden om at jeg hadde Alzheimer. 
Det var ikke noen grunn til å skjule det. 

Så modig du var! 
 Toralf: Litt til å begynne med var jeg flau over å få en sånn sykdom. Det 
var da jeg tegnet klokka og de strekene hos fastlegen og jeg så hva jeg 
hadde prøvd å tegne: jeg skjønte ikke noe i det hele tatt. Jeg hadde aldri 
sett på ei klokke på den måten der. 

Var det du selv som tok kontakt med fastlegen og fortalte at du hadde fått 
vanskeligheter? 

 Toralf: Ja, det var det, men det var ikke derfor jeg gikk til legen. Det var 
tilfeldig fordi jeg hadde en skade under foten. Men så klaget jeg over dår-
lig hukommelse. Og bil kunne jeg jo ikke kjøre, selvfølgelig. Det å miste 
bilen … så lenge man har et arrangement der det er en annen som kan 
være sjåfør, så opplever man ikke dette som et fengsel.  

Hvordan opplevde du det med bilkjøringen, kjente du det selv, at du ble 
usikker? 

Toralf: Jeg hadde en som snakket, klaget ...
Ektefellen bryter inn: Ja, det er jo klart at jeg begynte jo å merke disse tingene 
først. Jeg observerte det jo utenifra, jeg så utviklingen og mønsteret.

 Toralf: Så har jeg spist disse medikamentene hele tiden. Jeg er ikke helt 
sikker på hvorfor man gjør det, men …

Ektefellen: Ja, du så jo hvordan det gikk når du forsøkte å slutte med det i 
sommer.

 Toralf: Det ble dårligere retningssans. Vi går jo på sånne supermarkeder 
og da splitter vi aldri ordentlig lag uten at vi hele tiden må passe på. For 
det har noe med trygghet å gjøre. 
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Hva savner du å gjøre som du kunne da du var frisk?
 Toralf: Fortsette hobbyene. Det er klart at hadde vi ikke hatt dette her, så 
hadde vi kanskje hatt båten. Men det er ikke noe stort savn, jeg bare tak-
ker for at vi greide å komme ut av det. 

Savner du jobben din? 
 Toralf: Nei, men jeg skulle gjerne ha visst mer detaljer om hvordan det har 
gått. Jeg var og snakket med disse folkene, eller mine kollegaer som det 
heter. Men vi skal ikke strekke den strikken altfor langt, den bindingen til 
arbeidsplassen. Det er mange som ikke kan slippe forskningen sin. Vi har 
gjennomført det i forbindelse med reiser, vi har jo vært på Kanariøyene 
og de områdene der ...

Har du lyst til å reise, da? 
 Toralf: Ja, når vi reiser til Kanariøyene så er det for å finne varmt vann. 
Jeg mener, selv om det er flåsete, at jeg levde til det var år totusen. Man går 
selvfølgelig og kjenner at nå er du litegranne bedre, helt irrasjonelt. Og så 
plutselig, dagen etterpå så er det ikke noe som matcher. Det blir man trøtt 
av! Fastlegen spurte også om det, om jeg var deprimert. Men jeg sa: ” nei, 
jeg er ikke deprimert. Men jeg blir deprimert av de spørsmålene dine”. 

Har denne type sykdom forandret på ditt forhold til andre mennesker? 
 Toralf: Nei, ikke annet enn at det begynner jo å tette til rundt i kretsen av 
at folk stryker med. Men det har endret seg en del. Om jeg sier at jeg har 
Alzheimer, så er det jo ikke normalt. Så folk blir jo litt nysgjerrige da, går 
jeg ut i fra. 

Ektefellen: Kanskje du har blitt ”a conversation piece” (hun ler).
 Toralf: Ja, vanskeligheten er å holde kontinuiteten. Plutselig så er det noen 
som klipper tråden. Så da må jeg ha time-out. Men i sånne selskaper så 
får jeg jo sjelden ordet, tidligere så var jeg snakkemaskinen. Min styrke 
er jo det verbale, å fremlegge og holde foredrag. 

Hvordan opplever du det å ta i mot hjelp når hukommelsen svikter? 
 Toralf: Der er det to former for hjelp. Det ene er å spørre om hjelp, og det 
andre er at man ikke spør om det, men at kona mi kommer og vet akkurat 
hva det er. Den stoltheten den har forsvunnet. Jeg har jo undervist i data 
og lært at den som skal undervises skal sitte ved tastaturet. Hun vil ikke 
det, hun tar tastaturet (kontrollen). Ber jeg om hjelp så er det den som skal 
hjelpe som har kommandoen. Av og til når jeg sitter og spiser middag, så 
går det utrolig langsomt. Til å begynne med var det litt mer touchy fordi 
da gikk det litt på stoltheten, jeg var jo ikke så dårlig. Jeg trodde det var 
viktig at man holdt en viss aktivitet så man ikke bare ble sittende å se på 
hele tiden. 
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Ektefellen: Det er jo forskjell på om jeg spør deg om du vil ha hjelp, eller jeg 
bare begynner å hjelpe. Av og til så gjør jeg jo sikkert det også, bare går i gang 
med å hjelpe uten å spørre. For det går litt seint av og til da, vet du. 

 Toralf: Man begynner jo å lure og tenke, er det bare en drøm dette? Men 
så har jeg fått samlet en del film som vi tok i gamle dager og fått overført 
til video. Og når jeg ser hva vi driver med der, da slapper jeg litegranne 
av. Det å sitte og se på de filmene igjen fra sjøen og sånn, det bekrefter 
at man var noe. 

Er du bekymret for utviklingen fremover? 
 Toralf: Jeg har på følelsen at fremtiden er veldig usikker. Men sannsynlig-
heten for at jeg klapper sammen om fjorten dager, den er vel liten? Hvis 
jeg driver og trener så skulle man jo tro at man forsinket prosessen. Og 
da forlenger det et liv som er lite interessant. Jeg husker bare da vi hadde 
den første seansen på Hukommelsesklinikken, så trodde jeg at jeg kunne 
dø av denne sykdommen. Jeg hadde aldri hørt om Alzheimer annet enn 
om Alzheimer light som var en sånn standard floskel. Så jeg har funnet 
ut at vi aldri skal si det mer. 

Har du noen gode råd til andre i samme situasjon som deg selv? 
 Toralf: Jeg driver og prøver en sånn test, en lek: ”nevn pattedyr som begyn-
ner for eksempel på G”. Jeg skriver det opp, så venter jeg i fem minutter. 
Til å begynne med så greide jeg fire, fem stykker. Når jeg hadde gjort dette 
et par ganger så var jeg til slutt oppi atten forskjellige stykker. For det er 
det jeg gjør med disse filmstjernene og idrettsfolkene som jeg ikke husker 
umiddelbart: jeg har en bok og der skriver jeg ned navn. 

Inntrykk fra intervjuet 
Toralf kommer ut på tunet idet jeg svinger inn med bilen. Vi nikker til hver-
andre gjennom bilvinduet. Han går foran meg inn i huset, glemmer (?) å ta 
meg i hånden og ønske meg velkommen. Vi setter oss ved spisebordet i stuen, 
ektefellen setter seg ved enden av bordet. Hun vil åpenbart delta i intervjuet. 
Jeg kommenterer det ikke, jeg er tross alt på deres hjemmebane, men kjenner 
at jeg blir overrasket. Toralf nevner med en gang at han synes dette spørsmålet 
om fremtiden var dumt. Vi blir enige om at han kan si det når vi kommer så 
langt i intervjuet. Spørsmålene ligger allerede foran oss på bordet. Han virker 
bekymret og urolig. Jeg forstår tidlig i samtalen at det blir vanskelig å styre 
den med mine spørsmål fordi Toralf leter en del etter ord, har mange fyllord 
og han blir lett et offer for sine assosiasjoner og kommer noen ganger ut på 
viddene i forhold til tema. Han bruker en del engelske begreper, men det gjør 
også ektefellen. Jeg har ro nok til å la samtalen flyte og ser at vi på et vis får 
svingt innom mange av de temaene jeg ville ha belyst. Ektefellen er en god 
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støtte for strukturen i samtalen og kommer med nyttige kommentarer. Samtalen 
tar lang tid og jeg må ta mot til meg for å bestemme meg for å avbryte. Det 
er åpenbart at Toralf er opptatt av å vise at han husker, kan og vet mange ting. 
Men samtalen avslører en del uavklarte spørsmål for hans del som jeg forsøker 
å ta tak i og gi svar på etter at opptaket er gjort.    

Agnes Elstad, 74 år 
Agnes Elstad kom første gang til Hukommelsesklinikken for åtte år siden. Hun 
var nylig blitt enke. Hun har fire barn og bor i Oslo, har universitetsutdannelse 
og var på det tidspunkt i full jobb i en lederstilling i kommunen. Flere i hennes 
familie hadde fått demenssykdom, og hun ønsket selv å bli undersøkt fordi hun 
hadde begynt å glemme navn og ord. 

I psykometrisk testing skårer hun fullt hus på MMS og klokketesten. Søn-
nen synes hun har vanskeligheter med å finne ord og navn. Etter eget ønske 
blir hun innkalt til retesting hvert andre år i fire år, deretter årlig i tillegg til at 
hun tar røntgenundersøkelser av hjernen på nytt. Da fem år var gått fikk hun 
diagnosen MCI (Mild Cognitive Impairment). For to år siden fikk hun diagnosen 
Alzheimers sykdom og har siden vært til kontroll hvert halvår for å måle effekt 
av behandlingen med Reminyl tabletter. 

Intervjuet
På intervjutidspunktet skårer hun 24 poeng på MMS, men klarer ikke klok-
ketesten. Praktiske gjøremål mestrer hun bra, men hun fikk forbud mot å kjøre 
bil for et år siden. Hun bruker fortsatt Reminyl. Agnes har nå en samboer som 
hun traff i en sorggruppe etter at de begge mistet sine ektefeller. Hun mottar 
ingen form for offentlig hjelp. 
 
Samboeren deltar i samtalen.
Hvordan oppleves det å ha en demenssykdom? 

 Agnes: Det er jo vanskelig fordi jeg mister, man glemmer jo hvor tingene 
er. Eller hva sa jeg i går, kanskje sa jeg det to ganger eller fire. Da liker 
jeg meg ikke. 

Blir du redd eller engstelig av å glemme ting? 
 Agnes: Nei, jeg blir ikke engstelig. Jeg tenker som så at det får jeg legge 
bak meg. Jeg vet jo at jeg blir dårligere, men foreløpig synes jeg det går 
greit selv om jeg glemmer noe innimellom. Akkurat det tar jeg relativt rolig 
selv om jeg ikke liker det.  

Hvordan er humøret ditt? 
 Agnes: Det tror jeg er ganske bra, er det ikke? Vi har det jo veldig hygge-
lig sammen. Hadde jeg vært alene så hadde jeg nok hatt det mye verre. 
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Så lenge jeg har gleden, så synes jeg at jeg har det veldig bra. Man vet jo 
ikke hvor lenge det varer. 

Kan du huske de første tegnene på din sviktende hukommelse? 
 Agnes: Ja, jeg jobbet jo sammen med min far som hadde Alzheimer. Jeg 
var veldig klar på de første tegnene, at det også ville ramme meg. Det kom 
vel snikende, men jeg merket plutselig at det var mye jeg ikke kunne huske. 
Jeg kan ikke si noe tidspunkt, nei. 

Hvordan reagerte du på å få diagnosen ”demenssykdom”? 
 Agnes: Jeg har vært sikker på at jeg gikk i fotsporene til far, at jeg skulle 
få den, så det ble ikke så vondt som kanskje andre ville få det. Men jeg 
håpet jo på at det ikke var det. 

Hvordan ser du selv på denne type sykdom? 
 Agnes: Ekkel! Det å ikke være oppegående på ordentlig. Jeg må tenke og 
lure, og kanskje jeg har gjort noe galt. Jeg er absolutt redusert…

Hva savner du å gjøre som du kunne da du var helt frisk? 
 Agnes: Jeg kunne lage masse god mat. Det kan jeg ikke lenger, for plutse-
lig så er det ikke godt, jeg får det ikke til på samme måte som jeg kunne 
før. Før så hadde jeg allting i hodet, men nå sier samboeren min at jeg 
må begynne å bruke … oppskriftene. 

Savner du jobben din? 
 Agnes: Nei, jeg synes egentlig det var greit den gangen jeg gikk ut av det. 
Jeg var veldig glad for at jeg ikke hadde begynnende Alzheimer, men at 
jeg var oppegående da jeg gikk av. Jeg opplevde det i hvert fall sånn at jeg 
var all right, jeg kan jo ikke svare for de andre (hun ler). 

Har sykdommen forandret på ditt forhold til andre mennesker? 
 Agnes: Jo, jeg er relativt sånn som jeg har vært før, men kanskje litt mer 
varsom. Før pratet jeg mye, men etter hvert så skjønte jeg at jeg kanskje 
ikke burde … si så mye mer, for jeg kan si så mye dumme ting. Òg spørre 
opp igjen. Så jeg er nok litt mer tilbaketrukket enn jeg har vært før. 

Hvordan løser du problemer når du glemmer – har du noen spesielle metoder? 
 Agnes: Jeg lar liksom tingene bare flyte når det kommer. Men nå har jeg 
tenkt den siste tiden at jeg passer på å skrive ned hvor jeg skal være. Men 
heldigvis så er jeg jo ikke i jobb, så jeg har god tid.

Hvordan opplever du det å ta imot hjelp når hukommelsen svikter?
 Agnes: Det er i grunnen bare samboeren min som hjelper meg, han sier 
fra når jeg gjentar meg. Men jeg merker jo at det er ting som jeg kunne 
for ikke så lenge siden og ikke husker mer og kan mer nå. Så det er en 
sånn glidende nedover … vei som ikke er så morsom. Jeg kvier meg ikke 
for å ta imot hjelp fra ham, og heller ikke fra mine barn. Men når jeg er 
borte og ikke kjenner noen særlig, da sier ikke jeg at jeg har Alzheimer. 
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Og noen ganger så kan jeg være helt stum, eller si veldig lite. Det blir man 
vel sånn automatisk når man merker at man blir litt sløvere. 

Hvordan ønsker du at andre skal behandle deg når du står fast og glemmer 
noe?

 Agnes: Hvis jeg merker at de ser på meg sånn, så sier jeg at: ”ja, jeg har 
Alzheimer”. Det kan jeg si til enkelte. Noen ganger synes jeg at jeg er veldig 
oppegående og da kan jeg prate mye, eller bra. Men noen ganger så merker 
jeg at jeg er sliten, og da klarer jeg faktisk å holde munn. Og så vet jeg at 
jeg har Alzheimer, så da er det like greit å prøve å dempe meg litt. 

Hva er det som gjør inntrykk på deg i hverdagen nå?
 Agnes: Jeg tenker jo ofte på meg, at jeg blir dårligere. Og jeg er redd for at 
jeg blir såpass dårlig at jeg ikke kjenner igjen samboeren for eksempel. Det 
ville være vondt, for oss begge tror jeg. Så jeg håper på at det er medisiner 
som kommer og holder det gående brukbart. 

Er det viktig å innrømme for seg selv at man har en demenssykdom? 
 Agnes: Ja, det vet jeg at jeg har. Noen kan jeg godt snakke med om at jeg 
har demens. 

Er det viktig med åpenhet omkring sykdommen overfor andre? 
 Agnes: Når jeg er noen steder, så går jeg jo ikke ut og sier at jeg har 
Alzheimer. Jeg tenker meg om før jeg sier noe. Man behøver jo ikke å 
utbasunere det hele tiden, for da kan de jo synes at jeg er enda verre enn 
jeg egentlig er. 

Samboeren: Vi samarbeider litt der. Jeg prøver å finne ut når det ville passe 
for henne å si fra.   
Er du bekymret for utviklingen fremover?

 Agnes: Det er klart, jeg er redd for det. Det der å ikke bruke hodet ordentlig, 
det er ikke noe morsom fremtid. Jeg merker at det er sånne sprang hvor 
jeg føler at nå er jeg blitt verre. Vi møttes jo for ikke så veldig lenge siden, 
så jeg synes det var synd at han møtte meg i den dårligere delen av livet.  

Har du noen gode råd til andre i samme situasjon som deg selv?
 Agnes: Ja, det har jeg lurt på. Det kommer an på hvem man kommuniserer 
godt med. 

Samboeren: Det som Agnes er veldig flink til er at hun tar det litt humoristisk, 
at hun kan fleipe med det. For da avvæpner hun andre før de kommer henne 
i forkjøpet. 

 Agnes: Jo da, jeg gjør litt det. Det kan jo hende at jeg sier i en situasjon 
at: ”Beklager, men jeg har Alzheimer, så jeg gjør mye snålt”. Og så ler 
de av det. Jeg husker godt da far ble dårlig. Hele den nedturen som mor 
hadde, den fikk ikke jeg vært med på. Det var jo mor som hjalp ham til å 
ikke gjøre dumme ting og fikk ham vekk fra jobben sin. Hun var hos far på 
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psykiatrisk avdeling hver eneste dag. Hun blandet seg mye borti, hun ble 
så hjemmevant at jeg tror det ble litt problemer for de som jobbet der.             

Inntrykk fra intervjuet
Samboeren ønsker meg velkommen i døren. Vi setter oss ved spisebordet og 
han spør om han kan få sitte sammen med oss og høre på. Agnes har nå lagt 
spørsmålene foran seg og virker ivrig etter å komme i gang. Hun virker målret-
tet, jeg kan ikke se at hun er nervøs for dette. Samtalen glir lett og Agnes svarer 
forståelig for seg til tross for en del ordletingsproblemer, tap av tema underveis 
og noen gjentatte setninger. Jeg trenger bare å komme med noen få tilleggs-
spørsmål eller kommentarer for å få tak i hennes opplevelse av sin situasjon og 
hennes meninger. Men i håp om å få frem så mange nyanser som mulig stiller 
jeg henne alle spørsmålene jeg hadde, selv om hun har kommentert temaene 
underveis. Det er en hyggelig atmosfære i rommet. Samboeren kommer med 
noen få opplysende kommentarer underveis. Det ligger ingen spørsmål i luften 
da jeg stopper intervjuet. Etterpå blir jeg invitert på kaffe i stuen.    

Refleksjoner omkring intervjuene  
og svarene på spørsmålene 

De to siste intervjuene er betraktelig forkortet i denne presentasjonen fordi de 
bød på mange gjentagelser av svar og kommentarer. Gjentagelser er jo demens-
sykdommers sanne natur. Det var en smertefull utfordring å stryke en del av 
teksten i redigeringen, Jeg var redd for at noe av meningen og sammenhengen 
skulle bli borte og at jeg gjorde disse modige personene mindre interessante 
ved ”smakebitene” som står igjen. Jeg ønsker å vise dem frem i sin fulle dybde 
og bredde slik at det er mulig å se personene bak sykdommen. Det er fortsatt 
mitt håp at dette er mulig for leseren.

Felles problemer for disse personene er at de strever med å finne ordene 
og med å utføre praktiske gjøremål. Språkproblemene kompliserer samtalene 
noe, men jeg får inntrykk av at de får uttrykt sin mening. I alle intervjuene 
ble støttespørsmål brukt i noen grad, og de fikk bekreftelse når jeg mente å ha 
forstått hva de sa. Jeg tillot meg også å komme med forslag til ord et par gan-
ger når de sto fast. Wogn-Henriksen (2006) hevder at tanken lever lengre enn 
språkferdighetene hos personer med demens og at sammenheng og situasjon 
også vil påvirke språkevnen. I Bernts tilfelle var starten anstrengende for oss 
begge, men samtalen kom i gang etter hvert. 

Det opplevdes frigjørende å kunne snakke med dem relativt utvungent om 
såpass vanskelige temaer. I en stadig travlere sykehushverdag er det ikke lett å 
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få rom til utdypende samtaler, verken i mental eller fysisk forstand. Intervjuet 
med Agnes var hyggelig og ukomplisert, samtalen fløt av seg selv. 

Wogn-Henriksen forklarer begrepet kommunikasjon slik: ”samordning av 
mening”, og at ” … produktet av kommunikasjon er relasjon” (Wogn-Henriksen 
2006). Intervjuene kan betraktes som samordning av mening, at vi kom frem til 
en form for gjensidig forståelse. Wogn-Henriksen hevder at evnen til kommuni-
kasjon kan finpusses ved at en reflekterer over sine egne erfaringer. Intervjuene 
tok fra tjue minutter til en time. I det lengste intervjuet, med Toralf, ble det mye 
utenomsnakk og mange avsporinger fra tema. Ektefellen hadde også mange 
kommentarer. Det tok tid å komme inn til kjernen av de temaer som ble brakt 
på banen, ikke ulikt erfaringen fra klinikken. For min del dukket det opp mange 
spørsmål i ettertid om hva jeg virkelig hadde forstått og om jeg muligens kunne 
ha mistet noe fordi jeg var for lite oppmerksom på nyanser og for mye opptatt 
av mitt eget ærend. Var spørsmålene for vanskelige, skulle formuleringene 
vært annerledes eller spørsmålene dreiet seg om helt andre ting – og i så fall 
hva? Mitt blikk var nok innimellom noe forstyrret, særlig fordi jeg brukte en 
ny type diktafon for opptaket. Jeg velger å tro at samtalene uansett hadde verdi 
i seg selv. Jeg hadde allerede en relasjon til dem før intervjuet, og anså den 
for å være god. Jeg opplevde at to av intervjuene styrket den gode relasjonen, 
men er litt usikker i Bernts tilfelle. Det er mulig at han etter dette putter meg 
i bås med legen som blottstiller hans kognitive svikt i undersøkelsene. Det er 
det verste han vet.

Hvordan opplever de sine hukommelsesproblemer? 
Bernt åpner med å si at han synes det er forferdelig, særlig å ikke huske ord. 
Og at han må sjekke om han har glemt noe. Han karakteriserer det som en jobb, 
at det er slitsomt. Ektefellen nevner etter intervjuet at han er utslitt når han har 
fått på seg tøyet før han skal ut. 

Toralf beskriver problemer med motorikken, retningssansen og å holde 
tråden i samtaler som sine største problemer. Han sier at det innlærte er blitt 
borte. Han har forsøkt å trene seg på å lese klokken, men treningseffekten varer 
ikke så lenge. Han synes det er vanskelig at problemene kommer så plutselig 
og at han ikke vet hvilke nye vanskeligheter han får. Han er naturlig nok mest 
opptatt av sine rom-retningsproblemer og at livet nå byr på helt andre ting enn 
å hygge seg – hverdagen er blitt et strev. Etter hvert i intervjuet nyanserer han 
sine utsagn, sier at også ny informasjon er et problem å huske. Han erkjenner at 
han har fått problemer med å følge med i samtaler når det er mange til stede, at 
han glipper ut og mister tråden. Han karakteriserer seg som ”snakkemaskinen” 
tidligere, og at han nå er blitt stillere, men vår samtale viser etter min oppfat-
ning at han fortsatt har den egenskapen intakt. 
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Agnes sier at hun ikke liker seg når hun glemmer hvor ting ligger og når hun 
forstår at hun har sagt det samme flere ganger. Hun er blitt mer forsiktig og sier 
at det blir man vel automatisk når man blir sløvere. Hun merker også at hun 
ikke kan og ikke husker slik som før og kaller det for en glidende nedovervei 
som ikke er så morsom. Samtidig trøster hun seg med at det er godt hun ikke 
er i jobb og skal huske så mye til daglig, men at samboeren kan hjelpe henne 
med å huske det som er nødvendig.

Wogn-Henriksen (1997) hevder at mange personer med demens har en 
form for overordnet erkjennelse av sin sviktende hukommelse, også kalt meta-
hukommelse. Hun drøfter årsaksforholdene til at noen benekter egen svikt og 
andre ikke. Det trenger ikke være en lovmessighet i at selvforståelsen i løpet 
av demensprosessen endrer seg i takt med at hjerneskadene øker. Antagelig vil 
følelsesmessige og personlighetsmessige forhold i vel så stor grad prege den 
enkeltes selvobservasjon.   

Blir de redde eller engstelige av å glemme? 
Bernt er redd for at han skal glemme noe viktig. Han hadde også en skrem-
mende opplevelse i utlandet da han ikke fant veien. 

Toralf beskriver det som skremmende. Til å begynne med fikk han panikk 
når han ikke fant igjen ting han hadde forlagt. Han sier han blir varm i hodet 
og stresset. Han blir trett av å plutselig ikke mestre flere praktiske gjøremål. 
Usikkerheten og frykten plager ham, men deprimert vil han ikke ha på seg at 
han er. 

Agnes blir ikke engstelig av å glemme, hun tar det rolig selv om hun ikke 
liker det. Men hun har nevnt sin frykt for legen i undersøkelsessituasjoner på 
sykehuset. Hun understreker stadig at hun setter pris på at hun ikke lever alene 
nå, og er mest bekymret for at hun etter hvert ikke skal kjenne igjen samboeren 
sin.   

Haugen nevner først og fremst depressive plager som en reaksjon på demens-
problemene, men relatert til hvor lenge demensproblemene har vart: ”Det var 
en topp i graden av depressive plager i gjennomsnitt fem år etter at de første 
tegnene på demens hadde blitt registrert.” (Haugen 2006). Toralf er den eneste 
som kommer inn på depressive plager idet han forteller at fastlegen lurte på om 
han var deprimert. Han ble irritert over å få dette spørsmålet, men jeg vil tro at 
fastlegen hadde et poeng. Antidepressiv behandling ble forsøkt hos Bernt, men 
det virket som om at han ble lettere til sinns av å få andre arbeidsoppgaver på 
jobb. Toralf er den eneste som har fått resept på beroligende midler, men har 
brukt tablettene bare én gang. Ifølge Haugen (Ibid) vil blant annet angst og 
depresjon være knyttet til opplevelser og forsøk på å mestre hverdagen, altså 
fremtre når selvbildet trues. Der sliter nok Toralf mest av de tre.   
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Husker de sine første tegn på sykdommen?
Jeg var på forhånd noe skeptisk til formuleringen av mine spørsmål som starter 
med ”kan du huske …” og ”hva tenkte du den gangen …”. Men jeg visste at 
disse personene hadde rimelig god episodisk hukommelse og kunne gjengi 
elementer fra sin sykehistorie, og jeg ønsket å skape kontinuitet i samtalen. 
Kanskje bommer Bernt litt når han tar frem en episode for tjue år siden og mener 
at det kan ha vært det første tegnet på hans sykdom. Jeg velger å vurdere det 
som et utslag av hans grundighet. Men kanskje han har rett? 

Toralf sier at det ikke var noe problem før år 2000, men at det har vart i 
seks til syv år. Kanskje de første tegnene var årsaken til at han gikk av med 
førtidspensjon for fem år siden og at problemene startet lenge før det. 

Agnes sier at det kom snikende og at hun derfor ikke husker eksakt tids-
punkt. Hun var jo så sikker på at hun ville bli syk fordi hun lignet på sin far 
på så mange måter. 

Wogn-Henriksen (2006) hevder at stadiet moderat grad av demens preges 
av ordletingsproblemer og gjentagelser, men til tross for dette kan man fortsatt 
ha evnen til å fortelle sammenhengende hvis den episodiske hukommelse er 
godt bevart. Erfaringen med mine intervjuobjekter passer godt med denne be-
skrivelsen. Samtidig hevder Wogn-Henriksen at man bør unngå faktaspørsmål 
med bare ett riktig svar og hvorfor-spørsmål fordi de har en tendens til å lukke 
samtalen og kan bli for krevende slik at de gir svevende og lite presise svar. 
Selv om jeg ikke brukte akkurat disse formene synes jeg ikke at jeg totalt sett 
fikk særlig mye meningsfullt ut av mine ”kan du huske…” -spørsmål. 

Hvilket forhold har de til diagnosen ”demenssykdom”? 
Bernt forsøker kanskje å si at han var forberedt på at det var demenssykdom 
han kom til å få, siden hans mor hadde det. I journalen står det at han ved første 
konsultasjonen var redd for å få sykdommen nettopp fordi moren hans hadde 
den. Han sier ikke noe om reaksjonen på å få selve diagnosen. Det virker som 
at han nå har vennet seg til det. Jeg tror han ser for seg at han kan leve lenge 
med sykdommen siden hans mor gjorde det. Han beskriver sykdommen som 
en jobb, et strev. 

Toralf trodde før han fikk diagnosen at man kunne dø av Alzheimers syk-
dom. Han opplever sykdommen som uforutsigbar fordi det plutselig, så å si 
over natten, kan oppstå nye problemer. En skummel sykdom, med andre ord. 
Han opplever det som ironi at han har mistet evnen til å forstå tall – han som 
jobbet med tall og var så dyktig på området. Han tror dessuten at han i tillegg 
har fått Parkinsons sykdom. I journalen luftes tanken at han muligens kan ha 
en Lewy Body demens. Samtidig er han overrasket over at han kan snakke, 
tenke og resonnere fornuftig. Antagelig tror han at det er det som vanligvis 
rammes – og det står jo i brosjyrene han har fått på Hukommelsesklinikken. 
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Både han og ektefellen har sluttet å bruke begrepet ”Azheimer light”. Dette er 
ingen sykdom man skal spøke med. 

Agnes var sikker på at det skulle ”gå galt”, at hun skulle arve sykdommen 
fra sin far. Hun beskriver sykdommen som ekkel. Hun må anstrenge seg for å 
tenke og lure, kanskje har hun gjort noe galt? Ikke ulikt Bernts beskrivelse av 
at det er en jobb. Hun er den eneste som har et håp knyttet til diagnosen: at det 
snart kommer medisiner som kan stoppe den. Hun opplever seg redusert og 
ikke oppegående. Den gang hennes far var syk og måtte legges inn i psykiatrisk 
avdeling var det forbundet med skam å ha denne typen sykdom. Hun har helse-
faglig utdannelse og tenker ikke slik, og hun hevder det er mer åpenhet omkring 
sykdommen nå. Hun er opptatt av å komme andre i forkjøpet for at de ikke skal 
stigmatisere henne, og hun kan innimellom bruke humor for å oppnå det.  

Haugen refererer til undersøkelsen gjort av personer med demens i tidlig 
fase av Alzheimers sykdom når det gjelder selvforståelse: ”De fleste synes altså 
å møte sykdommen med åpne øyne.” (Haugen 2006). Det gjelder åpenbart for 
mine tre intervjuobjekter som har en moderat grad av demens. Haugen støtter 
denne erfaringen og viser til en undersøkelse som tyder på at mange, flere år 
etter diagnosetidspunket, kan opprettholde en forståelse av egen svikt. 

Ingen av de tre benekter at de har sykdommen demens, men av og til har 
Agnes behov for å beskytte seg selv (og andre?) mot realitetene og eventuell 
stigmatisering fra andres hold.

Wogn-Henriksen (1997) mener det må være smertefullt å skulle forholde seg 
åpent og umiddelbart til egne begrensninger fordi man vil føle seg truet av å ha 
en hjerneorganisk sykdom i utvikling. Benektning kan være hensiktsmessig for 
å beskytte seg mot det som allerede er tapt og det en kommer til å miste. Bernt, 
Toralf og Agnes tåler å utsette seg for disse perspektivene.  

Bernt og Agnes har opplevd familiemedlemmer med demenssykdom fra 
sidelinjen, de vet hvordan sykdommen kan utvikle seg. Toralf har ikke denne 
erfaringen og er også den som virker mer skremt over de plutselige forandring-
ene som skjer med ham. Hadde han opplevd det mindre skremmende dersom 
han tidligere hadde opplevd sykdommen på nært hold? Det vil vi aldri få vite 
noe om.  

Hva savner de å gjøre som de kunne da de var friske?
Bernt er raskt ute med å nevne at han savner å kjøre bil og den friheten det gav. 
Han har justert sine forventninger til opplevelsen av frihet så lenge andre kan 
bringe ham rundt omkring. Men autonomien er redusert. Bernt savner ikke 
jobben sin. Han har akkurat fått uføretrygd og er den mest aktuelle av de tre å 
stille dette spørsmålet til. Han var redd for å gjøre feil som kunne skade andre, 
det var så stressende og ansvarsfullt. Det høres ut som en byrde er tatt fra ham. 
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Nå kan han gjøre andre ting, gå turer, hjelpe til på dagsenteret og lage middag 
til kona kommer hjem fra jobben. 

Toralf nevner øyeblikkelig at han ikke klarer å sysle med hobbyene sine 
lengre. Det virker som at han har justert seg til realitetene, og kanskje er det 
godt å skylde på dårlig vær som medvirkende til avgjørelsen om å selge båten. 
Han trøster seg også med at det var jo så mye arbeid med båten. Kanskje det 
ville vært et nederlag å sette bort alt arbeidet til andre? Men han merker savnet. 
Når han ser på video fra deres tidligere naturopplevelser får han bekreftelse på 
at han i hvert fall var noe den gang. Da slapper han av. Han nevner også at han 
ikke får kjøre bil lengre og benytter seg av samme trøst som Bernt, at nå kan 
andre bringe ham omkring. Toralf savner ikke jobben sin, men er litt nysgjerrig 
på hvordan det går likevel. Forholdet til den tidligere jobben virker noe uforløst 
fordi han først omtaler sine tidligere kollegaer som ”disse folkene” og at de er 
så knyttet til sin forskning at de ikke klarer å pensjonere seg. Er han lei for at 
han (måtte?) tidligpensjonerte seg? Samtidig har han et godt poeng – at man 
ikke skal strekke den strikken for langt. I stedet har han og kona fått reise mye 
sammen.  

Agnes savner å lage mat som blir god. Nå husker hun ikke oppskriftene i 
hodet lenger, og da er det ikke så motiverende å gå i gang. 

Wogn-Henriksen (1997) drøfter begrepet mestring med dets forskjellige 
betydninger. Opplevelsen av belastning er et resultat av at forhold endres, slik 
at man ikke når et mål. Evnen til å leve med forandringen og belastningen 
kan ses på som mestring, altså å forandre sitt forhold til problemet uten å få 
gjort noe med selve årsaken til det, en emosjonsfokusert mestring. Begrepet 
 problemfokusert mestring beskriver evnen til å gjøre noe med problemet, å 
handle. Forskning på området viser at mange personer med demens tidlig i 
sykdomsutviklingen vil ha sine tidligere mestringsstrategier intakt og klare å 
bruke dem. Antagelig er det det disse tre intervjuobjektene demonstrerer fordi 
de husker hva belastningen gjelder og evner å forholde seg til sykdomstilstanden 
og i noen grad gjøre noe med følgene. De har ikke mistet eller gitt fra seg all 
kontroll over det som skjer med dem, men kan ennå (også med hjelp av andre) 
være aktivt med på å påvirke hverdagen. Bruk av trøst som rasjonale for å møte 
det som skjer kan også ses på som mestring. Toralf gjør det når han i tillegg 
skylder på det dårlige sommerværet som høvelig grunn for å selge båten.       

I håndboken til den danske Alzheimerforeningen (Thomsen 2003) under-
strekes betydningen av å få hjelp til å mestre jobben mens man er i den og til å 
komme ut av arbeidslivet når det er riktig. Bernt har fått slik god hjelp i begge 
tilfeller på sin arbeidsplass.  
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Hvordan løser de sine hukommelsesproblemer? 
Wogn-Henriksen (1997) sier at mestring dreier seg om å gjenvinne kontroll over 
vonde følger av negative hendelser, å reparere den tapte følelsen av kontroll 
og mestring. Bengt har tatt tyren ved hornene og klarer å lage seg nye rutiner. 
Toralf ber om å få hente seg inn igjen og finner selv frem til områder der han 
opplever mestring. Mens Agnes tillater seg å bruke tid og ta utfordringene når 
de kommer. Hun har en samboer hun lener seg til, men må skjerpe seg på egen 
hånd i hyggelig lag. Hennes bruk av humor i visse situasjoner kan ses på som 
smertelindring, men også som erobring av kontroll over situasjonen når hun 
aner at omgivelsene er i ferd med å oppdage hennes svikt. 

Har relasjoner til andre mennesker endret seg  
som følge av sykdommen?
Bernt benekter det. Han mener det ikke har skjedd noen endring så lenge han 
forteller åpent og ærlig at han er syk. Jeg tror han mener det er en forutsetning 
for å få den hjelpen han trenger.

Toralf er mer diffus til å begynne med. Han går straks over til å snakke om at 
vennekretsen har skrumpet inn på grunn av dødsfall og at det derfor er en forand-
ring i sosial omgang. Da han får spørsmålet på nytt sier han at det har endret seg 
fordi han forteller til andre at han er syk og tenker at det skaper nysgjerrighet. 
Ektefellen ler av det, kanskje hun tror at han er ute etter oppmerksomhet? Men 
jeg tror at han, som Agnes, vil komme andre i forkjøpet ved å fortelle at de har 
en sykdom som har forandret dem. Han går enda nærmere sakens kjerne ved 
å nevne at det har medført problemer når de er sammen med andre i hyggelig 
lag. Han klarer ikke å ta ordet så ofte som før, det er blitt vanskeligere å følge 
med. Tidligere var dette hans arena, å snakke ubekymret i vei. Hans rolle på 
den sosiale arena har endret seg. 

Agnes er blitt mer forsiktig med å kaste seg frempå med prat. Den ubekym-
rede skravlingen er det mindre av, hun sensurerer seg mye. Men hun er nøye 
med å understreke at hun har det veldig godt sammen med sin samboer og 
beklager at han ikke fikk oppleve henne som frisk så lenge. 

Alle tre er blitt tausere og overlater oftere til andre å komme med initiativ til 
samtaler. Toralf og Agnes er opptatt av hva andre kan tenke om dem og forsøker 
å komme dem i forkjøpet med informasjon om fakta. Bernt vil også komme 
andre i forkjøpet, men gir ikke uttrykk for at han tenker på hvordan andre ser 
på ham. Wogn-Henriksen (1997) antar at det vil være mindre tilgang på kilder 
til selvtillit for en person med demens. Sykdommen utsetter dem for mindre 
tilgang på status og respekt og dette kan føre til prestasjonsangst og usikkerhet. 
Da er det best å gjøre som Agnes, være litt stille og avventende. Alle tre betoner 
forholdet til ektefellen som viktig og avgjørende for opplevelsen av trygghet og 
muligheten for suksess på noen områder til tross for sykdommen.
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Hvordan kan andre hjelpe, og hvordan er det å ta imot hjelp?
Bernt stoler på menneskene i sine omgivelser og synes overhodet ikke at dette 
er noe problem. Så lenge han forteller at han har demenssykdom og om plagene 
med å finne ordene, får han all den hjelpen han trenger. Han er særlig imponert 
over den hjelpen han får av ektefellen.

Toralf har også klare meldinger om dette. Han ønsker å få hjelp bare når 
han spør om det selv eller når andre (ektefellen) spør om å få hjelpe ham. Han 
ønsker å ha kontroll, vil gjerne prøve selv først og si fra når han har behov for 
hjelp. Det hender han kan føle seg hjelpeløs alene, for eksempel med påkledning 
på et trangt flytoalett. Men han har akseptert at han trenger hjelp.

Agnes kvier seg ikke for å ta imot hjelp fra sin samboer eller sine barn. Hun 
blir mindre stresset og føler trygghet når noen av dem er tilgjengelige og kan 
hjelpe til. Hun stoler på sine hjelpere, slik som de andre to. Hun klarer av og 
til å takle følelsen av hjelpeløshet ved å bruke humor. 

Haugen (2007) henviser til en undersøkelse hvor personene etter å ha kom-
met inn i fasen moderat grad av demens, justerer oppfatningen av situasjonen, 
særlig etter at de har fått behov for hjelp fra andre. ”Jobben” besto i å forsøke 
å redusere forventningene til seg selv når de klarte å vurdere sine tap av funk-
sjoner, aktiviteter og sosial rolle. Det kan ligge vel så mye mestring i å erkjenne 
sin situasjon og faktisk ta imot den hjelpen som byr seg. Wogn-Henriksen 
(1997) har lignende betraktninger omkring begrepet mestring. Kanskje har disse 
personene vært flinke til å samarbeide med andre tidligere og klarer fortsatt å 
dra nytte av den evnen.  

Er åpenhet omkring sykdommen viktig? Og for hvem?
Bernt hevder i flere sammenhenger at åpenhet om sykdommen er av største 
betydning på mange måter. Men han er også inne på åpenhet i et større per-
spektiv, han bruker begrepet pressgrupper. Jeg forstår det slik at han tenker 
på den betydningen organisert virksomhet i form av pårørendeforeninger og 
samtalegrupper kan ha for åpenhet og forståelse omkring sykdommen i sam-
funnet. At åpenhet og informasjon vil gjøre tilværelsen lettere for den som er 
syk og hjelpetrengende.

Toralf forteller også åpent til andre at han har Alzheimers sykdom for å 
komme dem i forkjøpet hvis de allerede skulle forstå at han feiler noe. Til å 
begynne med var han flau over å ha sykdommen. Det var så utenkelig og fjernt 
for ham at han skulle bli syk på denne måten.  

Agnes er åpen om sin sykdom, men hun forteller det bare til dem hun selv 
mener behøver å vite det eller på råd (spark på leggen) fra samboeren om når 
hun bør fortelle det. Hun nevner at hennes mor antagelig følte skam over at 
hennes far fikk sykdommen, men at hun selv ikke føler det slik. Hun setter 
pris på at det er mer åpenhet i samfunnet og grunngir det med at hun selv har 



Å leve med demens. Erfaringsbasert utvikling av tilbud164

helsefaglig bakgrunn og derfor vet at åpenhet er av det gode. Men altså ikke 
for enhver pris og til alle, da kan de jo tro at hun er verre enn det hun er. Det 
må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og innimellom må man beskytte seg. Jeg 
forstår at det er en hårfin balanse mellom behovet for å beskytte seg mot å bli 
stigmatisert og å gi en forklaring når de åpenbart har problemer. I håp om å 
bli forstått og få hjelp? Bernt har for eksempel ikke behov for denne form for 
beskyttelse, men kan man dermed vurdere ham som ukritisk åpen? Han får jo 
mye forståelse og hjelp når han presenterer sitt handikap.      

Den danske Alzheimerforeningens håndbok (Thomsen 2003) tar opp dette 
temaet. Der luftes frykten for å bli stemplet og utelukket fra det gode selskap, 
å bli oversett og ikke regnet med. Men problemet med sykdommen er også at 
den ikke umiddelbart kan ses og at personer med demens svært ofte går inn for 
å skjule den i det lengste. Flere mener likevel at informasjon til omgivelsene 
er av stor betydning. 

Wogn-Henriksen mener vi har ”et universelt behov for å bli møtt som den 
vi er” (Wogn-Henriksen 2006). Ikke bare møtt, men også forstått og hørt. 

I Hukommelsesklinikken gis det programmessig både tid og rom for pasi-
entene til å få uttrykt seg. Når diagnosen bekreftes får pasienter og pårørende 
muntlig og skriftlig informasjon om demenssykdommer. Det er ikke umulig å 
tenke seg at vår åpenhet omkring sykdommen kan ha vært med på å bidra til 
og understøtte disse personenes vilje og evne til åpenhet. Hvis denne betrak-
tingen er riktig, har vi nådd et godt stykke på vei. Åpenhet om sykdommer 
generelt og ekthet er ”in” for tiden. I så måte er disse tre personene moderne 
og tidsriktige.  

Er de bekymret for fremtiden?
Bernt svarer med å konstatere at sykdommen er kronisk. Samtidig er han fornøyd 
med å ha fått en fot innenfor det formelle hjelpeapparatet og at han kan være 
til nytte for andre på dagsenteret. Det står respekt av hans justeringsmanøver 
når man tar hans unge alder i denne sammenheng i betraktning.  

Toralf møter meg med betenkeligheter med å svare på dette spørsmålet 
alle rede ved ankomst til intervjuet. Han synes spørsmålet er dumt. Etter hvert 
kommer det frem at han har på følelsen at fremtiden er veldig usikker, han vet 
ikke hva slags nye plager denne skumle sykdommen kan ha på lager for ham. 
Og plagene kommer jo så plutselig, uten forvarsel. Han sjekker meg ut med 
å spørre om jeg tror han kan klappe sammen om fjorten dager. Han synes at 
hans liv har blitt ”lite interessant”, og han er usikker på om det derfor er noen 
vits i å forlenge det. Ønsker han å avslutte livet før det blir verre? Han benekter 
imidlertid at han er deprimert. Jeg velger å se det som et rasjonelt resonnement 
fra hans side: at sykdommen bare baller på seg og gjør livet vanskeligere og ham 
selv enda mer avhengig av andres hjelp. Det er jo tilfellet for alle personer med 
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demens. Etter at intervjuet er ferdig utvider han horisonten med å komme inn 
på vår tids debatt om CO

2
-innholdet i atmosfæren. Her er han på hjemmebane 

og fullt på høyde med dagsaktuelle tema omkring bekymringer vi alle har.      
Agnes er bekymret for at hun ikke kommer til å kjenne igjen samboeren. Hun 

tror det ville være vondt for dem begge. Hun tenker på hvordan det vil være å 
ikke kunne bruke hodet ordentlig, å føle seg enda mer redusert. Hun merker 
godt at sykdommen gjør sine hopp nedover på funksjonsskalaen. ”Det er ingen 
morsom fremtid”, sier hun. Hun setter pris på at hun ennå kan oppleve glede (ved 
å leve?), men er redd for hva som kan skje hvis den opplevelsen tar slutt.  

Wogn-Henriksen (1997) drøfter fremtidsperspektivet hos sine intervjuob-
jekter. Når man opplever seg frisk vil fremtiden fortone seg som en tid med nye 
muligheter og utvikling som kan gi næring til opplevelse av tilfredshet også i 
nuet. For personer med kronisk sykdom eller demens er ikke denne funksjonen 
en selvfølge. ”I den grad mennesket har forståelse for sin situasjon og prognose og i 
den grad dette integreres i tanker om fremtiden, blir det ikke uten videre  enkelt 
å bruke fremtiden som en kilde til ny motivasjon og lyst” (Wogn-Henriksen 
1997). Bernts, Toralfs og Agnes’ perspektiver er preget av en noe matt og 
 resignert realisme – de forholder seg til sin skjebne. Som tidligere nevnt er 
Agnes den eneste som har knyttet håp til fremtiden relatert til sykdommen: at 
det må komme medisiner som stopper utviklingen. 

Har de noen gode råd til andre i samme situasjon? 
Bernt gjentar at det er viktig å være åpen om at man har demenssykdom. 

Toralf mener det er viktig å leke seg og trene på å huske for og oppnå den 
tilfredsstillelsen det er når man lykkes. Han er inne på om fysisk trening kanskje 
kan hjelpe eller forsinke utviklingen, ekteparet pleier jo å gå turer daglig. Men 
jeg forstår at han er litt i tvil om det og gir været skylden for at det har skjedd så 
sjelden i det siste. Han nevner at det å se på film fra da han var frisk og mestret 
alt, gir en egen glede, ”det bekrefter at man var noe”. Selvbildet får så mange 
skudd for baugen med denne type sykdom at det er nødvendig å trøste og styrke 
seg med at man faktisk har behersket mangt og mye før i tiden. 

Agnes er ikke så lett å lese på dette punktet. Samboeren legger vekt på at 
hun kan bruke humor for å avvæpne andre. Hun sier seg enig i det, men legger 
til at det er avhengig av hvem man snakker med og situasjonen man befinner 
seg i. Hun snakker mye gjennom hele intervjuet om at det er viktig at infor-
masjon (og andre ting?) skal passe i sammenhengen. Er det kanskje det hun 
er mest redd for å snuble i? Hun nevner sin mor som besøkte faren så mye på 
sykehuset at hun slet seg ut og skapte problemer for personalet der. Kanskje 
mistet hun tråden i spørsmålet, eller er dette en beskjed til samboeren om ikke 
å gjøre likedan? Eller til andre med demenssykdom – at de ikke må forvente 
all verden av pårørende? 
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I den danske Alzheimerhåndboken (Thomsen 2003) rådes personer med 
demens til tidlig å bestemme seg for å stole på pårørendes avgjørelser for begge 
parter og ikke tro at de kan bestemme over seg selv når sykdommen forverrer 
seg. Rådet kan være til nytte dersom ikke personen med demens glemmer det. 
Det er det jo dessverre stor sjanse for. 

Avslutning

Diagnostikk av demenssykdommer er i løpet av de siste tjue årene blitt mer 
tilgjengelig og mer presis. Utvikling på området har medført større kunnskap 
om demenssykdommers variasjoner i uttrykk, utvikling av behandlingsmulig-
heter og organisering av differensiert omsorg. Brukerperspektivet i helseve-
senet er lovfestet og åpenhet omkring psykiske plager har fått en stor plass i 
vår bevissthet. Mye positivt har altså skjedd med premissene for dem som er 
rammet av demens.

Litteratur av forskjellig slag betoner det individuelle perspektiv hos dem 
som rammes av denne type sykdom og at den personlige faktor i stor grad er 
avgjørende for hvordan de som rammes mestrer sin situasjon. 

Tre personer med demens har lånt oss sin stemme i dette bidraget. De de-
monstrerer til fulle at det er mulig å møte sykdommen og dens utfordringer 
med åpne øyne. Vi får vite at det er et strev å være syk på denne måten hvor 
utviklingen går sin ubønnhørlige gang mot hjelpeløshet, tap av praktiske evner 
og kunnskaper om seg selv og omgivelsene. De understreker at åpenhet er en 
forutsetning for å få hjelp, men at å våge åpenhet kan være en vanskelig ba-
lansegang mellom behovet for å være ærlig med omgivelsene og å beskytte seg 
mot å avsløre pinlige sannheter om seg selv som kan virke stigmatiserende. Ved 
å gi rom og mulighet for åpenhet kan menneskene omkring den syke bidra til 
mindre strev med forstillelse og engstelse for å tabbe seg ut, og dermed bidra 
til mer ekthet.            

Måten å forstå seg selv på vil være avgjørende for hvordan omgivelsene 
betrakter en og om man kan få en type hjelp som understøtter en mestring som 
gagner begge parter. Disse elementene synes å være uløselig knyttet til hver-
andre og representerer den utfordringen vi som helsepersonell, og pårørende 
på sin side, må løse på forskjellig måte i det enkelte tilfelle. Selvforståelsen vil 
ubønnhørlig endre seg i løpet av demensprosessen og utfordre vår kommuni-
kasjonsevne til det ytterste. Uansett grad av demens handler det om å lete etter 
personen bak sykdommens tilslørende fremtoning.  
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Ikke enten eller,  
men ja takk, begge deler 
Strukturerte samtaler med pårørende  
– et nyttig supplement til spørreskjema

Ingun Ulstein

Studier har vist at nære pårørende til personer med demens har økt risiko for 
somatiske og psykiske helseplager, sammenlignet med jevnaldrende uten om-
sorgsoppgaver. Belastningen har i første rekke sammenheng med pasientens 
atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens, forkortet APSD. Andre 
faktorer som påvirker belastningen er pasientens ADL-svikt og tiden pårørende 
bruker til å tilrettelegge, hjelpe og assistere pasienten. Rela sjonen mellom pasi-
ent og pårørende og det følelsesmessige klimaet i familien har også betydning. 
Pårørende med kunnskaper om demens forstår at pasientens symptomer ikke 
er viljestyrte, og gir uttrykk for mindre belastning. Likeledes er pårørende med 
fleksible mestringsstrategier mindre belastet. 

Vanligvis brukes selvutfyllingsskjemaer og strukturerte intervjuer til å kartlegge 
pasientens funksjon og for å fange opp pårørendes belastning. Men gir disse 
metodene nok informasjon? Mange vil hevde at en diagnostisk samtale med 
åpne spørsmål gir best informasjon, samtidig som dette kan være en tid krevende 
tilnærming. Viktig informasjon kan også gå tapt dersom intervjuer er for styr-
ende eller pårørende bagatelliserer for ikke å utlevere familie medlemmet med 
demens. Derfor er det mye som tyder på at det ikke handler om enten spørre-
skjemaer eller intervju, men begge deler for å få best mulig innsikt i forhold 
som har betydning for pasient og pårørende.  
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I den norske studien Demens i familien (Ulstein 2007) kartla vi både symptomer 
knyttet til pasienten, pårørendes belastning og fenomenet expressed emotion, 
eller uttrykte følelser, som sier noe om det følelsesmessige klimaet i familien. 
Kartleggingen skjedde ved bruk av selvutfyllingsskjemaer, strukturerte inter-
vjuer og åpne spørsmål. 

Hva er expressed emotion?

Expressed emotion, i det følgende forkortet EE, ble introdusert av den britiske 
sosiologen George Brown og medarbeidere på 1960-tallet. De fant øket risiko 
for tilbakefall hos pasienter med schizofreni dersom de ble utskrevet til sin 
biologiske familie, og denne var preget av en kritisk, fiendtlig eller følelses-
messig overinvolvert holdning overfor pasienten, det vil si et høyt nivå av EE 
(Brown et al 1972). Tiden pasient og pårørende tilbrakte sammen hadde også 
betydning. Mer enn 35 timer ansikt-til-ansikt-kontakt ukentlig førte til tilbake-
fall hos 96 prosent av pasientene fra familier med høy EE, mens mindre enn 
35 timer direkte kontakt per uke reduserte tilbakefallsprosenten til 50 prosent 
(Vaghn og Leff 1985). 

EE har også relevans ved en rekke andre tilstander, blant annet affektive 
lidelser, agorafobi, anorexi og demens (Wearden et al 2000). EE-konseptet 
er imidlertid kontroversielt siden det dreier seg om en heterogen gruppe in-
teraksjonsprosesser. Kritikere hevder blant annet at skåringskriteriene ikke er 
godt nok validert og at EE er et mål for hvordan den som skårer opplever det 
emosjonelle klimaet i familien. Likevel er det godt dokumentert at et høyt nivå 
av EE hos pårørende kan predikere et dårligere forløp eller tilbakefall ved både 
psykiatriske og psykosomatiske lidelser (Ibid).

Nivået av EE kan endre seg over tid, avhengig av varighet av sykdommen 
og pasientens aktuelle tilstand (Boye et al 1999). Gjentatte kriser og tilbakefall, 
eller lang varighet av symptomer før behandlingskontakt etableres, kan føre til 
at EE-nivået øker. Dette antas å ha sammenheng med egenskaper hos familier 
med høy EE. De tviler ofte på om tilstanden er uttrykk for en genuin sykdom 
og mener at pasienten kan kontrollere symptomene, og vil derfor nøle med 
å søke hjelp. En slektning med lav EE vil kunne virke beroligende, mens en 
med høy EE kan øke stressnivået. Likevel, EE er ikke årsak til psykiske eller 
psykosomatiske lidelser, men sier noe om intensiteten og kvaliteten av den 
følelsesmessige samhandlingen i familien. Dette har vist seg å kunne påvirke 
ikke bare pasientent sykdomsforløp, men også pårørendes situasjon.
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Hvordan skårer vi EE?
Brown og medarbeidere (1966) utviklet The Camberwell Family Interview, 
forkortet CFI, for å skåre EE-nivået. Dette var et tidkrevende semistrukturert 
intervju der en nær pårørende ble intervjuet om familiens samhandling, pa-
sientens sykdom og pårørendes reaksjon på sykdommen. CFI er senere blitt 
modifisert og forkortet av Vaughn og Leff (1976). Denne versjonen blir nå 
ansett å være ”gullstandard” for skåring av EE. Intervjuet tas opp på lydbånd 
og skåres av godkjent CFI-skårer, men er fortsatt tidkrevende og lite brukt i 
vanlig klinisk praksis. Det har derfor vært nødvendig å utvikle enklere måter 
å skåre EE på, som likevel er valide. The Five Minutes Speech Sample (FMSS) 
(Magana et al 1986) har vist seg å gi skåringer som er sammenlignbare med 
dem man kommer frem til ved bruk av CFI. 

EE og demens
Fenomentet EE er også undersøkt ved demens. Høyt nivå av kritikk er relatert til 
økt belastning og redusert mestring hos pårørende (Gilhooly et al 1989, Vitaliano 
et al 1991, Donaldson et al 1997), og øker risikoen for APSD (Vitaliano et al 
1993). Pårørende som skårer høyt på EE har vanligvis et lite sosialt nettverk, 
og er ofte enebarn eller alene om omsorgen (Bledin et al 1990). Fearon et al 
(1998) fant at et høyt nivå av kritikk hos ektepar var assosiert med manglende 
emosjonell intimitet. De fant også at sykdommen over tid førte til redusert 
emosjonell nærhet mellom ektefellene.  Kognisjon og ADL-funksjon påvirkes 
ifølge Vitaliano et al (1991) ikke av EE. Likevel må vi anta at siden kritikk øker 
stresset i pasientens omgivelser, vil et høyt nivå av EE ha en negativ innvirkning 
på pasientens kognitive funksjon og kunne føre til ytterligere ADL-svikt. 

Funnene vedrørende emosjonell overinnvolvering, forkortet EOI, er ikke 
entydige. Det er mulig at EOI er mindre uheldig for pasienten, idet personer 
med demens har et økende behov for hjelp og støtte etter hvert som sykdom-
men progredierer. På den annen side viser studier at overinvolverte pårørende 
ofte har urealistiske forventninger i forhold til pasientens funksjonsnivå, og 
problemer med å sette grenser eller be om hjelp (Whittick 1993). Derfor kan 
EOI øke risikoen for utbrenthet og stressrelaterte helseplager hos pårørende.

Demens i familien

En av målsetningene med den norske studien Demens i familien, forkortet DIF, 
var å studere sammenhengen mellom omsorgsgivers opplevelse av belastning 
og forskjellige pasient- og pårørendekarakteristika. Pasienter og pårørende ble 
rekruttert fra syv hukommelsesklinikker (171 pasient-/pårørendepar) og to 
pårørendeskoler (25 pasient-/pårørendepar). 
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Metode
Måleinstrumenter – pasient
Pasientens kognitive funksjon ble undersøkt med Mini Mental Status (MMS) 
(Folstein et al 1975). Forekomst av APSD ble kartlagt med Neuropsychiatric 
Inventory (NPI) (Cummings 1997). NPI kartlegger 12 psykiske symptomer 
og atferdsedringer vi ofte ser ved demens. Summen av enkeltsymptom skåre 
(hyppighet x alvorlighetsgrad) blir regnet ut og summert til en NPI-totalskåre. 
Maksimal skåre er 144 poeng, forenlig med svært høy forekomst av APSD.  
Disability Assessment for Dementia Scale (DAD) (Gelinas et al 1999) ble brukt 
for å vurdere pasientens ADL-funksjon. DAD dekker både personlig og instru-
mentell ADL. Prosentdelen av ADL-funksjoner pasienten har tatt initiativ til, 
planlagt eller utført på en tilfredsstillende måte de siste to ukene, regnes ut. En 
DAD-prosent på 100 indikerer normal ADL-funksjon.  

Måleinstrumenter – pårørende
Five Minutes Speech Sample, forkortet FMSS (Magana et al 1986) var et av 
kartleggingsverktøyene som ble benyttet sammen med strukturerte intervjuer 
og selvutfyllingsskjemaer. Belastningsskala – pårørende (RSS) (Greene et al 
1982) ble brukt for å kartlegge pårørendes generelle belastning. RSS består 
av 15 spørsmål som dekker emosjonelt og sosialt stress samt negative følelser 
(Ulstein 2006). Skåringsalternativene er fra 0=”ikke i det hele tatt” til 4=”i høy 
grad”. Maksimal skåre er 60 poeng og innebærer en svært høy belastning.

Bakgrunnsdata som pasientens og pårørendes alder, kjønn og slektskap ble 
også registrert. I tillegg ble pårørende spurt om hvor mange timer de hadde 
brukt til å tilrettelegge, assistere og hjelpe pasienten den siste måneden.

Før pårørende ble intervjuet om pasientens symptomer og fylte ut spørre-
skjemaer, ble FMSS introdusert og tatt opp på lydbånd. Pårørende fikk følgende 
instruksjon: 

Jeg vil gjerne høre om dine tanker og følelser vedrørende (pasientens navn), 
med dine egen ord – uten at jeg avbryter deg med spørsmål eller kommen-
tarer. Når jeg ber deg begynne, ønsker jeg at du snakker i fem minutter og 
forteller hva slags menneske (pasientens navn) er og hvordan dere kommer 
overens. Etter at du har begynt å snakke, foretrekker jeg å ikke svare på 
noen spørsmål før de fem minuttene har gått.

Intervjueren var instruert i hvordan hun/han skulle forholde seg til eventuelle 
spørsmål før eller i løpet av FMSS. Lydbåndopptakene ble anonymisert, skrevet 
ut og skåret etter det etablerte skåringssystemet (Magana et al 1986):
• Initial bemerkning (positiv, nøytral, negativ)
• Relasjonen mellom pårørende og pasient (positiv, nøytral, negativ) 
• Kritiske kommentarer (antall)
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• Emosjonell overinvolvering (tilstede eller fraværende) 
- Følelsesmessig utbrudd (gråt)
- Overdreven selvoppofrelse
- Overdrevent skryt.

Under arbeidet med å skåre FMSS ble det klart at opptakene ikke bare kunne 
benyttes til å skåre nivå av EE, men at pårørende i løpet av kort tid ga mye re-
levant informasjon som viste seg å være i samsvar med de opplysningene som 
senere kom frem i de strukturerte intervjuene og på spørreskjemaene. Siden 
FMSS ble gjentatt tre ganger, ved baseline, etter fire og en halv måned og etter 
12 måneder, ga lydbåndopptakene oss ikke bare innsikt i relasjonen mellom 
pasient og pårørende og det følelsesmessige klimaet i familien, men også in-
formasjon om pasientens sykdomsutvikling. Pårørende beskrev også hvordan 
de mestret omsorgsrollen og hvordan denne endret seg over tid. 

For å illustrere dette, vises her tre FMSS-eksempler som er blitt analysert. 
Utvalget er basert på følgende kriterier: 
•  Pårørende med lav grad av belastning (RSS < 23) ved inklusjon og pasient 

med lav NPI-skåre (< 4)  
•  Pårørende med moderat belastning (23 < RSS < 30) og pasient med lav NPI-

skåre (< 4) 
•  Pårørende med høyt nivå av belastning (RSS > 30) og pasient med høy NPI-

skåre (> 4). 

Resultater
Respondent 1
Hustru – 63 år, RSS 8/9/6, lav EE
Pasient: Ektemann – 66 år, MMS 23/21, DAD 97/95/85, NPI 4/6/8
FMSS
– (Pasientens navn) er min ektemann.  Vi har levd sammen i 42 år og han har 
vært en aktiv og samfunnsengasjert person. 
Hun fortsetter med å fortelle at de kontaktet lege da hun oppdaget at han be-
gynte å glemme. Han ble redd for å ta ordet på møter, fordi han senere ikke 
husket hva han hadde sagt. Deres hverdag har ikke forandret seg. Hun arbeider 
fortsatt, mens mannen har ansvaret for husarbeidet. Tilstanden forverrer seg 
svært langsomt i denne tidlige sykdomsfasen. 

På det andre FMSS-opptaket forteller hun at mannen gradvis er blitt mer 
avhengig av henne. Han ser helst at hun kommer rett hjem fra jobb, men hun 
kan fortsatt gjøre ting på egenhånd.  

I det tredje intervjuet beskriver hun hans oppgaver i løpet av dagen og viser 
flere eksempler på effektiv lav-EE mestring. 
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– Jeg skriver beskjeder til ham. Skriver for eksempel dag og dato slik at han 
slipper å gruble over hvilken dag det er. Dersom han skal hente meg på jobben, 
skriver jeg opp tidspunktet slik at han slippe å lure på det. 
Hun fortsetter: – Han setter over potetene, men det hender at han glemmer det, 
selv om om potetene er i kjelen og at han bare skal slå på platen, men dette er 
noe jeg kan leve med. Han tar ikke så mye initiativ som tidligere, men setter 
fortsatt pris på å delta i forskjellige aktiviteter. 
Hun fortsetter: – Problemet er hans korttidshukommelse. Når vi snakker 
sammen, husker han det som skjedde for en måned siden like godt som meg, 
mens det som skjedde for en time siden er borte. Dette er hans største problem. 
Hun forteller at hun har bestemt seg for å slutte å jobbe for å være hjemme på 
dagtid slik at mannen slipper å være så mye alene. 

Det at denne hustruen er i ferd med å si opp jobben, er et tegn på mulig EOI. 
På FMSS-opptaket gir hun imidlertid ikke uttrykk for misnøye eller frustra-
sjon på egne vegne, noe som er i overenstemmelse med hennes lave skåre på 
RSS. Hans sviktende korttidshukommelse som fanges opp av MMS syntes 
å være hovedproblemet. Når det gjelder APSD, nevner hun initiativløshet og 
noe engstelse, uten at disse symptomene syntes å ha noen klinisk betydning på 
nåværende tidspunkt, i samsvar med den lave NPI-skåren. 

Respondent 2
Ektemann – 59 år, RSS 27/27/33, lav EE på første FMSS, deretter høy EE 
(EOI)
Pasient: Hustru – 56 år, MMS 22/18, DAD 79/78/71, NPI 1/4/5
FMSS
– Vi har vært gift i 32 år og har hatt et meget godt samliv. 
Han fortsetter: – Hun er et helt igjennom meget hederlig og godt menneske. 
Han beskriver deretter hvordan han gradvis har måttet overta forskjellige hus-
oppgaver: – Det er blitt til at jeg deltar mer i husarbeidet enn jeg gjorde før, 
med middagsmat og og andre praktiske ting. Innkjøp går heller ikke så helt 
bra, så det tar vi i fellesskap. 
Han er svært kritisk til hennes tidligere arbeidsplass: – I stedet for å finne ut 
hva hun kunne klare, ble det fokusert på alt hun gjorde galt. 
Han beskriver deretter hvordan dette har påvirket hennes livskvalitet: – Hun 
mistet lysten til å møte opp på jobb, selv om hun kanskje kunne ha fortsatt en 
stund til med et par timers jobb hver dag. Slik hverdagen er nå, er hun hjemme 
alene. Hun sier hun ikke kjeder seg, men jeg merker at humøret er ikke så godt 
som før. Hun blir lettere irritert og har ikke gleden av å gjøre de tingene hun 
gjorde før.

I de to neste intervjuene beskriver han en tidligere og nåværende god rela-
sjon. Han forteller at egen handlefrihet er blitt innskrenket på grunn av konas 
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sykdom, men han gir ikke uttrykk for bitterhet eller misnøye, bare tristhet. Han 
er opptatt av konas fremtid, hvordan finne gode aktivitetstilbud for henne. Selv 
om hun ofte nekter å bli med på aktiviteter han foreslår, gir han ikke uttrykk 
for frustrasjon eller sinne. Han er muligens noe benektende og urealistisk i 
forhold til hva hun kan klare å være med på. Dette fører til at han har for høye 
forventninger til hva hun kan klare, både hjemme og på jobb. En forklaring på 
at hun motsetter seg aktiviteter han foreslår, er manglende mestring. 

Han forteller om en episode der hun følte at han var misfornøyd med henne. 
Han svarte: – Nei, jeg er ikke misfornøyd med deg. Du har fått en sykdom som 
innebærer at du ikke lenger klarer å mestre alt som du gjorde før, men jeg er 
på ingen måte misfornøyd med deg eller måten du er på. 
Han fortsatte: – Jeg fant ikke noe annet å si, men dette er mine innerste tanker. 
Jeg er ikke misfornøyd med henne, men likevel veldig trist. Vi er fortsatt unge, 
og hadde sett for oss en fremtid der vi skulle gjøre ting vi hittil ikke har hatt tid 
til. Dette virker inn på meg, jeg blir deprimert og lite meddelsom, får konsen-
trasjonsvansker på jobben, og jeg syns ofte at situasjonen er veldig vanskelig. 
Han takker ja til førtidspensjonering for å kunne tilbringe mer tid sammen 
med kona, noe som peker i retning av høy EOI. Han tar henne med på turer til 
utlandet, noe hun hadde glede av. Siden hun ikke husker noe fra reisene, filmer 
han slik at de kan gjenoppleve turene når de kommer hjem. 

Mannens hengivenhet og varme følelser for kona antas å være forklaringen 
på hans gode mestring av situasjonen. Imidlertid, selv om han syntes å ha glede 
av å tilbringe så mye tid sammen med kona, skåret han relativt høyt på RSS, 
noe som er i samsvar med hans tristhet og depressive følelser.

Gjennom de tre FMSS’ene kan vi følge konas forverring i instrumentell 
ADL, og hennes økende tilbaketrekning og initiativløshet. Det at hun ofte takker 
nei til å delta på aktiviteter, kan ha sammenheng med økende ADL-svikt som 
også fanges opp av DAD. Mannen på sin side syntes ikke å akseptere hennes 
svikt, og kan tidvis ha for store forventninger til henne. Denne benektingen 
kan også være forklaringen på at de klare tegnene på apati og irritabilitet som 
kommer frem i FMSS, ikke blir fanget opp av NPI. 

Respondent 3
Hustru – 64 år, RSS 44/48/55, høy EE, kritikk og EOI ved alle tre undersøk-
elsene.
Pasient: Ektemann – 75 år, MMS 15/5, DAD17/10/0, NPI 35/57/108
FMSS
– Hva slags menneske (mannens navn) er? Hva slags menneske han var? Han 
var helt utrolig. Enestående snill, hjelpsom, flink, var aldri syk, var aldri borte 
fra jobben, var helt utrolig. Så ble han syk, og han ble en belastning for meg, 
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for jeg skjønte jo ikke hva det var. Jeg ble irritert når han ikke klarte å finne 
klær og sko eller tannbørsten. 
Hun fortsetter: – Nå er vi kommet så langt at han egentlig er min seks år gamle 
sønn. Vi har ikke noe samliv. Jeg er sykepleier, hushjelp, alt han trenger for å 
leve. 
Hun fortsetter med å fortelle om hans ADL-svikt og sier deretter: – Det går 
bra så lenge jeg er der, og  det er vel derfor vi ikke får noe særlig hjelp fra 
det offentlige. Jeg trodde jeg var verdensmester, men det er jeg ikke. Jeg har 
prøvd å trene ham og gitt ham tid, for det er noen som sier at du må gi ham 
tid, tid, tid! Så er det andre som sier at det ikke nytter. Jeg holder vel på å gi 
opp, men det er synd på ham. I alle tilfelle har han vært en utrolig flott mann. 
Jeg har i flere år prøvd å fortrenge at han er blitt syk, for vi har hatt et utrolig 
flott liv sammen. Nå er det ingenting igjen. Han bare er der. Roter med maten 
og, sikler og gråter. 
Begynner å gråte.

I det andre intervjuet beskriver hun hvordan mannens tilstand har forverret 
seg. I tillegg fokuserer hun på hva hun fikk ut av å delta på pårørendeskolen:  
– De tre første møtene ga meg ingen ting. Så kom den dagen da en ektefelle 
fortalte. 
Hun forteller hvordan hun identifiserte seg med denne foredragsholderen:  
– Det var som hun fortalte om mitt liv, vårt liv. Jeg fikk høre fra andre hvordan 
vi egentlig har det. Da syns jeg det var fælt. Og fra og med den kurskvelden 
hadde jeg stort utbytte. Et lokk har løftet seg, jeg er blitt mer åpen. Jeg vet ikke 
hvordan jeg skal forklare det, men jeg har fått litt hjelp. 
Hun fortsetter: – Vi får avlastning en til to uker nå i desember. Jeg gleder meg 
noe vanvittig, og gruer meg så jeg gråter hver dag. Føler at jeg skuffer og svikter 
ham. Jeg har snakket med ham om det, og han har sagt seg villig til å prøve. 
Men går det ikke, tar jeg han hjem med en gang! 
Hun forteller videre om forverringen hun observerer og hvordan hun setter 
pris på kontakten med det kommunale demensteamet og den lokale demens-
foreningen. 
– Før har det vært bare meg, og ”stakkars deg” fra familien. Nå føler jeg at 
jeg har noen med kunnskaper rundt meg. 

I det tredje intervjuet har situasjonen forverret seg ytterligere. Mannen har behov 
for døgnkontinuerlig pleie og omsorg, og har fått plass på sykehjem. Hennes 
egen helse er dårligere, men fortsatt tar hun ham hjem straks hun føler seg litt 
bedre. Hun plages av dårlig samvittighet fordi hun føler at hun ikke klarer å 
gi ham det han trenger, og fordi hun blir så sliten: – Jeg har ikke overskudd og 
blir sint og frustrert. Jeg har en samvittighet som er svartere enn natten. Når 
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han har tatt fire strømper på en fot, orker jeg ikke å hjelpe ham. Jeg lar ham 
bare gå sånn en stund, helt til samvittigheten tar overhånd og jeg hjelper ham. 
Ikke skjorte, ikke badekåpe, ingen ting klarer han å ta på seg. Kan ikke pusse 
nesa, kan ikke tørke seg om munnen. Jeg vet ikke hvorfor vi skal ha det sånn. 
Jeg er så sliten. Dette her høres sikkert ille ut.

Opplysningene hun gir om mannens økende ADL-svikt og APSD er i samsvar 
med skåren på DAD og NPI. Samtidig er belastningen hun beskriver på de 
tre FMSS-opptakene i tråd med den høye RSS-skåren. Hun vurderes å ha høy 
grad av EE, både kritikk og EOI. I løpet av intervjuene kommer hun med flere 
kritiske utsagn i tillegg til emosjonelle utbrudd (gråt). Hun har store problemer 
med å be om hjelp og med å overlate omsorgen for mannen til det offentlige, 
selv om omsorgsoppgavene går utover hennes egen helse, noe som også er 
forenlig med høy EOI.  

FMSS gir henne en mulighet til å fortelle sin historie. Selv om hun over-
veldes av frustrasjon, prøver hun å holde fast ved konvensjonelle ”koder”. Ved 
å trekke frem mannens positive karaktertrekk fra før sykdommen debuterte og 
fokusere på den gode relasjonen de har hatt, forsøker hun å redusere de negative 
detaljene om det nåværende samlivet. 

På de tre første møtene på pårørendeskolen ble det fokusert på sykdomslære. 
Det er mulig at hun var for stresset til å ha utbytte av denne type informasjon. I 
henhold til konvensjonelle koder har hun ment at hun måtte mestre situasjonen 
alene og ta det fulle og hele ansvaret for mannen, til tross for egen sviktende 
helse. Som mange isolerte pårørende har hun følt at det var noe galt med henne 
når hun hun ikke klarte å forbli rolig og takle situasjonen. Å høre en fordrags-
holder fortelle en historie som minner om hennes egen, gir henne en viss lind-
ring. I gruppesamtalene på pårørendeskolen fikk hun anledning til fortelle sin 
historie, noe som forbigående lettet det indre presset. Samtidig dominerte hun 
gruppemøtene med sine fortellinger. Det er derfor mye som tyder på at denne 
hustruen ville hatt nytte av noen individuelle samtaler for å korrigere urealistiske 
krav til egen mestring før hun begynte på pårørendeskolen.

Diskusjon 

I dagens krav om effektivitet innen helsevesenet er spørreskjemaer mye brukt 
ved demensutredning, ikke bare for å fange opp pasientens funksjon, men 
også for å kartlegge pårørendes situasjon. Imidlertid er vi forsatt avhengige 
av et klinisk intervju for å kontrollere svarene på spørreskjemaet og utdype 
problemstillinger som dukker opp. I disse intervjuene er det lett å ty til lukkede 
ja/nei-spørsmål, noe som ofte ikke gir mer informasjon enn det spørreskjemaene 
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gir. Intervjuer med åpne spørsmål kan gi mer informasjon, men kan også bli 
svært tidkrevende. I DIF valgte vi å bruke FMSS for å vurdere nivå av EE, en 
metode som åpner opp for frie assosiasjoner, men innenfor en gitt ramme. Ek-
semplene viser at pårørende ikke bare ga informasjon som var nødvendig for å 
vurdere EE, men også annen relevant informasjon i løpet av de fem minuttene 
lydbåndopptakene varte. Selv om noen pårørende initialt reagerte negativt på 
å skulle snakke inn på et lydbånd, var det få som nektet å gjennomføre FMSS. 
De var overraskende åpne når de snakket om sin relasjon til familiemed lemmet 
med demens. 

I henhold til FMSS-instruksjonen spurte vi pårørende om 
1. Tanker og følelser om familiemedlemmet 
2. Hva slags person familiemedlemmet er 
3. Hvordan respondenten kom overens med familiemedlemmet. 

Respondentene løste oppgaven på forskjellig måte. Likevel var det en rekke 
likheter. De fleste startet FMSS med en innledning som vanligvis ble skåret 
som en nøytral bemerkning. 

De ga nøytral ”historisk” informasjon om familiemedlemmet, som for 
eksempel:
• Vi har vært gift i x antall år og har x antall barn 
•  Jeg er datteren/sønnen til (pasientens navn) eller en beskrivelse av forholdet 

til familiemedlemmet med demens, som for eksempel:
•  Vi har/har hatt et relativt godt forhold 
  eller en beskrivelse av familie medlemmets personlighet:
• Hun/han er/har vært en snill eller flink person. 

Siden FMSS ble gjentatt tre ganger, refererte pårørende ofte til forrige FMSS 
ved andre og tredje intervju. Derved ble det skapt en fortelling (narrativ) som 
ga en god beskrivelse av hvordan sykdommen utviklet seg og pårørendes liv 
endret seg i løpet av det året vi fulgte pasient og pårørende. Det kom også frem 
viktig informasjon om pasientens ADL-fungering og APSD, informasjon som 
kunne utdypes i forbindelse med DAD og NPI-intervjuene. 

De kognitive symptomene ble gitt mest oppmerksonhet i tidlig sykdomsfase 
der pasienten hadde liten eller kun moderat grad av APSD. De kognitive utfal-
lene som ble beskrevet, var som regel i samsvar med det som kom frem ved 
kognitiv testing av pasienten. Pårørende var opptatt av å beskrive pasienten på 
en positiv måte. Med høy grad av lojalitet satte mange pårørende egne behov 
til side for at familiemedlemmet med demens skulle bli boende hjemme så 
lenge som mulig. 



Ikke enten eller, men ja takk, begge deler Ikke enten eller, men ja takk, begge deler 179

Dersom tilstanden var preget av mye uønsket atferd (APSD), fokuserte 
pårørende mer på disse symptomene enn på forholdet til pasienten. For å 
balansere en negativ beskrivelse så vi en tendes til at pårørende refererte til 
hvordan forholdet til pasienten hadde vært før sykdommen debuterte, i stedet 
for å beskrive en vanskelig relasjon her og nå. 

Konklusjon

I tillegg til skåring av EE-nivået, ga FMSS mye relevant informasjon om hvor-
dan det er å være pårørende til en person med demens og hvordan pårørende 
hanskes med sin situasjon. Vi fikk også opplysninger om hvordan sykdommen 
utviklet seg og hvordan omsorgsoppgaver og pårørendes rolle endret seg i løpet 
av observasjonsåret. FMSS viser at ved å gi pårørende mulighet til å snakke 
fritt om relasjonen til sitt syke familiemedlem, får vi mye relevant informasjon 
i løpet av kort tid. 
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Pårørende til yngre personer  
med demens – læring og mestring  
i en ny livssituasjon 

Aud Johannessen 

Det er ca 65 000 personer med demens i Norge (www.aldringoghelse.no: 
27.2.2007) og omtrent tre prosent av disse er under 65 år. Belastningen på den 
som har en sykdom og deres pårørende er stor, uavhengig av om de er over 
 eller under 65 år. Likevel er det noen viktige forskjeller mellom yngre og eldre. 
Når personer får demens før fylte 65 år, befinner de seg midt i livet, og ofte 
innebærer det at pårørende er yrkesaktive. Yngre pårørende kan oppleve at det 
blir vanskelig å fortsette i arbeidslivet når omsorgsoppgavene i hjemmet øker. 
Demens fører til uføretrygd og for de aller fleste familier vil dette innvirke på 
økonomien (Engedal & Haugen 2005). Angst, depresjon og utagering fore-
kommer oftere hos yngre personer med demens enn hos eldre, noe som også 
innvirker på familien (Ibid.). Mange yngre personer med demens har omsorg 
for barn sammen med ektefelle/samboer. Hvordan de følges opp av helsevesenet 
vet man lite om. 

For mange pårørende blir hverdagen fylt av angst, bekymringer, stress og depre-
sjon, og pårørende under 64 år opplever lavere grad av livskvalitet og høyere grad 
av depresjon og angst enn pårørende over 64 år (Croog et al 2001). Gjennom 
store deler av sykdomsforløpet er nærmeste pårørende den demensrammedes 
hovedstøtte med omfattende omsorgsansvar hele døgnet (Engedal & Haugen 
2005). Som et resultat av endrede familiemønstre med flere skilte og enslige, 
er det mange som ikke har ektefelle som nærmeste pårørende.
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Rammebetingelser og yngre pårørende

Lov om pasientrettigheter og forskrift om individuell plan setter rammer for å 
inkludere personer med demens og deres pårørende i behandlingen (HOD 2004, 
2005). De lover og forskrifter som innebærer at man kan få omsorg, hjelp og 
støtte gjelder for alle, og tiltakene skal være tilgjengelige for alle (St. meld. 25). 
De er universelle og kan ses i sammenheng med begrepet universell utforming 
som har til hensikt å heve funksjonsnivået ved å bedre tilgjengeligheten, for å 
bedre eller fremme helse, som vist i figur 1. 

Figur 1 Funksjonshemning – gap-modell.
(www.deltasenteret.no: 15.12.2006)
 

Mellom 15 og 50 prosent av pårørende kan utvikle en depresjon etter langvarig 
belastning i forbindelse med omsorgoppgavene (Engedal & Haugen 2005). 
Belastninger pårørende opplever har sammenheng med funksjonsnivået og 
atferden hos dem som har utviklet demens (Ulstein et al 2007a). Det er høyere 
forekomst av somatisk sykdom og ofte forverring av eksisterende sykdommer 
hos pårørende. Familiemedlemmer til personer med demens har et høyere 
forbruk av legemidler, og større sykefravær hvis de er i arbeid (Engedal & 
Haugen 2005). Det er ingen grunn til å tro at pårørende til yngre personer med 
demens har det annerledes. Det er derfor viktig å finne gode behandlingstilbud 
til familier som blir rammet av demens.

En måte å gjøre dette på, kan være å benytte lov om sosiale tjenester (HOD 
2006), som åpner for bruk av støttekontakter til personer med demens, slik at 
de skal kunne delta i samfunnet i den grad det er hensiktsmessig for dem og 

Funksjonshemning – gap-modell

Funksjonshemning
Samfunnets krav

Individets forutsetninger

Utfordringen
er å styrke

Utfordringen
er å endre

Situasjon
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familien. De ytre miljøfaktorene eller faktorer utendørs er vanskelige å endre og 
tilpasse for personer med demens, slik det kan gjøres i innemiljøer (Blackman 
et al 2003). Støttekontakten kan være en viktig faktor som støttespiller, veiviser 
eller en ledelinje for personer med demens, slik det er utformet veivisere eller 
ledelinjer for blinde i tråd med prinsippene i universell utforming (Deltasenteret 
2006). Slik kan pårørende få mer tid til seg selv. Om ikke tilbudene samsvarer 
med behovene, vil det forverre disse familienes psykiske helse (Engedal & 
Haugen 2005). 

De fleste som ikke tidligere har hatt behov for helsetjenester, har liten kunn-
skap om hva som fins og hvordan man kan søke slike tjenester. Det gjelder 
også for pårørende og personer med demens. Kommunene kjenner ikke alltid 
til  familiene dersom de ikke fanges opp i forbindelse med utredning/diagnos-
tisering og iverksettelse av en individuell plan. Ved iverksettelse av individuell 
plan kan de få informasjon om hva som fins av tilbud, og hjelp til å koordinere 
tjenestene (Johannessen 2006). Fordi forekomsten av familier med yngre person-
er med demens er lav, er det viktig med interkommunalt samarbeid for å skape 
gode miljøbehandlingstilbud, og for å bygge opp kompetanse hos personalet.

Lærings- og mestringsintervensjon

Alle helseforetak skal sørge for at pasienter og pårørende som har behov for 
opplæring, får opplæringstilbud gjennom Lærings- og mestringssentrene 
(LMS) (www.mestring.no). Sentrene er etablert ved alle foretakene og er en 
viktig møteplass for brukere, deres familier og fagpersonell. Sentrene tilbyr 
informasjon og opplæring i form av kurs og grupper og er et sted hvor fagfolk 
kan bli bedre til å lære fra seg. Disse læringsarenaene kan være viktige arenaer 
for å fremme helse.

Pårørendes opplevelse av stress, byrde og belastning kan innvirke på at ferden 
til den som har sykdommen, og dette kan i sin tur medføre at behov for en 
sykehjemsplass oppstår tidligere (Green & Brodaty 2002). Ved å gi pårørende 
et strukturert og systematisk tilbud med opplæring om sykdommene og om 
hvordan man bør forholde seg til den som er syk, er det påvist effekt i form 
av redusert stress hos pårørende. Det har i sin tur positiv innvirkning på den 
som er syk (Brodaty et al 2003, Pinquart & Sorensen 2006). Opplevelse av å 
mestre omsorgsoppgavene og yte omsorg kan i seg selv gi mening og være 
verdifull. Dette tyder på at det er viktig å ha et positivt aspekt med inn i det å 
være omsorgsgiver og pårørende. En studie av Eloniemi-Sulkava et al (2002) 
viste at pårørende kan ha negative livserfaringer når omsorgsoppgavene opp-
hører. Følelser som ensomhet, sorg og tristhet kan inntreffe, men denne studien 
omhandlet ikke yngre spesielt.
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Lærings- og mestringsintervensjon er intervensjon som hjelper pårørende 
til å mestre via læring. Intervensjoner av denne typen er kanskje bedre kjent 
blant helsepersonell som psykoedukativ intervensjon og går inn under beteg-
nelsen psykososiale intervensjoner. Denne lærings- og mestringsmetoden kan 
helsepersonell benytte for å redusere stress og øke mestring hos pårørende til 
personer med demens (Green & Brodaty 2002). Å lære pårørende om demens 
og hvordan man kan håndtere og forstå situasjonen best mulig slik at den gir 
mening, kan fremme helse hos pårørende og bedre situasjonen for personer med 
demens (Ibid). Intervensjonen må inneholde en metode som gir pårørende mu-
lighet til å trene på å løse problemer og hvordan de skal forholde seg til den som 
er syk for å redusere stress. Metoden benevnes som problemløsnings metoden 
og er med gode resultater benyttet i intervensjonen for å hjelpe pårørende og 
den demensrammede. 

Lærings- og mestringsintervensjoner  
med problemløsning og kognitiv tilnærming
I den randomiserte multisenterstudien Demens i familien (Ulstein et al 2007b) 
ble det på bakgrunn av annen forskning utviklet en psykoedukativ intervensjon 
med problemløsning for pårørende til personer med demens, som ble tilpasset 
norske forhold. I intervensjonen ble det også benyttet en kognitiv modell for å 
modifisere følelser (James et al 2001). Metoden går ut på at pårørende legger 
frem et problem for gruppen, hvorpå den som har problemet, gruppedeltakere 
og leder kommer med forslag til løsninger. Eieren av problemet velger hvilke 
løsningsforslag som egner seg best, for deretter å prøve dette ut (Ulstein et al 
2007b).

Lærings- og mestringsintervensjonen som ble utviklet og evaluert i Demens 
i familien, varte fire og en halv måned og inneholdt syv møter (Johannessen 
2006, Ulstein et al 2007b). Det første møtet varte i tre timer og omfattet under-
visning om demens og sykdomsutvikling, juridiske problemstillinger, lovverket 
og behandlingsmuligheter på sykehus og i kommunene. Ved de seks påfølgende 
møtene av to timers varighet benyttet man problemløsningsmetoden og trening 
på hensiktsmessig samhandling og kommunikasjon med personer med demens. 
Dette ble knyttet sammen med kunnskapene fra første kursdag og det skriftlige 
materialet som ble delt ut. Materialet besto av plansjer som var utarbeidet for 
intervensjonen, og inneholdt informasjon om sykdommen, behandling, kom-
munikasjon, helsevesenet, lovverket og pårørende. 

Det ble lagt vekt på at pårørende kunne legge frem egne problemer og få 
hjelp av andre pårørende og kursleder til å løse dem i plenum ved hjelp av 
 problemløsningsmetoden. Dette medførte at det ble diskutert forskjellige temaer 
i de ulike gruppene. I de situasjonene hvor pårørende var så følelsesmessig 
 preget av situasjonen at de vanskelig kunne tenke konstruktivt, ble det benyttet 
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en metode for å redusere/modifisere følelsene (James et al 2001). Pårørende fikk 
hjelp til å tydeliggjøre for seg selv at atferden de ser er en del av sykdommen. 
Dette gjør det lettere for dem å forholde seg til personen med demens på en mer 
hensiktsmessig måte. Det varierte hvem som tok opp hva i de ulike gruppene. 
Når gruppedeltakerne ikke hadde et konkret problem, tok gruppeleder initiativ 
og spurte om noen hadde vanskeligheter med noen av temaene. 

Temaer som ble diskutert i gruppene 
 1. Pårørendes vansker med å få den demensrammede til å ta imot hjelp
 2. Avlastningsplass
 3. Dagsenter
 4. Hensiktsmessig kommunikasjon
 5. Aktivitet og hvile
 6. Søvnproblemer/døgnrytme
 7. Økonomi
 8. Juridiske problemstillinger
 9. Informasjon til familie og venner om sykdommen
 10. Arv og gener
 11. Førerkort
 12. Følelsesmessige reaksjoner hos pårørende
 13. Medikamenter.

For at pårørende skulle stimuleres til å tenke konstruktivt rundt et problem, 
for eksempel å få personen med demens til å ta i mot hjelp til personlig hygi-
ene, benytte dagsenter eller til å søke om korttidsopphold på sykehjem, ble 
kunnskaper om sykdommen knyttet opp mot problemene. Enkelte pårørende 
benyttet gruppen for å få hjelp til å holde fast ved beslutninger som gikk imot 
den sykes vilje. Dette kunne for eksempel handle om at ektefellen ikke ville til 
dagsenteret. Mannen hadde arbeidet seg gjennom en strategi på et gruppemøte, 
men følelsen av at han kunne gjøre konen vondt, hang i. Etter hvert benyttet 
han det han hadde lært om kommunikasjon i samhandling med personer med 
demens og fikk henne med seg. Dette gikk ut på at han informerte konen om 
hva de skulle og hvor, uten å spørre om hun hadde lyst. Etter noen ganger var 
det ikke problemer med å reise dit. Hun dro gladelig i vei og mannen fikk tid 
for seg selv. De andre i gruppen kjente seg igjen i problemstillingen.

I gruppene ble det arbeidet med at alle pårørende skaffet seg en oversikt 
over tilbud i egen kommune, lover og regler i forbindelse med hjelpeapparatet 
og hvem de kunne kontakte og hvordan. Pårørende fikk teoretiske kunnskaper, 
mulighet til å belyse konkrete problemer og finne løsninger på dem, for så å 
prøve dette ut i praksis. Det konkrete problemet – og løsningen – ble gjennom-
gått på neste møte.
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Temaet seksualitet har vært diskutert under planleggingen av gruppenes 
undervisningsinnhold, der man har vurdert på hvilken måte dette skal tas 
opp på møtene. Resultatet er at vi i dag underviser om seksualitet knyttet til 
demens. Vi formidler at sykdommen kan endre seksuelle behov og seksuell 
atferd, som all annen atferd. I gruppene har det vært både barn og ektefeller. 
Vi valgte derfor å gi pårørende kunnskaper om temaet uten at det ble tatt videre 
på møtene. De av deltakerne som ønsker det kan ta kontakt med gruppeleder 
individuelt ved behov. 

Problemløsningsmetoden og den kognitive modellen for å modifisere føl-
elser kan også benyttes individuelt overfor pårørende gjennom sykdomsforløpet 
etter hver som sykdommen utvikler seg. Modifisering av følelser og fokus på 
løsning av vanskelige situasjoner kan læres bort, slik at pårørende kan benytte 
dette som et redskap ved senere anledninger (Johannessen 2007, Ulstein et al 
2007b). Det er også gjort erfaringer for at problemløsningsmetoden som be-
nyttes i intervensjonen dessuten kan benyttes som veiledningsmetode overfor 
personale (Guldahl & Johannessen 2000). 

Ulike tilbud og modeller
Spesialisthelsetjenesten og enkelte kommuner i Norge har de siste årene 
startet lærings- og mestringsgrupper for ektefeller/samboere og voksne barn 
til per soner med demens. Deltakerne har et stort aldersspenn. Ved Sykehuset 
Innlandet HF, Sanderud, har de drevet noen slike grupper hvor det har vært et 
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og Hamar kommune. Ved Levanger 
Sykehus HF er det startet et samarbeidsprosjekt mellom sykehuset og noen 
kommuner. I Horten kommune drives det også en slik gruppe. I det omtalte 
samarbeidsprosjektet ble intervensjonen presentert som et kurs overfor familier 
med demens, men er blant helsepersonell kanskje bedre kjent som en psyko-
edukativ intervensjonsmetode. 

Denne type kurs kan hjelpe de fleste pårørende, men bør vurderes i hvert 
enkelt tilfelle som alle andre tiltak i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Ved 
et forhøyet stressnivå vil pårørende kanskje ikke ha så stor nytte av denne type 
kurs, fordi det er vanskelig å være konstruktiv når stressnivået er høyt. Dem kan 
man gi et individuelt tilpasset tilbud (Johannessen 2006, Ulstein et al 2007b). 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse holder kurs for helsepersonell 
som ønsker å lære denne intervensjonsmetoden. Personale som ønsker å ta i bruk 
metoden i sitt arbeide overfor pårørende, bør ha gode kunnskaper om demens og 
den livssituasjonen pårørende er i. Ved start av grupper er det en fordel å være 
to kursledere, og det bør være mulighet til å få veiledning av annet personale 
ved behov. Det som trengs er personale som kan undervise om demens samt et 
vanlig møterom med flippover eller tavle.
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Sett i et folkehelseperspektiv ser denne type lærings- og mestringsinter-
vensjon ut til å være et godt redskap som ledd i miljøbehandlingen gjennom 
sykdomsforløpet individuelt og i gruppe (Johannessen 2006, 2007, Ulstein et 
al 2007b).

Samarbeid om læring og mestring 
Med få unntak eksisterer det i dag ikke et tilrettelagt tilbud til yngre personer 
med demens og deres familier i forbindelse med utredning, behandling og 
videre oppfølging. De fleste tjenestetilbudene som er tilrettelagt, er rettet mot 
eldre. Erfaringer fra doktorgradsstudien Demens i familien (Ulstein 2007) og 
mastergradsstudien Pårørende til personer med demens – evaluering av en 
psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende (Johannessen 2006), viser at 
yngre og eldre pårørende nyttiggjør seg en intervensjon bedre dersom gruppene 
er differensierte i forhold til alder.

Forekomsten av demens hos yngre (>65 år) er lav og pasientene utredes i 
spesialisthelsetjenesten. Det er forskjellig fra fylke til fylke hvor i spesialisthel-
setjenesten de utredes og diagnostiseres. Noen henvises til nevrologisk avdeling, 
andre til alderspsykiatrisk avdeling og enkelte til geriatrisk avdeling. Dette kan 
gjøre det vanskelig å fange dem opp for videre oppfølging. På grunnlag av de 
få undersøkelsene som fins, er forekomst av demens hos personer 45- 64 år fra 
90 til 120 per 100 000 innbyggere (Harvey et al 2003). I tidligere Helse Sør 
RHF vil det anslagsvis være 300-350 personer med demens under 65 år som 
er diagnostisert. 

Det er viktig å finne gode samarbeidsformer på tvers av kommune- og fylkes-
grensene, for å kunne gi denne gruppen et tilbud i forbindelse med utredning, 
behandling og oppfølging. For å kunne gi et godt tjenestetilbud er det viktig at 
personalet bygger opp kompetanse og erfaringer. Dette er bakgrunnen for at 
Nasjonalt kompetansesenter for demens, Regionalt nettverkskompetansesenter 
innen alderspsykiatri, de alderspsykiatriske seksjonene ved Sykehuset Telemark 
HF og Psykiatrien i Vestfold HF har tatt initiativ til et samarbeid for å kunne 
gi pårørende til yngre personer med demens et tilbud. Sørlandet sykehus HF 
og Sykehuset Buskerud HF ble inkludert i prosjektet som driftes av Regionalt 
nettverkskompetansesenter innen alderspsykiatri. Målet med prosjektet har vært 
å bygge opp samarbeid på tvers av fylkesgrensene, øke kompetanse og erfaring 
hos personale, samt å gi pårørende til yngre personer med demens et tilrettelagt 
tilbud. Målet er å gi dem kunnskaper, støtte og læringsmuligheter for å kunne 
mestre sin nye livssituasjon i størst mulig grad og opprettholde helse. Dette er i 
tråd med begrepet empowerment som betyr å involvere pasienter og pårørende i 
behandlingen og gi dem mulighet til å ta kontrollen over egen situasjon (Tones & 
Tilford 2001). Det innbefatter å gi pårørende mulighet for å ivareta egenomsorg 
og mestring ut fra eget ståsted. Sett i et folkehelseperspektiv er dette et viktig 
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forebyggende tiltak, fordi det vil berøre og påvirke hele familien og ikke bare 
den som er blitt syk, noe også lover og forskrifter setter rammer for som nevnt 
under avsnittet ”universell utforming og tjenester”. 

Et nyttig tilbud til yngre pårørende 
Samarbeidsprosjektet startet våren 2006 med to prosjektmedarbeidere fra 
spesia listtjenesten i hvert av de fire fylkene i tidligere Helse Sør, samt pro-
sjektleder og veileder fra Nasjonalt kompetansesenter for demens. Prosjekt-
medarbeiderne fikk praktisk opplæring i metode, og informasjonsbrosjyre om 
kurset til personale og deltagere ble utarbeidet før oppstart. Kursmateriale som 
omhandlet generelle kunnskaper om demens og pårørendes reaksjoner og livs-
situasjon ble utarbeidet i studien Demens i familien (Ulstein 2007) og evaluert 
i en evalueringsstudie (Johannessen 2006). Dette undervisningsmaterialet ble 
lagt til grunn i prosjektet og tilpasset de behov yngre personer med demens og 
deres familier har og justert underveis. Likemannsarbeid, som er en organisert 
kontakt mellom mennesker med lik diagnose, funksjonshemning eller livs-
situasjon, er lagt til grunn ved at yngre pårørendes uttalelser og synspunkter er 
tatt med. For å få frem ytterligere kunnskaper om pårørende til yngre personer 
med demens, er forsker Per Kristian Haugen og personale som arbeider med 
yngre personer med demens, spurt til råds om hvilke temaer som er sentrale 
på denne type kurs. 

Det ble gjennomført åtte kurs frem til 2008 i de fire fylkene. Hvert kurs har 
hatt fra fem til ni deltakere, med forskjellige relasjoner til den som er syk, og 
omtrent 65 pårørende har deltatt. I hovedsak takket de fleste pårørende ja til 
kurset. Kurset gikk over åtte kurskvelder og varte i fem måneder. Kurslederne 
møttes jevnlig sammen med veileder gjennom prosjektperioden. Erfaringene 
var at kurslederne hadde nytte av å bruke problemløsningsmetoden i veiled-
ning. Kurslederne la frem situasjonene fra kursene som de ønsket å få belyst 
i samarbeid med andre kursledere. Slik fikk de mulighet til å dyktiggjøre seg 
i metoden og kunne veilede hverandre når prosjektet var over. Erfaringen så 
langt er at det har vært enkelt å rekruttere og lære opp nye kursledere underveis 
ved å bruke problemløsningsmetoden. Kursmaterialet er blitt videreutviklet og 
kurstilbudet kan drives på tvers av fylkesgrensene. Personale kan hjelpe hver-
andre med kursene på tvers av helseforetakene ved permisjoner og sykdom. Når 
personalet fikk mer trening i å holde kurs, ble enkelte kurskvelder gjennomført 
av én kursleder når det var vanskelig for den andre å delta. Det var greit å være 
kursleder alene enkelte ganger, men godt å være to gjennom kursperioden. Ved 
et av de nevnte sykehusene drives det grupper for yngre personer med demens 
(Strøm J & Linnestad S 2007). 
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Lærings- og mestringstilbudet er i utgangspunktet et tilbud til alle nære, 
yngre pårørende til personer med demens. Når demensdiagnosen er stilt, gjør 
imidlertid de respektive sykehusene en faglig vurdering i hvert enkelt tilfelle 
av hvorvidt tilbudet passer for den pårørende eller om annen oppfølging bør 
tilbys. Pårørende stress skala (RSS), (Greene et al 1982), som er en del av utred-
nings- og kartleggingsverktøyet utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for 
demens (www.aldringoghelse.no), legges til grunn som indikator i denne faglige 
vurderingen slik som i studien Demens i familien (Ulstein 2007). Når kurset 
ble vurdert som et godt tilbud, ble den aktuelle pårørende gitt en brosjyre om 
kurset og kunne selv ta kontakt med prosjektleder/prosjektmedarbeidere dersom 
hun eller han ønsker å delta og eventuelt når. Pårørende til pasienter som fikk 
demensdiagnose ett år tilbake i tid, fikk også tilbud om å delta på kursene. 
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Ut av isolasjonen – Inn på tunet  
Alternative arenaer for livsutfoldelse tilrettelagt  
for personer med demens

Elin H. Aarø Strandli
 

Den usynlige mannen

Denne artikkelen tar utgangspunktet i beretningen om en mann på over 80 
år. Jeg velger å kalle ham ”den usynlige mannen” på bakgrunn av hans 
anonyme tilværelse. Historien startet på det tidspunktet da en nær og kjær 
nevø registrerte at mannen hadde fått hukommelsesproblemer. Nevøen bodde 
på en annen kant av landet, men hadde ofte og jevnlig telefonkontakt med 
ham. Svekkelse av korttidsminnet ble meldt som det første tegnet på at noe 
var galt. Han kunne legge ut på lange turer, bli borte hele natten og komme 
hjem dagen etter uten å vite hvor han hadde vært. Etter å ha vært savnet av 
nærmiljøet ble han funnet liggende forkommen på sofaen. Han var dehydrert 
og plaget av diaré. Dette førte til innleggelse i spesialisthelsetjenesten hvor 
det blant annet ble iverksatt utredning av hans mentale fungeringsevne.  

”Den usynlige mannen” hadde alltid likt å holde seg i god form og tok lange 
sykkel- og spaserturer i skog og mark. Han var en arbeidskar som spesielt 
likte å stelle i hagen. Han var oppvokst i landlige omgivelser og hadde et 
nært forhold til naturen. Barndommen gikk uten dramatiske hendelser. Senere 
reiste han til sjøs og fikk under krigen hyre på en ammunisjonsbåt. Denne 
tiden var fylt med mange uhyggelige opplevelser som har preget livet hans 
senere. Han ble betegnet som snill, beskjeden og rolig. Han var ikke gift, 
hadde ingen barn og lite nettverk. Familien besto kun av nevøen som holdt 
kontakt gjennom regelmessige telefonsamtaler.
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Historien så langt kan være et bilde på alle de personene som i dag lever med en 
begynnende demenssykdom, men som ikke er ”oppdaget” av hjelpeapparatet. 
Det er vanskelig å tallfeste hvor mange personer med begynnende demens som 
lever hjemme med eller uten pårørende.  

Helse- og omsorgsdepartementet vektlegger kultur, trivsel og mestring 
som grunnleggende elementer i demenssatsingen i årene fremover (St. meld 
nr. 25 (2005-2006)). Dette kommer tydelig frem i Rundskriv I-5/2007 som er 
sendt til blant annet alle landets kommuner (Helse- og omsorgsdepartementet 
2007). Det presiseres at det er kommunens plikt å se til at personer som ikke 
kan ivareta sine egne interesser og behov, skal få muligheten til ”å ha en aktiv 
og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre”. Dette gjelder både hjem-
meboende og beboere i institusjon. 

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens har gjennomført flere kartleg-
gingsundersøkelser om omfanget av tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende 
personer med demens i Norge. Undersøkelsene viser at dette tilbudet er man-
gelfullt i norske kommuner. I den siste undersøkelsen som ble foretatt i 2007 
(Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 2008), var dekningsgraden 
i kommunene 6,5 prosent for tilrettelagte plasser i dagtilbud til personer med 
demens. Dette er en svak økning fra 2004/2005 hvor dekningsgraden var 4,6 
prosent (Eek og Nygård 2006). Til sammenligning har Sverige en dekningsgrad 
på i underkant av 80 prosent (Socialdepartementet 2003).

I tillegg er eksisterende dagtilbud ofte plassert i tilknytning til institusjo-
ner. For mange hjemmeboende kan dette virke negativt og fremmed. De fleste 
ønsker ikke å identifisere seg med personer som er dårligere fungerende enn 
dem selv. Spesielt mange yngre personer med demens vil reagere negativt på 
å være i et dagtilbud som er tilknyttet et somatisk sykehjem. Ønsket er heller 
å ha noe eller noen å strekke seg etter som er stimulerende i forhold til egen 
fungering. Personer i en tidlig fase av sykdommen vil kunne ha problemer med 
å identifisere seg med personer som har en alvorlig grad av demens. 

Mange av dagtilbudene som fins er tilrettelagt av og for kvinner. Hånd-
arbeidsproduksjon og aktiviteter på kjøkken er ofte dominerende. Dagens 
eldregenerasjon er preget av et kjønnsrollemønster hvor disse oppgavene stort 
sett er forbeholdt kvinner. Mange kvinner vil derfor lett identifisere seg med 
denne type dagtilbud, mens menn vil kunne føle seg mindre inkludert. Det 
er derfor behov for å tilrettelegge tilbud hvor menn kan bli mer motivert til å 
delta. Videre vil fremtidens omsorg for eldre kunne preges av mer kravfulle 
og bevisste brukergrupper, hvor individuelle behov og ønsker vektlegges uav-
hengig av kjønn. Morgendagens eldre vil sannsynligvis kreve mer fleksibilitet 
og individuell tilrettelegging enn dagens eldre gjør. Med dette som bakgrunn 
er det behov for å utvikle nye arenaer for aktivitet og forebyggende tiltak. Her 
kan blant annet Inn på tunet/Grønn omsorg være et alternativ. 
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Grønn omsorg

Landbruket har i mange år samarbeidet med det offentlige for å tilby ulike 
tjenester til mennesker som trenger tilrettelagte tiltak. Det har vært tilrettelagte 
tilbud for mennesker med psykiske lidelser og grupper med ulike funksjons-
hemninger, pedagogiske undervisningstilbud, aktivitetstilbud for barn og unge 
og dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. Rammen rundt tiltakene 
har vært gårdsbruk hvor dyr, natur, kultur og tradisjoner har gitt gode opp levelser 
av mestring og tilhørighet. En av suksessfaktorene har vært å finne den rette 
gårdbrukeren med egenskaper som skal til for å kunne skape gode relasjoner 
og tilrettelegge individuelle tilbud (Sørbrøden og Gjønnes 1998).

Prosjektet Landbruket som ressurs for personer med demens (2001-2004) 
hadde som mål å tilrettelegge dagtilbud for hjemmeboende personer med 
demens. Dette var et samarbeidsprosjekt finansiert av Innovasjon Norge, So-
sial- og helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. 
Erfaringer fra prosjektet er presentert i rapporten Den beste dagen på mange 
år (Strandli 2007). 

Prosjektet omfattet fem prosjektkommuner: Nordreisa i Troms, Kvam i Hor-
daland, Gjøvik og Vågå i Oppland og Horten kommune i Vestfold. To av disse, 
Horten og Vågå, etablerte dagtilbudet permanent etter endt prosjektperiode i 
2004. Erfaringer fra prosjektkommunene viser at denne typen tilbud egner seg 
godt for menn. Av 25 brukere var 16 menn. Grunnen til at flertallet var menn kan 
være at tilbudene ga mulighet til å utføre fysisk arbeid og at det var et mangfold 
av aktiviteter som foregikk i naturlige omgivelser. Arbeidsoppgaver som passet 
godt var ved- og skogsarbeid, jord-, hage- og gårdsarbeid eller dyr og fjøsstell. 
Tilbudet har også appellert til kvinner, hvor ulike håndverkstradisjoner har vært 
populære. Toving av ull, baking, sylting og generell matlaging har vært blant 
noen av aktivitetene. Omsorgsrollen har kommet frem ved at kvinnene har laget 
og servert mat til mannfolkene som har vært ute og jobbet. 

Erfaring viser at gården også egner seg som formidler av gamle tradisjoner, 
lokalhistorie og håndverk. Mange gamle gjenstander, bøker og bilder som ofte 
er en naturlig del av gården, har invitert til gode minnestunder for deltagerne. 
Turer i skog og mark har gitt inspirasjon og glede både hos deltagere og ansatte. 
De har gått med og uten staver, sommer som vinter. Høsten har gitt mulighet 
til bærsanking på gamle trakter, noe som har gjenskapt mange gode minner 
og historier. Kjøreturer har vekket opplevelser fra blant annet krigen med 
 følelsesladete historier – historier som er så gripende at det har satt sine spor i 
fellesskapet mellom deltagere og ansatte. 

Prosjekterfaringer viser at rett person på rett plass er vesentlig for å skape 
gode relasjoner. Vektlegging av personlige egenskaper hos de ansatte er en 
forutsetning for å lykkes. Det er avgjørende å finne frem til personer som kan 
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skape den gode atmosfæren og tilrettelegge for gode relasjoner med brukerne. 
Mange gårdbrukere har høyskolekompetanse innen helsefag. Dette kan være en 
fordel, men det må være i kombinasjon med personlig egnethet for opp gaven. 
Kompetansehevende tiltak og veiledning er en del av kvalitetssikringen av 
Grønn omsorg for personer med demens, og må iverksettes ut fra gårdbrukers 
behov og kompetanse.   

Det ”usynlige” nettverket  

Etter behandling og utredningsopphold på sykehus og rehabiliterings-
opphold i kommunehelsetjenesten ble ”den usynlige mannen” utskrevet 
til hjemmet. Han hadde fått diagnosen demens av Alzheimers type i tidlig 
fase, og hadde på grunn av infeksjon pådratt seg en akutt forvirring som nå 
var behandlet. Hans tilstand var betydelig forbedret, men hans begynnende 
demens ble en utfordring for ham selv og omgivelsene. Det ble iverksatt 
tiltak fra det kommunale hjelpeapparatet og han fikk vedtak om daglig 
hjemmesykepleie og hjemmetjeneste. Han trengte hjelp til oppfølging av 
medisinering og matlaging. 

Han hadde ingen pårørende som bodde i nærheten, men var omgitt 
av personer i nabolaget som bekymret seg for hans ve og vel. Han var en 
person som ikke ville være til belastning, og det var ikke lett for naboene 
å ”bry” seg. Det har sikkert vært mange bekymringer både hos dem og 
nevøen for hvordan han klarte seg i hverdagen. Den store utfordringen var 
at han fortsatte å gå lange turer. Han kunne miste retningen og ha store 
problemer med å finne veien hjem igjen. Ved flere anledninger ble det satt i 
gang leteaksjoner av politiet. Ved ett tilfelle ble det satt inn helikopter med 
varmesøkende kamera, og byens taxisentral ble koblet inn i letingen. 

Han fikk etter hvert innvilget plass i et dagtilbud innen modellen Grønn 
omsorg i håp om at dette ville gi ham mulighet til aktiviteter og sosial 
tilhørighet, noe som igjen kunne bidra til at han falt mer til ro. Det viste 
seg at han ikke greide å følge opp klokkeslett og dager når han skulle på 
dagtilbudet. Hjemmetjenesten måtte gå inn om morgenen for å hjelpe til at 
han kom seg av gårde til rett tid.

For å få rett bruker på rett plass er det avgjørende med utredning for å avklare 
diagnose og grad av demens. Erfaringer formidlet muntlig fra etablerte tilbud 
i Vågå og Horten kommuner i perioden 2004-2008, er at funksjonsnivå kan ha 
større betydning for å få en gruppe til å fungere sammen enn at personene er 
satt sammen ut fra alder. Derfor kan grad av funksjonsnivå være et viktigere 
inntakskriterium enn alder ved sammensetting av en gruppe for dagtilbud innen 
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Grønn omsorg. For stort sprik i fungeringsevne vil kunne virke uheldig for både 
deltagere og ansatte. Resultatet kan bli at det er de dårligst fungerende brukerne 
som må taes hensyn til i valg av aktiviteter. Like viktig som inntakskriterier 
er kriterier for utskrivelse. Dette for å kunne skape forutsigbarhet for bruker, 
pårørende og tjenesteapparat..

Når det gjelder yngre personer med demens, vil de ikke nødvendigvis passe 
sammen med eldre og gamle. Her er det ikke samlet nok erfaring enda, men 
generelle anbefalinger vil være å tilrettelegge spesielle tilbud for de yngre 
gruppene. 

Modellen Inn på tunet/Grønn omsorg vektlegger kvalitetssikring (Innova-
sjon Norge 2007), og dette har stått sentralt i tilrettelegging av dagtilbud for 
personer med demens. Et kriterium er at antall brukere står i forhold til antall 
ansatte. Andre tiltak som ivaretar kvalitetssikring er kompetanse, egnet gårds-
bruk, langsiktige driftsavtaler som blant annet ivaretar lønn, leie av utstyr og 
gård, rolleavklaring, gode transport-, veilednings- og vikarordninger. En svært 
viktig faktor for å sikre kvalitet er faglig og politisk forankring som kan sikre 
gode langsiktige avtaler. Tilbudet må være forankret i det kommunale tjeneste-
tilbudet slik at gårdbruker opplever trygghet i rollen som omsorgsgiver. En 
god koordinering av tjenestene er viktig for at også bruker og pårørende skal 
oppleve forutsigbarhet og trygghet.

En vinn-vinn situasjon 

Erfaringer med dagtilbud innenfor landbruket har vist seg å være et godt tiltak 
også for de pårørende (Strandli 2007). Spesielt ektefeller forteller at det er mer 
å snakke sammen om etter at brukeren har begynt på dagtilbudet. Dagene blir 
annerledes og gir personen med demens positive opplevelser og en god følelse, 
noe som viser seg i bedre humør, mer liv i øynene og mer initiativ til samtale. 
Dette virker i sin tur positivt på de pårørende. En av deltagerne i prosjektperioden 
formidlet noe av pårørendes opplevelse av avlastning. Hun fortalte til ansatte 
på dagtilbudet: ”Det er godt for mannen min å få en fridag. Han sier det ikke, 
men jeg skjønner det”. De fleste husker ikke så mye av hva som har skjedd i 
løpet av dagen, men med hjelp av en liten notisbok kan pårørende få vite hva 
som har vært dagens aktiviteter på dagtilbudet. Notisboken kan dessuten være 
et hjelpemiddel for å gjenskape erindring for personen med demens. Det viser 
seg at avlastningstiltak er ett av flere tiltak som kan settes inn for å forebygge 
stress og sykdomsutvikling hos pårørende (Zarit and Whitlatch 1992). En 
pårørende i prosjektet forteller at hun slappet av på jobb de dagene hennes 
ektefelle var på dagtilbudet.  
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Kvalitetssikring og tilrettelagte tilbud ut fra funksjonsnivå er avgjørende 
faktorer for at pårørende skal få den ønskede effekten av avlastning. Under-
søkelser viser at ved å sette inn ulike tiltak tidlig i demensutviklingen, blant 
annet dagtilbud og heldøgns avlastning, vil dette kunne redusere belastningen 
for pårørende. Resultatet blir at de kan stå i omsorgsrollen lenger og at behovet 
for institusjonsplass utsettes. I en slik situasjon kan både bruker, pårørende og 
samfunnet bli vinnere (Zarit and Whitlatch 1992, Mittelman m.fl. 1993). Avlast-
ningstiltak er en lovpålagt tjeneste i kommunene (Sosialtjenesteloven 2003).

Erfaringer fra dagtilbud på gård for personer med demens har vist seg også 
å være en brobygger/døråpner for pårørende og brukere mot det mer tradisjo-
nelle hjelpetilbudet. Brukeren kommer i kontakt med hjelpeapparatet i en tidlig 
fase av sykdommen på en arena i naturlige omgivelser uten institusjonspreg. 
Dette gir hjelpeapparatet en unik mulighet til å være i forkant i planleggingen 
av senere hjelpebehov. I dagens situasjon formidles det ofte ikke kontakt med 
hjelpeapparatet før hjemmesituasjonen har fått et akutt preg. 

Rekruttering til nye tiltak kan ta tid. Prosjektet Landbruket som ressurs for 
personer med demens, som ble gjennomført i perioden 2001 til 2004, viser at 
det tar tid å få rett målgruppe til et nytt tiltak. Alle prosjektkommunene rap-
porterte om rekrutteringsproblemer. En av kommunene som etablerte tiltaket 
permanent, melder at de først etter fem års drift har den ønskede målgruppen. 
Kommunen henvendte seg til nabokommunene for å få fylt opp plasser den 
første tiden i prosjektet. Langsiktig arbeid med informasjon til befolkningen 
gjennom blant annet fastleger, pårørendeskoler, helsepersonell og mediaomtale 
har gitt resultater. Kommunen har ikke lenger noe problem med å rekruttere 
brukere innenfor egne kommunegrenser. 

De usynlige ressursene

For ”den usynlige mannen” var arbeid ved sagkrakken et av tiltakene for 
å roe ham. I møte med sagkrakken opplevde han gjenkjenning av noe han 
hadde drevet med tidligere. Han kom ut i lys og luft og fikk benyttet fysiske 
ressurser til noe meningsfylt. Det viste seg at han mestret aktiviteten med 
stor iver og entusiasme, og dette smittet over på de andre brukerne. Det ble 
et positivt innslag i sosialt fellesskap. Sagkrakken ble et samlingspunkt.  

Det er viktig å ha fokus på ressurser hos den som er syk. Man får lettere øye på 
ressurser og personlighet i et dagtilbud i naturlige omgivelser på en gård hvor 
aktiviteter er en inkludert del av miljøet, i motsetning til å ha dem innenfor 
institusjonelle rammer. Mange er avhengige av visuelle inntrykk for å kunne 
huske. Et gårdstun som eksempelvis har sagkrakken, fjøset, hønsehuset og 
frukthagen som en naturlig del av miljøet, vil kunne skape erindring hos per-
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soner med demens. Erindringene kan føre til inspirasjon, initiativ og mestring. 
Et eksempel er Per som hadde store problemer med å smøre på brødskiven 
sin selv. Det var vanskelig å tenke at han kunne mestre andre typer redskaper. 
Derfor var overraskelsen stor da han uten problemer håndterte øksen med stor 
presisjon ved hoggestabben. Kløyving av ved var en kjent og innlært handling 
fra tidligere som ga Per opplevelse av mestring. Personalet oppdaget en person 
med skjulte egenskaper, interesser og ressurser. 

Ansattes fokus på gode relasjoner har gitt overraskende resultater. Det er 
rapportert om samtaler der fokuset har vært egen svikt og utfordringer i forbind-
else med sykdommen. Dette er samtaler som har oppstått naturlig og spontant 
mellom deltagere. Midt i alvoret har samtalen kunnet resultere i humoristiske 
kommentarer mellom deltagerne, som har resultert i latterutbrudd.   

I prosjektet ble deltagerne vurdert med Mini Mental Status (MMS) (Engedal 
og Haugen 2000) og Klinisk demens skala (KDV) (Engedal og Haugen 1993). 
Begge disse skalaene måler grad av kognitiv svikt og ble benyttet både ved opp-
start av prosjektet og ved prosjektavslutningen ni måneder senere. Selv om det 
var få deltagere i undersøkelsen, er det interessant at åtte av 16 personer hadde 
uforandret og to faktisk en bedret skåre på KDV. Ved prosjektavslutningen var 
det to av 16 personer som presterte på samme nivå og fem som skåret høyere 
på MMS enn da prosjektet startet.

Brukernes fungering i daglige aktiviteter som spising, tilberedning av brød-
mat, toalettbesøk og påkledning ble vurdert av pårørende i hjemmet og av de 
ansatte i dagtilbudet. Det viste seg at brukerne ble vurdert som bedre fungerende 
av de ansatte enn av pårørende. Det kan være ulike grunner til denne forskjellen. 
Én årsak kan være at ansatte på dagtilbudet stimulerer mer til selvhjelp ved å ha 
fokus på ressurser. Pårørende går muligens inn i en mer aktiv omsorgsrolle. De 
har dessuten inngående kjennskap til personens fungeringsnivå før sykdoms-
debut og vil naturlig trekke sammenligninger med tidligere fungering. 

Ansattes observasjoner av brukerne på dagtilbudet og tilbakemeldinger fra 
pårørende er entydig positive. Brukerne har med sine mange kommentarer 
vist til trivsel, mestring og tegn på å ha gode her-og-nå opplevelser. Pårørende 
beretter om ektefeller som er i godt humør etter en dag i Grønn omsorg. Noen 
av suksessfaktorene ved Grønn omsorg har vist seg å være ansattes fokus på 
relasjonsbygging, den gode samtalen, friluftsliv og tilrettelagte aktiviteter i 
naturlige omgivelser ut fra den enkeltes funksjonsnivå. 

Fremtidsutsikter

Situasjonen for ”den usynlige mannen” forverrer seg. Han har behov for 
tettere oppfølging. Han får større problemer med å orientere seg og språk-
ferdighetene er redusert, noe som merkes blant annet i vansker med å finne 
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ord. Han gir uttrykk for mistrivsel og vil helst ikke delta i fellesmåltider. 
Personalet tror at hans vegring for å delta i sosiale sammenkomster henger 
sammen med at han opplever å fungere dårligere enn de andre brukerne. 
Samtidig har han stor glede av å være ute i friluft og drive med vedarbeid. 
Redusert fungeringsevne og det forhold at han bor alene, har gjort det ak-
tuelt å vurdere om det er behov for institusjonsplass. Spørsmålet er om han 
vil kunne tilpasse seg en plass på skjermet enhet?

Kan Grønn omsorg være et tilbud til personer med demens på ulike stadier 
i sykdomsutviklingen? Kan landbruket være en god arena for overnatting 
som igjen kan gi pårørende avlastning, og hvordan vil et tilbud beliggende i 
naturlige omgivelser og i kontakt med dyr virke inn på personer med APSD 
(atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens)? Spørsmålene danner 
utgangspunkt for to nye prosjekter med planlagt oppstart i 2008.

Gårdstreff med overnatting
Erfaringer formidlet fra etablerte dagtilbud innen Grønn omsorg for personer 
med demens viser at brukere etterspør mer tid på tilbudet, inkludert overnat-
ting. Dette var noe av utgangspunktet for et nytt prosjekt i regi av Fylkesman-
nen i Vestfold og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fra våren 
2007 frem til høsten 2008 blir det gjennomført et forprosjekt for å vurdere 
muligheten og interessen for å satse på et treårig hovedprosjekt. Intensjonen 
med prosjektet er å tilrettelegge gården for heldøgns tilbud for hjemmeboende 
personer med demens i tidlig fase av sykdomsutviklingen. Prosjektet har fått 
navnet Gårdstreff med overnatting. 

Gården skal tilrettelegge for overnatting for å imøtekomme den enkelte bru-
kers ønske om dette og pårørendes behov for heldøgns avlastning. Dette gjøres 
i samråd/samarbeid med kommunens tjenestetilbud og gårdbrukers kapasitet. 
I utgangspunktet kan det dreie seg om fra ett til tre-fire døgn, for eksempel i 
helger der pårørende har behov for å reise bort og trenger avlastning. Behovet 
for overnatting signaliseres av den enkelte bruker, eventuelt i samarbeid med 
pårørende. Kartlegging av brukers ”normale” døgnrytme blir viktig i forkant 
av et vedtak om overnatting, blant annet for å sikre nødvendige ressurser. 

Målgruppe vil være hjemmeboende personer med lett og moderat demens. 
Målet er at personen skal få en meningsfylt hverdag i et stimulerende og aktivt 
miljø, få bruke egne ressurser i samhandling med andre og få bekreftelse av 
egenverdi. Det er ønskelig at personer med demens skal oppleve å være en del 
av samfunnets pulserende liv og at samfunnet med denne type tilbud lettere vil 
være inkluderende. Tilbudet skal gis i små trygge omgivelser som ivaretar god 
omsorg. En annen målgruppe er pårørende. Forebyggende tiltak som blant annet 
avlastning kan være med å redusere belastningen av omsorgen og gi pårørende 
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en bedre livssituasjon. Samfunnsmessig kan dette bidra til å redusere presset 
på et høyere omsorgsnivå.  

Heldøgns avlastning vil kreve godt samarbeid mellom ulike aktører innen 
pleie- og omsorgssektoren. Det kan for eksempel være behov for medisinering, 
sårskift, andre sykepleiefaglige oppgaver og bistand ved uforutsette hendelser, 
tjenester som må kvalitetssikres og vurderes ut fra gårdbrukers kapasitet og 
kompetanse. Det vil være viktig med god koordinering og fleksibilitet i de ulike 
kommunale tjenestene hvor heldøgnstilbud i Grønn omsorg er en integrert del 
av tjenestetilbudet. 

Ut av institusjonen – Inn på tunet
Nøtterøy kommune og Fylkesmannen i Vestfold startet våren 2008 et hoved-
prosjekt hvor målet er å tilrettelegge dagtilbud for institusjonsbeboere og 
hjemmeboende innen landbruket i håp om at dette skal virke behandlende og 
forebyggende på personer med demens. Målgruppen er personer med moderat til 
alvorlig grad av demens med APSD som bor i skjermet enhet eller i eget hjem, 
fortrinnsvis omsorgsbolig. Prosjektets hypotese er: ”På tilrettelagt gårdsbruk vil 
personer med demens med utfordrende atferd oppleve økt livskvalitet ved fysisk 
aktivitet ute og inne, stimulering av sanser og gode her-og-nå opplev elser”. Dette 
vil forhåpentligvis resultere i en mer naturlig døgnrytme og redusere behov for 
medikamentell behandling. 

Gårdbruker, som er utdannet sykepleier, er daglig leder av tilbudet og løn-
nes av kommunen i 50 prosent stilling. I tillegg er det med minst én ansatt fra 
institusjon som assistent på dagtilbudet. En forutsetning for deltagelse er at 
det følger med ansatte som kjenner bruker godt. Det er også to vikarer som er 
tilknyttet gården og som følger tilbudet tett. Gården ligger i landlige omgivelser 
med tilgjengelig turterreng. Det er sauer og kyr, hund og katt og mulighet for 
fjøs- og vedarbeid i nær tilknytning til hovedbygning. Hovedbygning vender ut 
mot hagen som er godt tilgjengelig med sitteplasser og gamle frukttrær. Tilbudet 
vil være åpent tre dager per uke, mandag, onsdag og fredag. Det vil være faste 
personer som får tilbud om deltagelse. Totalt vil tilbudet kunne ta i mot seks 
deltagere, men antallet vil avhenge av type atferd.

Tilbudet skal evalueres i forhold til deltageres fysiske og mentale funksjons-
nivå. I institusjon vil sykefravær hos ansatte og behovet for ekstra ressurser bli 
registrert. Sykefravær og ressursbehov vil bli sammenlignet med registreringer 
før prosjektstart. 
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Konklusjon

Det er behov for å prøve ut alternative arenaer for personer med demens. Det 
ønskelige er at brukeren kan velge tilbud ut fra interesser og tidligere bakgrunn 
og at hjelpeapparatet går inn med støttefunksjoner der bruker har behov for 
dette. Ved å legge til rette for ulike tilbud vil bruker kunne ha mulighet til friere 
valg. Mye tyder på at kommende generasjoner eldre vil være mer bevisste og 
stille krav til omsorgsarenaer. En arena må forstås ut fra et steds geografiske, 
historiske, demografiske og kulturelle særtrekk. Det kan være behov for å 
prøve ut andre arenaer enn landbruket for personer med demens. Dette vil 
for eksempel være kystmiljøer hvor fiske, båt og sjøliv er hovedingredienser. 
Personer oppvokst i bymiljø vil ha behov for et tilbud som ivaretar helt andre 
interesser. Derfor vil satsing på alternative arenaer for livsutfoldelse tilrette-
lagt for personer med demens med vekt på kvalitetssikring kunne være et godt 
fremtidig mål. 

I modellen for Inn på tunet vektlegges kvalitetssikring som svært viktig for 
å ivareta personer med spesielle behov som faller utenom det ordinære hjelpe-
apparatet. Det er viktig at de tiltak som profilerer seg som Inn på tunet/Grønn 
omsorg-tiltak for personer med demens, oppfyller kravene til kvalitetssikring. 
Hvis ikke kan det skje en utvanning av begrepet som først og fremst vil ramme 
målgruppen. Inn på tunet må være et varemerke som står for kvalitet og som 
befolkningen kan ha tillit til når de skal velge arena for livsutfoldelse. 
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Utvikling av teknologiske hjelpemidler 
for personer med demens

Torhild Holthe

Den teknologiske revolusjonen ruller fremover i stor fart, og det dukker stadig 
opp nye produkter på markedet. Et eksempel er mobiltelefoner i ny design 
og med flere nye funksjoner. Hvem husker ikke de første mobiltelefonene fra 
nær fortid, som var så store at de måtte bæres i egen skulderveske? Dagens 
teknologiske innretninger synes å bli stadig mindre, bortsett fra TV-skjermer 
og dataskjermer, som blir større. 

Ny teknologi krever at vi lærer oss å bruke den, at vi klarer å tilegne oss nye 
handlingsrutiner og vaner. Det er en vanlig oppfatning at mange unge klarer å 
følge med på og oppdatere seg på teknologiske nyvinninger, mens eldre voksne 
ikke henger med på denne utviklingen. Begrepet ”digitale kløfter” beskriver 
gapet mellom individer som ikke evner å bruke den nye teknologien eller de 
som av ulike grunner ikke har tilgang til slik teknologi, og de som evner å ta 
del i informasjonssamfunnet. For å motarbeide digitale kløfter må vi arbeide 
for at ny teknologi er brukervennlig for alle, også for personer med kognitiv 
svikt og demens. Nettopp derfor blir det så viktig at kunnskap om kognisjon og 
konsekvenser av kognitiv svikt formidles til designere og produktutviklere, og 
at man har prosjekter som tar sikte på å utvikle ny teknologi som er skredder-
sydd til denne målgruppen. 
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Historikk

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (tidligere Nasjonalt kom-
petansesenter for aldersdemens) har deltatt i flere internasjonale og delvis 
EU-finansierte prosjekter omkring demens og teknologi. I TED-prosjektet 
1996-1999 (Teknologi, Etikk og Demens) lærte vi at det var viktig å gjennom-
føre en skikkelig brukerbehovsanalyse for å finne frem til hvilket teknologisk 
hjelpemiddel personen kunne ha nytte av. Prosjektet endte opp med en håndbok 
som skisserte en grundig fremgangsmåte for brukerbehovsanalyse og hvordan 
man kan implementere teknologi hjemme hos personer med demens (Bjørneby 
et al 1999). På denne tiden var det stor skepsis blant helsepersonell i Norge. 
Teknologi ble sett på som synonymt med overvåkning, og siden det var uetisk 
og ikke tillatt, var det en utbredt holdning at man bare kunne ta avstand til alt 
som hadde med teknologi å gjøre.

I ASTRID-prosjektet 1998-2000 (A Social and Technological Response to 
the Needs of Individuals with Dementia and their Carers), lærte vi om en modell 
som evaluerte prinsipper, perspektiver og paradigmer ved implementeringen av 
teknologiske hjelpemidler (Marshall 2000). Prosjektet resulterte i en håndbok, 
som ble et viktig innspill i debatten om etikken omkring teknologi for personer 
med demens.

I neste prosjekt, ENABLE 2001-2004 (Enabling technology for persons 
with dementia and their carers) (ENABLE 2004), fikk vi gjøre en utprøving av 
nyutviklet og eksisterende teknologi i de fem deltakerlandene Irland, England, 
Finland, Litauen og Norge. Utprøvingen skjedde hjemme hos personer med 
demens og i nært samarbeid med pårørende. Respondentene fikk prøve ut ett 
produkt som ble valgt etter en grundig brukerbehovsanalyse. Til sammen 89 
personer med demens og deres pårørende var med i prosjektet. Resultatene fra 
den norske utprøvingen viste at 16 av 20 personer med demens som fullførte 
deltakelsen, sa at de brukte produktet og at det var nyttig for dem. Seksten på-
rørende sa seg enige i at produktet ble brukt og var til nytte. Det er interessant å 
merke seg at personer med demens er interesserte i å delta i utprøvingsprosjekter 
og bidra med sine erfaringer med hjelpemiddelet de testet, og som faktisk var i 
tråd med det pårørende mente om hjelpemiddelet. En av konklusjonene var at 
en grundig brukerbehovsanalyse og en gjennomtenkt implementeringsprosess 
var avgjørende for at utprøvingen ble vellykket.
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Hvor står vi i 2008?

ASTRID-prosjektet konkluderte i 2000 med at det er liten bevissthet blant 
helsepersonell på alle nivåer omkring potensialet i teknologiske hjelpemidler 
for personer med demens. Det nordiske prosjektet Teknikk & Demens i Norden 
konkluderer med det samme, åtte år senere! (Jensen et al 2008) Det kan virke 
som om verden har stått stille når det gjelder kunnskap om nytte og formidling 
av hjelpemidler til personer med demens. Prosjekter som har vært gjennomført 
har vært i småskalastil og hatt problemer med å rekruttere respondenter. Det 
tar tid å formidle de gode erfaringene ut i helse-Norge.

Fra hjelpemiddelsentralene hører vi at det ikke er særlig pågang av spørsmål 
omkring hjelpemidler til personer med demens, og ikke alle landets 19 hjelpe-
middelsentraler har egen saksbehandler for kognisjon. 

Mye tyder altså på at det fortsatt er liten bevissthet om hjelpemidler som 
kan kompensere for kognitiv svikt, og det er lite kunnskap om hvordan utføre 
en brukerbehovsanalyse og en implementeringsprosedyre. Det er et klart un-
derforbruk av hjelpemidler blant personer med demens, og det synes som om 
det er tilfeldig at de som får et hjelpemiddel, faktisk får det. De har enten hatt 
ressurssterke pårørende eller slumpet til å treffe en som kjente til et aktuelt 
hjelpemiddel. Veiledning om hjelpemidler er ikke standard prosedyre ved 
en konsultasjon på hukommelsesklinikken, og definitivt ikke hos fastlegen. 
Ergoterapeuter i kommunene har ofte ansvar for å utrede behov og følge opp 
bruken av hjelpemidler, men de får sjelden henvendelser fra hjemmetjenesten 
omkring slike oppgaver. 

De senere årene er det blitt mer fokus på yngre personer med demens, og 
noen mener at denne gruppen vil kunne nyttiggjøre seg teknologiske hjelpemid-
ler i større utstrekning enn eldre brukere, og at de også vil kunne være viktige 
samarbeidspartnere i produktutvikling.

Mange pårørende er interesserte i teknologiske hjelpemidler og hvordan 
disse kan bidra til en bedre og tryggere hverdag for brukeren og seg selv. En 
del pårørende finner frem informasjon på Internett og vil kanskje rette spørsmål 
til helsepersonell i hjemmetjenesten eller på hukommelsesklinikken. Det er da 
vi i det minste må henvise videre, i stedet for å heve skuldrene og si ”Beklager 
– det vet jeg dessverre ikke noe om”, eller ”Ja, jeg vet at det fins noe, men vi 
har aldri prøvd det for noen av brukerne med demens.”

Det gis informasjon om hjelpemidler på pårørendeskoler og i samtalegrup-
per. Dette er et skritt på veien, men langt fra bra nok. Vi har et langt lerret å 
bleke når det gjelder å spre informasjon og kunnskap om hjelpemidler, bruker-
behovsanalyser, implementeringsprosedyrer og oppfølging. 
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Tekniske eller teknologiske hjelpemidler

Før vi går videre, er det greit å definere hva hjelpemidler er:
”Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere 
funksjonshemmedes praktiske problemer. Hjelpemiddelet skal inngå som en 
del av en helhetlig plan og bidra til å bedre funksjonsevnen, øke selvhjulpen-
heten og lette pleien” (Rikstrygdeverket 2000).

Alle kan søke om et hjelpemiddel fra Folketrygden dersom de i minst to år har 
hatt nedsatt funksjonsevne etter en sykdom eller skade. Som regel søkes hjel-
pemiddelet i samarbeid med hjelpeapparatet i kommunen. Dersom fagpersonen 
i kommunen ikke har nok kompetanse om problemstillingen, kan Hjelpemid-
delsentralen rådspørres. Det er kommunen som har ansvaret for å følge opp 
alle ledd i formidlingsprosessen, gjerne formalisert som primærkontaktens 
oppgave. 

Kognitiv svikt

Kognitive funksjoner rammes ved demenssykdom, og i første rekke er det 
hukommelsen som svikter. Hukommelse kategoriseres i episodisk og seman-
tisk minne og prosedyreminne, som handler om å huske hendelser (episoder) 
tidligere i livet, å huske språk og generell informasjon, og til slutt å huske 
hvordan prosedyrene er for å utføre ulike handlinger. Det å huske, det vil si å 
gjenkalle informasjon, er mer krevende enn å gjenkjenne informasjon (Engedal 
og Haugen 2005). 

Andre kognitive funksjonsnedsettelser gjelder orientering for tid, sted og 
egen person, fokusert og delt oppmerksomhet, innlæringsevne, språkoppfat-
telse og tale, evne til å utføre vanlige daglige gjøremål, og evne til å forstå og 
resonnere (Ibid). 

Utfallene av kognitiv svikt kan arte seg ulikt fra person til person. Det er 
viktig å utrede dette nøye slik at vi kan identifisere hvilke ressurser som kan 
legge til grunn når et mulig hjelpemiddel skal foreslås. I tekstboks 1 følger en 
liste over krav til hjelpemiddelet dersom det skal kompensere for tapt funksjon, 
basert på forfatterens kliniske erfaring.
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Tekstboks 1

Funksjon Brukerkrav til hjelpemidler

Hukommelse  Produktet må kompensere for hukommelsessvikten. Det bør 
baseres på gjenkjenningsevne, ligne på produkter som personen 
er vant til fra tidligere. Unngå nylæring og IQ-tester. Knapper 
og brytere må være godt merket eller appellere til intuitiv bruk. 
Produktet bør tiltrekke seg oppmerksomhet, for eksempel ved at 
det er synlig i omgivelsene. Vær oppmerksom på plassering av 
produktet. En knapp for repetisjon av talemeldinger er en fordel 
om man vil høre dem flere ganger.

Oppmerksomhet  Produktet skal være lett å oppdage når man ser seg rundt i rom-
met og skanner omgivelsene. Vær oppmerksom på belysning, 
reflekser, motlys, bakgrunnsstøy/lyder, farge, form, taktile  stimuli 
ved plassering av produktet. Fjern stimuli/objekter som skaper 
kaos.

Innlæring  Produktet bør invitere til intuitiv bruk, det vil si at intellektet er 
bygget inn i produktet. Innlæring av nye prosedyrer bør unngås. 
Hvis det likevel er nødvendig, bruk enkle instruksjoner. Anskaff 
en enkel brukerveiledning. Gjenta viktig informasjon med de 
samme enkle ordene hver gang. Repetisjonsknapp kan være til 
hjelp. 

Orientering for tid  Produktet bør forklare tidspunkt på dagen og skille mellom dag og 
natt.  Produkter som kan angi mengde tid kan også være til hjelp 
for mange, for eksempel lysdioder som teller ned en viss tid.

Orientering for sted  Produktet må vise hvor en er til enhver tid, og kunne peke ut hvil-
ken retning en skal gå for å finne veien hjem. Orientering for sted 
innebærer å finne frem i egen bolig, kunne passe seg i trafikken, 
og forstå hvor en skal og hvordan en skal komme seg dit.

Orientering for  
egen person  Produktet bør utarbeides i samarbeid med personen selv og 

hennes/hans pårørende. Den personlige historien samlet i 
et album kan hjelpe til å huske hvem man er, egen alder og 
historie, likeså til å kjenne igjen familiemedlemmer og venner, 
eget hjem og eiendeler. 

Språkoppfattelse   Produktet bør kompensere for manglende evne til å forstå det 
som blir sagt. For eksempel kan bilder eller tekst oppfattes og 
forstås når språkoppfattelsen svikter. Bevegelser og gester kan 
brukes i samhandling med personen. 

Språklig uttrykksevne  Produktet må være lett å bruke slik at personen kan formidle egne 
tanker og meninger, eller en hjelp til å svare ja og nei adekvat. 
Krever at miljøet rundt innstiller seg på å bruke tid for å forstå 
og eventuelt bruke nonverbal kommunikasjon, uttrykke seg ved 
ansiktsmimikk, fakter og bevegelser.

Konsentrasjon  Produktet bør ha en oppmerksomhetskrevende design med lys 
eller lyd som vekker oppmerksomheten.

Syn  Produktet bør ikke være i blanke materialer som kan gi reflekser. 
Riktig plassering, gode kontraster og god belysning er viktig for at 
produktet skal være synlig. Store nok skilt med tydelig skrift eller 
ikoner vil lette lesbarhet. Husk at for store skilt kan være vanskelig 
å lese. Plassering av objekter og ryddige omgivelser har mye å 
si for å hjelpe selektering ved flere samtidige stimuli.



Å leve med demens. Erfaringsbasert utvikling av tilbud208

Hørsel  Produktet må ha et individuelt tilpasset lydnivå. TV/radio: la 
personen selv velge kanal og volum. Produkter med påminner-
funksjoner kan bruke lys og/eller vibrasjon i stedet for lyd. Re-
petisjonsknapper for talemeldinger. Trinnvis volumknapp. Sjekk 
kompatibilitet ved høreapparat/teleslynge. Bruk av skriftlige 
beskjeder kan være et alternativ.

Taktilt  Produktet bør ha av/på knapper som gir taktil tilbakemelding. 
”Skjelve-filter” og ”slow-operation-tolerance” vil tillate at berørin-
gen er noe usikker og tar mer tid enn vanlig. Brukervennlig grep. 
Få valg, avstand mellom knappene og taktile knapper, slik at en 
kan kjenne forskjell på bryter og resten av panelet (for eksempel 
på moderne induksjonskomfyrer).

I de senere årene er det utviklet flere hjelpemidler for personer med kognitiv 
svikt, og slike hjelpemidler kan være nyttige for personer med demens. Ek-
sempler er sikkerhetsbryter med varmesensor for komfyr, automatisk kalender 
og enkle medisindosetter som gir signal når det er tid for å ta medisinene. 
Det som kjennetegner disse hjelpemidlene er at de kan kompensere for den 
svikten personer med demens har: nedsatt hukommelse, nedsatt evne til delt 
oppmerksomhet, nedsatt orientering for tid og nedsatt evne til å strukturere 
dagens gjøremål, for å nevne noen.

I det nordiske prosjektet Teknikk & Demens i Norden (Jensen et al 2008) 
fant vi at det var vanskelig å rekruttere personer med demens som hadde fått og 
hatt nytte av kognitive hjelpemidler. Man kan spekulere på om dette skyldtes 
et underforbruk av hjelpemidler, eller om det ikke fantes vellykkede erfaringer 
med hjelpemidler for personer med demens. Begge deler kan indikere lav be-
vissthet hos helsepersonell omkring hva som fins på markedet og at noe faktisk 
kan være til nytte for personer med demens, og at kunnskap om individuell 
tilpasning og implementering mangler.

Produktutvikling med brukermedvirkning

Nye produkter og tjenester utvikles som regel på bakgrunn av en hypotese 
eller kunnskap om at det er behov for disse produktene og tjenestene og at 
produktet er nyttig for enkeltmennesket og samfunnet. Siden 1970-tallet har 
industridesignere vært opptatt av brukermedvirkning i produktutvikling. De 
hevder at dette er nødvendig for å oppnå brukeraksept, som betyr at brukeren 
vil oppleve produktet som nyttig og at man ønsker å ta produktet i bruk (Vavik 
2007). Brukersentrert design handler om å fokusere på brukerne og ta hensyn til 
dem under produktutviklingen. Brukernes vurderinger og erfaringer er viktige 
både i designarbeidet og i designprosessen (Ibid). Det vil med andre ord si at 



Utvikling av teknologiske hjelpemidler Utvikling av teknologiske hjelpemidler 209

brukerne tar del i hele prosessen, de er ikke bare premissleverandører forut for 
produktutviklingen.

Vavik (2007) refererer til Jordan (1999) som snakker om fire former for glede 
ved et produkt: fysisk, psykologisk, sosial og ideologisk glede. Den fysiske gleden 
handler om hvordan vi opplever produkter med sansene våre: syn, hørsel, lukt, 
smak og berøring. Den psykologiske gleden handler om følelsen vi får ved å mes-
tre en oppgave eller handling. Den sosiale gleden handler om forholdet til andre 
mennesker, og hvordan produkter kan gi status eller bidra til stigmatisering. Til 
slutt, den ideologiske gleden som handler om de verdier som tillegges produktet, 
og som relateres til økologisk ansvarsbevissthet (Vavik 2007). 

I demensomsorgen kan gleden ved å se en morsom lampe eller holde i kopper 
av ulikt materiale og med ulik dekor, være mer eller mindre bevisst. Gleden over 
å mestre, for eksempel å skru på lysbrytere og vannkraner, tenker vi sjelden på 
før det er et problem. Å be andre om hjelp til slike enkle handlinger, vil enkelte 
føle som et nederlag. Et eksempel som kan illustrere det sosiale aspektet, er 
unge mennesker og deres forhold til mobiltelefoner. De er opptatt av typer og 
modeller, funksjoner og finesser som telefonene har, mens de som er over sin 
første ungdom er mer interessert i å ha en telefon som er grei å bruke som en 
telefon. Den ideologiske gleden har muligens fått mer betydning de siste par 
årene, da vi nå er mer opptatt av produkter som ikke skader miljøet, og som 
kan resirkuleres.

Brukerkrav

God kjennskap til demenssykdommer og konsekvenser av kognitiv svikt er 
nødvendig for å identifisere krav til hjelpemiddelet. Med krav menes brukerkrav; 
hvordan hjelpemiddelet skal fungere for at det skal avhjelpe problemet, og hvor-
dan det skal utformes for at brukeren skal oppleve det som nyttig for seg. 

Det stilles krav til hjelpemidler om at de er funksjonelle og driftssikre, og 
hjelpemiddelsentralene kan være gode drøftingspartnere for å finne ut hvilke 
hjelpemidler som er driftssikre. Ifølge det danske hjelpemiddelinstituttet skal 
et godt hjelpemiddel være (Høegh og Jensen 2004):
•  Effektivt – det skal oppfylle målet eller oppgaven det hadde til hensikt å 

oppfylle
• Funksjonelt – det skal oppfylle det tilsiktede målet enkelt, hurtig og lett
•  Veltilpasset til miljøet – det skal fungere som hånd i hanske i de individuelle 

og generelle omgivelser
•  Harmonisk – det skal være i overensstemmelse med personens livsstil, per-

sonlighet og oppfatning av estetikk
• Driftssikkert og holdbart – det skal fungere som det skal over tid.
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Sweep (1998) undersøkte utforming av hjelpemidler for personer med demens 
og konkluderte med at tilpasninger som var gode for eldre, også var positive 
for personer med demens, men enkelte brukerkrav ble fremhevet som spesielt 
viktige i forhold til kognitive vansker: 
• Intuitiv, logisk og lett å bruke 
•  Produktene må være slik den gamle er vant til fra før – bygge på gjenkjen-

ning
•  Hjelpemiddelet må ikke kreve endret bruksmåte, som å kombinere å skru og 

trykke
• Tenk sikkerhet ved design av nye produkter 
• Produktene bør bidra til å øke frihetsfølelse, selvstendighet og mestring.

I TED-prosjektet lærte vi noe om hva som var bra for personer med demens 
generelt (Mäki 1999):
• At hjelpemiddelet må bidra til en følelse av å mestre ting selv  
• At hjelpemiddelet kan støtte personen i å treffe valg/ta beslutninger
• At hjelpemiddelet betyr noe positivt i personens liv
•  At hjelpemiddelet støtter gjenværende ressurser fremfor å konfrontere med 

svikt og tapte funksjoner
•  At hjelpemiddelet støtter selvbildet av å være en person som mestrer noe, ikke 

en person med funksjonstap
•  At hjelpemiddelet minner om løsninger som eksisterte tidligere og som per-

sonen kan gjenkjenne og forstå
• Synlig informasjon letter bruken av produktet. 

Universell utforming

Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan for universell utforming innen 
viktige samfunnsområder. Universell utforming betyr at produkter, byggverk 
og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle 
mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten 
spesielle tilpasninger eller hjelpemidler (Arbeids- og sosialdepartementet og 
Miljøverndepartementet 2004). Det arbeides i en rekke land for å utarbeide 
redskap som kan gi bedre kvaliteter på hvert av disse enkeltområdene, og 
på det samlede resultatet når alle eller flere av faktorene sees i sammenheng 
(Aslaksen et al 1997). 

I tekstboks 2 for universell utforming (Aslaksen et al 1997), og det er in-
teressant å vurdere om disse prinsippene ivaretar brukerkravene til personer 
med demens.
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Fra EU-prosjektet Enabling technology for persons with dementia 2001-2004 
(ENABLE 2004) ble brukerkravene ved demens knyttet til de syv prinsippene 
for universell utforming: 

Syv universelle prinsipper for utforming

Prinsipp 1. Like muligheter for bruk 
Utformingen skal være brukbar og tilgjen-
gelig for alle.

Prinsipp 2. Fleksibel i bruk 
Utformingen skal tjene et vidt spekter av 
individuelle preferanser og ferdigheter.

Prinsipp 3. Enkel og intuitiv i bruk 
Utformingen skal være lett å forstå uten 
hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, 
språkferdigheter eller konsentrasjons-
nivå.

Prinsipp 4. Forståelig informasjon 
Utformingen skal kommunisere nødven-
dig informasjon til brukeren på en effektiv 
måte, uavhengig av forhold knyttet til 
omgivelsene eller brukerens sensoriske 
ferdigheter.

Prinsipp 5. Toleranse for feil
Utformingen skal minimalisere farer og 
skader som kan gi ugunstige konse-
kvenser, eller minimalisere utilsiktede 
handlinger.

Prinsipp 6. Lav fysisk anstrengelse 
Utformingen skal kunne brukes effektivt og 
bekvemt med et minimum av besvær.

Prinsipp 7. Størrelse og plass for 
tilgang og bruk 
Hensiktsmessig størrelse og plass skal 
muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening 
og bruk, uavhengig av brukerens kropps-
størrelse, kroppsstilling eller mobilitet.

Hensyn til personer med demens

Personer med demens har samme rett som 
andre grupper av funksjonshemmede til å ha 
tilgang til hjelpemidler som er tilpasset deres 
funksjon, behov, alder og krav om gjenkjenn-
barhet. 

Mulig å tilpasse til ulike situasjoner, individuell 
kapasitet og preferanse, for eksempel pre-
programmerbare valg. Brukervennlig, også 
for pårørende.

En utforming som appellerer til gjenkjennelse. 
Ikke kreve nylæring. Fjerne irrelevant og forvir-
rende informasjon.

Enkel informasjon som ivaretar behovet for å 
kunne ta imot informasjon med hensyn til syn, 
hørsel, nedsatt kognisjon, koordinasjon og 
innlæringsevne.

Eventuelle feil må takles av produktet/systemet 
og ikke forventes løst av brukeren. Dette er 
spesielt viktig med hensyn til personer med 
demens. Produktet slåes automatisk av hvis 
det er feil eller fare på ferde.

Produktet må kunne brukes selv om personen 
har liten muskelstyrke, nedsatt koordina-
sjon og motorikk. Store brytere kan være et 
eksempel.

Vurder hvor utstyret skal plasseres. Må ikke 
kreve ukjente bevegelser /operasjoner. Brytere 
og lignende plasseres på logisk sted innenfor 
en komfortabel rekkevidde 

Kilde: Presentasjon på ENABLE final conference, august 2004, ved Sidsel Bjørneby. 

Tekstboks 2  
Prinsipper for universell utforming relatert til demens
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Senere har prinsippene for universell utforming blitt kritisert, fordi eldre i høy-
este grad er en heterogen gruppe og det derfor er vanskelig å få representative 
brukerkrav fra en slik brukergruppe. Derfor er ”brukersensitiv, inkluderende 
utforming” (user sensitive inclusive design) foreslått som bedre begrep (Mag-
nusson 2004). 

Brukerbehov

Dersom personer med demens skal utgjøre en fremtidig brukergruppe av nye 
hjelpemidler, må man innhente informasjon om brukersensitive krav. I MPO-
WER-prosjektet (se nedenfor) (2006-2009) (MPOWER 2007) har vi arbeidet 
nettopp med dette og innhentet opplysninger om brukerbehov og brukerkrav 
fra pårørende til personer med demens og fra eksperter på utredning og tjenes-
ter til personer med demens. Det er mange detaljer som skal på plass i et slikt 
samarbeid, og ettersom eldre er en svært heterogen gruppe kan det være svært 
vanskelig å generalisere behov. Det vil kanskje være lettere å komme frem til 
minste felles multiplum?

Fire forhold er relevante å trekke frem når det gjelder brukerbehov hos eldre: 
personens funksjonsnivå, bosituasjon, behov for omsorg og pleie, og sist men 
ikke minst motivasjon og preferanser (McCreadie & Tinker 2005). Videre vil det 
være aktuelt å ta i betraktning forandringer som skjer ved normal aldring, for 
eksempel at det er normalt å måtte bruke lesebriller fra 40-års alder. Produkter 
bør derfor være utformet på en måte som gjør at en ikke trenger lesebriller for 
å bruke det.

MPOWER-prosjektet

EU-prosjektet MPOWER (MPOWER 2007) er et eksempel på utvikling av 
produkter og tjenester i nært samarbeid mellom teknologer, helsefagpersonell 
og brukergrupper. Helt i starten av prosjektet ble brukerbehovene undersøkt 
i fire av partnerlandene: Nederland, Polen, Østerrike og Norge. Målgruppene 
for undersøkelsen var eldre, pårørende til personer med demens og helsefag-
arbeidere inkludert eksperter innen demensomsorgen. 

Datainnsamlingen skjedde av ulike årsaker noe ulikt i partnerlandene. Det 
ble gjennomført gruppeintervju med en gruppe eldre i Nederland, og med 
pårørende til personer med demens i Østerrike og Norge. I Polen ble det gjen-
nomført individuelle intervjuer med eldre. Spørreskjema ble levert til helse-
personell i Polen og Norge, mens det i Østerrike ble gjennomførte individuelle 
intervjuer med samme intervjuguide som i Norge. Til sammen 137 personer 
deltok i undersøkelsen.
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Resultatene viste at alle vurderte sikkerhet og trygghet som viktig. De eldre 
selv ønsket å være trygge i eget hjem og at de raskt kunne få hjelp dersom noe 
skulle tilstøte dem. I Nederland var mange opptatt av å ha kamera i leiligheten 
slik at de kunne ha toveiskontakt med en hjelper. 

Pårørende til personer med demens hadde behov for å være trygge for sine. 
De ønsket å få beskjed dersom noe uforutsett skjedde, gjerne på mobiltelefonen. 
Pårørende var svært opptatt av behovet for å holde styr på tiden og å mestre van-
lige daglige husholdningsmaskiner som TV, barbermaskin og høreapparat.

Helsepersonell mente at sikkerhet og trygghet var det viktigste dersom 
eldre og personer med demens skulle bo alene i eget hjem, og at spesielt risiko 
for brann burde kartlegges og forebygges, da mange ikke vil kunne klare å 
evakuere selv.

Utfordringer i fremtiden

”Ingen vil ha hjelpemidler før de må!” heter det, og det er sikkert mye sant i 
det. Hjelpemidler kan virke stigmatiserende, men de kan også bygge bro over 
det man ikke mestrer. 

I fremtiden vil vi bli flere eldre og flere eldre vil bo alene. Behovet for helse-
tjenester og bistand i hjemmet er antatt å øke, til tross for at morgendagens eldre 
vil ha bedre helse enn de som er gamle i dag. En må anta at mange vil kvie 
seg for å bruke hjelpemidler som stokk og rullator hvis det ikke er tvingende 
nødvendig. Akkurat på det punktet vil ikke morgendagens eldre skille seg fra 
dagens.

Likevel, dersom hverdagen blir enklere og gjøremålene mestres med hjelpe-
midler, vil trolig de fleste foretrekke å være selvhjulpne i stedet for hjelpe-
trengende. Det å klare seg selv er en viktig verdi i vårt vestlige samfunn. Hvis 
man føler behov for assistanse eller bistand i det daglige, er det lettere å akseptere 
et hjelpemiddel. Og hvis hjelpemiddelet i tillegg tilfredsstiller personens krav til 
brukervennlighet, at det er til å stole på og har en akseptabel pris, bidrar dette 
positivt til aksept av produktet (McCreadie & Tinker 2005). 

Men hjelpemidler er ikke hva det engang var. Tidligere var det lett å begrense 
hjelpemidler til eksempelvis rullator, støttehåndtak og sikkerhetsbryter for 
komfyr. Den teknologiske utviklingen raser av gårde og i dag benytter vi oss av 
tekniske og teknologiske hjelpemidler i vid utstrekning. Det viser seg at eldre 
som har erfaring med bruk av teknologi som mobiltelefoner, fjernkontroller 
og andre innretninger i hjemmet, er mer åpne for ny teknologi og for ta i bruk 
dette (Cohen-Mansfield & AL 2005). En amerikansk undersøkelse viste at eldre 
som var positivt innstilt til et elektronisk huskehjelpemiddel, hadde noe høyere 
utdanning, var vant til flere elektroniske hjelpemidler i hjemmet, hadde tilgang 
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til noen som kunne bistå dem ved eventuelle tekniske problemer og hadde større 
helseproblemer enn de som ikke ønsket å bruke et slikt hjelpemiddel (Ibid). 

I vårt såkalte informasjonssamfunn vil det være en utfordring å gjøre tekno-
logi tilgjengelig for alle. Dette innebærer at også marginale brukergrupper som 
eldre og personer med kognitiv svikt må kunne ta del i den digitale hverdagen, 
både ved å bruke teknologi og kunne navigere i informasjonsoverfloden (Slet-
temeås 2007).

Forslag til satsingområder

For bedre å møte de behovene som oppstår for hjelp og støtte i dagens og 
 morgendagens informasjonssamfunn, er vi som arbeider i demensomsorgen nødt 
til å engasjere oss. Det er et mål at eldre og personer med demens og kognitiv 
svikt skal kunne ta del i den digitale hverdagen. Dette gjelder også ansatte i 
helse- og sosialetaten, så vel som pårørende. 

Prosjekter (ENABLE 2004; Teknologi og demens i Norden 2008) viser at 
mange som har en demenssykdom kan nyttiggjøre seg teknologiske hjelpe-
midler, og at slike hjelpemidler kan avlaste pårørende og i noen tilfeller utsette 
innleggelse i sykehjem. Nye brukergrupper som yngre personer med demens 
og mild kognitiv svikt (MCI), kan tenkes å kunne nyttiggjøre seg teknologiske 
hjelpemidler i enda større grad. Men for at tilgang til teknologiske hjelpemidler 
skal være reell, er det to strategier som bør følges:

Den ene gjelder å lage gode og robuste hjelpemidler som er tilpasset bruker-
gruppen. Brukermedvirkning er kommet inn for fullt på flere området i sam-
funnet, også i produktutviklingen av teknologiske hjelpemidler for personer 
med kognitiv svikt. Et slikt samarbeid bør inkludere både helsepersonell med 
kjennskap til demenssykdommer og konsekvenser, og personer med demens 
og deres pårørende. Deltakelse i referansegrupper der en kan følge hele de-
signprosessen og uttale seg om og teste produktene, er viktig for å skape nye 
brukersensitive inkluderende produkter som kan være til nytte for personer 
med kognitiv svikt og demens.

Den andre strategien vil være å sørge for informasjon til og kompetanse-
heving hos helsepersonell på alle nivåer. Informasjon om hjelpemidler må inn 
i grunn- og videreutdanningene i helsefagene. Vi trenger temakurs og arbeids-
seminarer der en fordyper seg i erfaringer med bruk av hjelpemidlene og lærer 
dem å kjenne. Helsepersonell må selv beherske hjelpemidlene for å forklare 
bruken av dem og for å tilpasse produktet, eventuelt også tilrettelegge omgiv-
elsene, slik at det i størst mulig grad møter brukerens behov. Små filmsnutter 



Utvikling av teknologiske hjelpemidler Utvikling av teknologiske hjelpemidler 215

av  vellykkede installasjoner og bruk av hjelpemidler kan tjene en pedagogisk 
hensikt. Vi trenger hefter og brosjyrer som kan inspirere til å tenke konstruktive 
løsninger og til å lese mer. Vi trenger webadresser med produktpresentasjoner, 
men kanskje enda viktigere er seminarer der en kan holde og ta på produktene 
og få dem demonstrert. 

Kompetanseheving gjelder både oppdatert kjennskap til og erfaring med hva 
som fins av produkter, hvordan de virker, hvilket potensial de inneholder og 
hvordan de kan tilpasses individuelle situasjoner og miljøer. Kompetanseheving 
omfatter å ha kunnskap om demenssykdommer og konsekvenser, og kjennskap 
til brukeren og hans eller hennes preferanser, ressurser og funksjonssvikt. Det å 
kunne utføre en helhetlig brukerbehovsanalyse er essensielt for å komme frem 
til hvilket eller hvilke hjelpemidler som er aktuelle. Dette fordrer to ting – at 
en foretar hjemmebesøk og at en klarer å få til en dialog, der pårørende må 
inkluderes og spiller en svært viktig rolle, blant annet som døråpner og den 
som legitimerer behovet for hjelpemiddelet.

Når situasjon og behov er kartlagt og hjelpemiddel identifisert, stilles det 
krav til å gjennomføre en kompetent implementering av hjelpemiddelet hjemme 
hos brukeren. Implementeringen innholder demonstrasjon og testing av hjelpe-
middelet, montering og eventuelt tilkobling, brukertesting over en avtalt tid, samt 
oppfølging med justeringer hvis det skulle være behov for dette. Oppfølging 
skal skje regelmessig, for eksempel hver tredje eller sjette måned. Det kan 
hende at hjelpemiddelet må fjernes dersom brukeren blir forvirret av det, eller 
fordi det ikke lenger brukes.

En reell tilgang til teknologiske hjelpemidler avhenger av kvalitetssikrede 
prosedyrer i hjemmetjenesten slik at hjelpemidler blir informert om, anskaffet, 
installert og fulgt opp. Demensteamet i kommunen, eventuelt i samarbeid med 
kommuneergoterapeuten, vil være en naturlig instans i arbeidet med å formidle 
hjelpemidler for personer med demens.
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Funksjonshemning og aldring 
Teorier og tiltak mellom tradisjoner, 
fagfelt og fløyer

Kirsten Thorsen

Onsdag 4. juli 2007 stod det en liten bortgjemt notis i avisen Klassekampen, 
med overskriften ”Vil ikke ha felles råd”. Under overskriften stod det ”FFO 
(Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) advarer kommunene mot å opprette 
et felles råd for funksjonshemmede og eldre, slik regjeringen åpner for”. ”Vi 
har ikke alltid felles interesser med de eldre og frykter å komme litt i annen 
rekke”, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO). Hans uttalelse er en diskret formulering av den 
avstand som fins mellom det som nøytralt kan kalles funksjonshemningsfeltet 
og aldringsfeltet.

Innledning

At personer som har medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser blir 
gamle, er et relativt nytt fenomen. I 1940 var for eksempel forventet levealder 
til en person med ryggmargsskade to år etter at skaden inntrådte. Nå nærmer 
forventet levealder seg den samme som hos den øvrige befolkning. Medisinske 
og behandlingsmessige fremskritt og endringer i levekår medvirker til dette. 
Stadig flere vil derfor møte nye utfordringer gjennom kombinasjonen av funk-
sjonsnedsettelse, aldring og forhold i omgivelsene. Dette gir store utfordringer 
både for tiltaksapparatet og for funksjonshemmede og deres organisasjoner. 
Funksjonshemning og aldring (FoA) ble etablert i 1999 for å bidra til ny kunn-
skap og bedre praksis på dette feltet. 
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Jeg ble rekruttert som leder av det som da var et treårig program. To år 
senere ble FoA ”fast” som bevilgning og seksjon, og er i dag en fagenhet ved 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Som psykolog og gerontolog 
har mye av min forskning vært konsentrert om formell og uformell omsorg 
(blant annet Thorsen 1998). Å komme fra alders- og omsorgsfeltet til funk-
sjonshemningsfeltet og introdusere temaet aldring blant forskere som arbeider 
med funksjonshemning, var å bevege seg inn i en annen verden, med andre 
begreper, tenkemåter, idealer og strategier. Det er annerledes i en grad alders-
forskere og funksjonshemningsforskere knapt aner. Feltene er så forskjellige at 
Teppo Kröger (2007) kalte sitt innlegg på den niende nordiske konferansen for 
NNDR (Nordic Network on Disability Research) i Gøteborg 10-12 mai 2007: 
”Care Research and Disability Studies: Nothing in Common?” Han innleder 
sitt abstract slik: 

”Several disability activists and researchers have explicitly refused to use 
the concept (care, min tilføyelse) for containing a view of disabled people 
as dependent, non-autonomous second-class citizens and argued that in-
stead of care disabled people need human rights and control over their own 
lives. Accordingly, disability studies are about analysing the oppression and 
exclusion of disabled people, not about care.” 

Han plasserer seg selv faglig slik: “I must confess that I identify myself primarily 
as a care researcher, not as a disability researcher.” (Kröger 2003).

Jeg har måttet spørre meg selv, både på FoAs og egne vegne: Er det mulig å 
være både aldersforsker og funksjonshemningsforsker, eller må man operere 
med splittede identiteter – være vekselvis det ene eller det andre? Lar de to seg 
forene? Og hvordan er det å introdusere aldringsperspektivet i et funksjons-
hemningsfelt som ikke alltid har ”felles interesser med de eldre og frykter å 
komme litt i annen rekke”? Denne skepsis, frykt og avstandstaken gjelder både 
”de funksjonshemmede” og ”de eldre”. Funksjonshemmedes organisasjoner 
frykter å bli tilsidesatt av krav og behov fra den store og økende gruppe av eldre, 
og at rettighetskrav skal drukne i omsorgsbehov. Eldre og deres organisasjoner 
ønsker ikke å bli oppfattet som eller assosiert med ”funksjonshemmede”, selv 
om eldre kan ha mange av de diagnoser som gir medlemskap i funksjonshem-
medes organisasjoner. Begge grupper oppfatter den andre gruppen som uønsket 
selskap. Begge ser ut til å være redd for å bli ”smittet” av den andre med et 
dobbelt stigma – både funksjonshemmet og gammel. Begge grupper er redde 
for å svekke egen strategiske og politiske posisjon ved å bli assosiert med den 
andre gruppen. Dette skjer selv om en kunne tro at forenede krefter mellom 
flere mennesker ville gi større politisk styrke og gjennomslagskraft. 
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Avstanden viser seg også ved at det er liten overføring av begreper fra 
funksjonshemningsforskningen til aldringsforskningen, og vice versa, slik 
Oldman (2002) påpeker. Ordet ”disability” gir få funn ved litteratursøk innen 
gerontologisk forskning og er sjelden å finne i indeksoversikter, mens tekster 
og debatter på funksjonshemningsfeltet har få henvisninger til eldre mennesker 
eller aldring. 

Både funksjonshemningsfeltet og aldringsfeltet har som sin berettigelse 
og hensikt å bidra til bedre kår blant disse to gruppene, men oppfatningen av 
hva som er sentralt i ”bedre kår” og hvordan en skal komme dit, er forskjellig. 
Derfor betyr det å gå over til funksjonshemningsfeltet fra aldersforskningen 
å lære seg et nytt vokabular om man ikke skal risikere å bli utdefinert som en 
fremmed som har forvillet seg inn, oppfattet som naiv eller uforstående, irrele-
vant eller direkte skadelig. Ordet ”omsorg” fra aldersforskningen erstattes med 
ordet bistand eller assistanse når det gjelder personer med funksjonshemning. 
Læretiden blir lang og usikker.

I denne artikkelen stilles spørsmålet: Hvilke grunnposisjoner, idealer og 
ideologier har de to feltene – funksjonshemningsfeltet og aldringsfeltet – og 
lar disse seg forene? Hva er det som skiller? Begge felter er ikke bare ”fagfelt”, 
men begreper og perspektiver inngår som idealer og strategier i arbeidet til mål-
rettede organisasjoner og talspersoner, for å bedre gruppenes kår. I enda større 
grad enn aldringsfeltet innehar funksjonshemningsfeltet aktivister, ideologer, 
fløyer – og motstandere. Det oppstår temperaturer i debatten som overrasker, 
forvirrer, kanskje skremmer. Den får selv forskere om funksjonshemning – ikke 
minst fra England – til å foretrekke det nordiske fag- og forskningsmiljøet som 
et smulere farvann, med en åpnere debatt og færre tabubelagte områder og 
begreper. Teppo Kröger stiller et overskridende spørsmål (2003): Kan omsorg 
ses som en menneskerett? Kan utestengning fra adekvat omsorg forstås som 
undertrykking?

La oss se hva som karakteriserer de ulike feltene – med sine fløyer, tradi-
sjoner og posisjoner – og hvordan de avviker fra hverandre.

Modeller for funksjonshemning

Det er nær sammenheng mellom begreper, teorier og strategier. Begreper retter 
søkelyset mot noen fenomener og angir perspektiver for tanken, teorier setter 
begrepene inn i en større og systematisk sammenheng og strategier angir ret-
ning for krav og handling. ”Alt henger sammen med alt”, som Gro Harlem 
Brundtland så treffende formulerte det. Derfor blir også kampen om begrepene 
og definisjonene viktig, de inngår i definisjonsmakt og peker mot prioriterte 
strategiske områder. Det er med hensikt det her anvendes en makt- og strids-
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terminologi. Ulike teorier, begreper og strategier, og markering av posisjoner 
har ført til at ”omsorg” er et tabuord i enkelte fløyer blant funksjonshemmedes 
talspersoner og forskere. 

Forskning om funksjonshemning tok lenge utgangspunkt i det som er kalt 
”den medisinske modellen”. Den baserte seg på WHOs definisjon av funk-
sjonshemning, ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities 
and Handicaps). Forståelsen av funksjonshemning var individuell, årsaken 
lå i individets sykdom eller lidelse (impairment). Denne ga opphav til funk-
sjonshemning (disability) som igjen førte til vansker med å fungere i samfun-
net – til rollehandicap (handicap) (Grue 2000). Botemidlet ble å ”reparere” 
og behandle sykdommen, rehabilitere individet etter skaden eller forebygge 
sykdom, skader og ulykker. Personen skulle settes i stand til å fungere bedre. 
Tiltak var individrettede.

Den medisinske modellen
Den medisinske modellen inngikk i allianse med, og ble i stadig større grad 
fulgt opp av det Finkelstein (1993) har kalt ”den administrative modellen for 
funksjonshemning”. Den inngikk i en videre velferdsmodell der en rekke tiltak: 
medisinske, rehabiliterende, ergoterapeutiske, sosiale og omsorgsrettede, skulle 
gjøre tilværelsen lettere for personer med funksjonsnedsettelser. Dette kunne 
skje i institusjoner eller ute i samfunnet. Som Oldman (2002, s. 793) formulerer 
det: ”Disability can be rarely cured, so it has to be ”cared for”.” Sosialtjenester 
og omsorgstjenester inngår i samspill med medisinske tjenester i en stor til-
takspakke rettet mot personen, for å gjøre tilværelsen lettere.

Den sosiale modellen
Den medisinske modellen kom tidlig under angrep fra personer med funk-
sjonshemninger, som også angrep den administrative modellen. Gerry Zarb 
(1993, s. 66), som er forsker og har en funksjonshemning, formulerte kritik-
ken av alle velmenende personer og yrkesgrupper: ”Statutory services that are 
available mostly create and reinforce older people’s dependency and frustrate 
their attempts to maintain control over their lives” (sitert etter Oldman 2002, 
s. 793). Aksjonister og forskere blant personer med funksjonshemning i Eng-
land formulerte den sosiale modellen (Oliver 1990,1996; Campbell and Oliver 
1996). Denne har en klar forståelse av årsak og en like klar strategi: Det er ikke 
den enkeltes funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade som gjør mennesket 
funksjonshemmet, det er barrierer i omgivelsene, enten disse er fysiske – som 
trapper, eller psykiske – som andres holdninger, eller sosiale – som utestengning 
og diskriminering. Den sosiale modellen hevder at ”funksjonshemning” er en 
sosial konstruksjon, en begrepsdannelse knyttet til dem som ikke når opp til 
et ideal eller en gjennomsnittlig norm om ”det vanlige”, ”det normale”. Selve 
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begrepet gjør personer ”annerledes”, skiller dem ut som en egen mindreverdig 
kategori, noe som legitimerer utstøtning og særbehandling. 

Det var først og fremst unge, fysisk funksjonshemmede personer som angrep 
den medisinske modellen. I England ble The Union of Physically Impaired 
Against Segregation (UPAIS 1975) etablert, en annen gruppe var nettverket The 
Liberation Network of People with Disabilities. I USA hadde unge personer 
med funksjonshemning startet Movement for Independent Living (ILM), og en 
internasjonal organisasjon var Disabled Peoples International. 

Helt sentralt for den sosiale modellen og organisasjonenes og funksjonshem-
medes egne posisjoner, var skillet mellom impairment (funksjonsnedsettelsen) 
og disability (funksjonshemningen). Problemene ligger ikke i funksjonsnedset-
telsen, men i samfunnets barrierer. Strategien var nedbygging av funksjonshem-
mende barrierer. Bidrag til dette er blant annet kravet om universell design, 
borgerstyrt personlig assistanse og det å motta penger til å betale for tjenester 
istedenfor å motta tjenester. 

Den sosiale modellen har fungert mobiliserende for funksjonshemmedes 
organisasjoner. Særlig i England anvendes den av enkelte til å skille mellom 
”de som er med oss” og ”de som er mot oss”. Frontene blir steile og utfallene 
harde mot dem som anses som frafalne, noe som også rammer andre forskere 
– blant andre Tom Shakespeare (2006) – som selv har en funksjonshemning. 
Han er etter hvert blitt stadig mer kritisk til den sosiale modellen. Han sier i 
innledningen til sin bok med den talende tittelen Disability Rights and Wrongs: 
”Yes, I believe that this lack of progress may also indicate the failure of radical 
approaches based on the social model of disability, which have sometimes be-
come inward-looking and secterian.” (s. 1). Han avviser den radikale sosiale 
modellen av funksjonshemning og hevder at den er kommet til veis ende (dead 
end). Den tok en feil vending da den ble den dominerende forståelsesmodell i 
UK (s. 2), og han hevder den er blitt ”dogmatisk”.

Innvendingene fra ham og andre kritikere er at man i den sosiale modellen har 
glemt den opplevde kroppen. En teori om funksjonshemning kan ikke benekte 
smerter, sykdom, kraftløshet – opplevelsen av den fysiske funksjonsnedsettel-
sen (Shakespeare and Watson 1993; Shakespeare 2007; Oldman 2002). Det er 
vokst frem en stadig større forskningsmessig interesse for kroppens sosiologi og 
psykologi, med studier som omhandler den opplevde kroppen (Arntzen 2003). 
Lars Grue (2000) påpeker at den sosiale modellen er opptatt av kroppen, slik 
den møter fysiske og sosiale barrierer i omverdenen.

Den relasjonelle modellen
En norsk definisjon av funksjonshemning presenterer den relasjonelle modellen, 
slik den er definert i St.meld. nr. 8 (1998-99) Om handlingsplan for funksjons-
hemma 1998-2001:
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”Til grunn for denne meldinga ligg ei forståing av funksjonshemming som 
eit mishøve mellom individet sine føresetnader og krav frå miljøet og sam-
funnet si side på område som er vesentlege for å etablere og halde ved lag 
eit sjølvstendig og sosialt tilvære.”

Den er også kalt ”gap”-modellen (St.meld. nr. 40 2002-2003), der funksjons-
hemningen utgjør avstanden mellom individets funksjonsevne og miljøets 
krav. Denne avstanden kan hovedsakelig skyldes barrierer og hindringer i 
omgivelsene, slik omtrent alle blir funksjonshemmet og får mobilitetsvansker 
når heisen trer ut av funksjon i høyhus. Men det kan være former for funks-
jonsnedsettelse som vedblir å innebære funksjonshindringer selv med den mest 
intensive til rettelegging, slik personer med alvorlig hjerneskade eller sterk 
utviklings hemning vil oppleve det.

I angelsaksiske forskningsmiljøer er den relasjonelle modellen kalt ”den 
nordiske modellen” (Shakespeare 2007).

Enkelte organisasjoner for personer med funksjonshemning foretrekker å 
bruke ordet funksjonsnedsettelse om den personlige funksjonsnedsettelsen (im-
pairment), og funksjonshemning om den som skyldes barrierer i omgivelsene 
(disability). Den relasjonelle definisjonen inkluderer begge.

Den relasjonelle modellen åpner for langt flere tilnærminger, både forsk-
ningsmessig og handlingsmessig, til funksjonshemningsfeltet. Den inkluderer 
både fysiske hindere i miljøet, universell design, livsløpsboliger, holdninger til 
dem som defineres som ”annerledes”, diskriminering og sosiale barrierer som 
hindrer inkludering. Den innbefatter også reaksjoner på psykiske, kroppslige 
og sosiale forandringer, og fokuserer på selvoppfatning og mestring.

Feltet blir rikere, mer komplekst og flere tilnærminger blir anerkjent som 
formålstjenlige innen den relasjonelle modellen. Engelske forskere opplever at 
frontene er nesten borte og verdsetter åpenheten for ulike synspunkter når de 
kommer til de nordiske kongressene i NNDR (Nordic Network on Disability 
Research).

Den sosiale modellen fører til en verdsettingsstrategi i pakt med det post-
moderne samfunnets positive vurdering av et mangfold av ulike livsstiler, med 
respekt for likeverdig annerledeshet. Personer med hørselsnedsettelse hevder 
de er en språklig minoritet, i eget språksamfunn er ikke de ”hemmet”, men vi. 
Tegnspråket er verdensomspennende, overalt kan man snakke sitt eget språk i 
møter med andre hørselshemmede. De ønsker å få tegnspråk anerkjent som en 
egen språklig minoritet. Funksjonshemmede personer vender sin ”hemning” 
til en fordel eller gjør den betydningsløs når hjelpemidler finnes. Sosiologen 
Mike Oliver, som sitter i rullestol, stilte i en forelesning spørsmålet ”What’s so 
wonderful about walking?” (senere publisert i Oliver 1996).
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Den ”biopsykososiale” modell
En nytt internasjonalt klassifikasjonssystem, ICF, (International Classification 
of Functioning, Disability and Health) ble lansert av WHO i 2001. Her er både 
biologiske, relasjonelle og kulturelle forhold trukket inn. ICF hevder å være en 
”biopsykososial” modell, med en syntese som tar hensyn til alle forhold som 
kan resultere i en funksjonshemning. Mens WHO anvendte de tre begrepene 
”impairment”, ”disability” og ”handicap”, bruker ICF nå begrepene ”functio-
ning”, ”disability” and ”health”. Søkelyset dreies fra sykdom til helse, fra hva 
personen ikke kan gjøre til det han eller hun klarer å gjøre. ICF skal beskrive 
hvert enkelt menneskes situasjon innenfor en rekke helse- og kroppsrelaterte 
områder; kroppsfunksjoner, kroppsstrukturer, aktiviteter og deltakelse, og mil-
jøfaktorer. Mange faktorer innvirker gjensidig på hverandre. Det er etter hvert 
utarbeidet et detaljert klassifikasjonssystem av grader av funksjonsnedsettelser 
innenfor ulike dimensjoner. Det nye med ICF i forhold til ICIDH er at ICF 
likestiller funksjonshemninger som skyldes kroppen og omgivelsene. I visse 
tilfeller kan man være funksjonshemmet uten noen diagnoser eller kroppslige 
funksjonsnedsettelser, som når tidligere psykiatriske pasienter som er blitt 
friske, fortsatt diskrimineres ut fra sin tidligere diagnose. Men hvorvidt det er 
mulig med en så omfattende syntese som ICF legger opp til og hvor anvendbar 
den er, gjenstår å se. 

Når ICF anvendes i praksis, trekkes en rekke ulike faggrupper inn: fysiote-
rapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, leger, psykologer, sykepleiere. Modellen 
gjør faggruppene og deres faglige vurderinger likestilte; det er ikke lenger den 
medisinske profesjonen eller kunnskapen som har det avgjørende ord om årsaker 
og tiltak. Slik ligner tilnærmingen den administrative modellen.

I kjølvannet av dreining av begreper og endringer av forståelsesformer, er 
det kommet en mye sterkere rettighetstenkning. Den internasjonale konven-
sjonen om menneskerettigheter for funksjonshemmede er ratifisert av Norge. 
Regjeringen arbeider nå med utarbeidelsen av en antidiskrimineringslov som 
trolig vil bli innført i 2009.

I praksis eksisterer de ulike modellene side om side fremdeles, og gir 
opphav til ulike tiltak på forskjellige områder. Fremdeles har den medisinske 
modellen stor utbredelse, ikke minst når det gjelder eldre mennesker som får 
funksjonsnedsettelser, og overfor syke og skadede mennesker som trenger 
individuell behandling og opptrening. Men utvilsomt har det i løpet av 10-20 
år skjedd en radikal endring av definisjoner, begreper, synspunkter og strate-
gier når det gjelder personer med varige funksjonshemninger, de som kalles 
”funksjonshemmede”. 

I kortform følger endringene en linje fra pasient til bruker til borger, eller 
sagt med tittelen til NOU 2001-22: ”Fra bruker til borger”. Fokus er endret 
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fra behandling av pasienter til oppfyllelse av borgerrettigheter og lover mot 
diskriminering.

En studietur til Danmark i september 2007 for å studere danske ”pleje- og 
ældreboliger”, ga den overraskende språklige oppdagelse at så godt som alle 
vi møtte – administratorer og omsorgs- og pleiepersonale, av alle faggrupper 
– omtalte personene som ”borgere”. Det er borgere i ”plejeboligen”, borgere 
på ”sundhedsklinikken”, på ”seniorcenteret”– alle var de borgere. De ble som 
regel ikke omtalt som pasienter, brukere eller beboere. Slik ble likhetene, ikke 
forskjellene, understreket, slik var alle fremstilt som borgere – personer med 
 rettigheter. Borgerstatusen ble deres fremste kjennetegn. Forskjellene ble be-
skrevet ved språklige tilføyelser; som borgerne på ”seniorcenteret”, ”sundheds-
klinikken” eller i ”ældreboligen”. 

Ut fra norske språkvaner ble det en kilde til undring hvor gjennomført 
språkbruken var. Om den var mer konsekvent i Århus-regionen, som vi besøkte, 
enn andre steder i Danmark, vet vi ikke. Men språkbruken har støtte i danske 
regjeringsdokumenter som sier at ”Regeringen ønsker at udvide det enkelte men-
neskes frihed og valgmuligheder. (…) Borgerne får frihed til at vælge mellem 
forskjellige offentlige og private løsninger” (sitert etter Anne Skov 2007).

Hvordan overskride forskjeller i begreper,  
verdier og tradisjoner

Også personer med tidlige funksjonshemninger får sykdom, opplever aldrings-
relaterte svekkelser og kan trenge omsorg og pleie. Nedenfor er sammenfattet 
noen hovedforskjeller i tilnærmingen til eldre personer med funksjonsnedset-
telser og personer med tidlige funksjonshemninger. Her er hovedforskjellene 
understreket, i praksis er det glidende overganger (delvis hentet fra Kröger 
2007):

Overfor personer med funksjonshemning Overfor eldre
Sosial modell Medisinsk modell
Deltakelse, aktivitet, integrering  Nedtrapping, tilbaketrekning, 

pensjonering
Fokus på barrierer, diskriminering Fokus på omsorg, pleie
Uavhengighet, selvstendighet Omsorgsrelasjoner
Universell design, tilrettelegging Omsorg, behandling, pleie
Menneskerettigheter  Omsorgsetikk, omsorgs-

rasjonalitet
Individuell tilpasning av tilbud Mer standardiserte løsninger
Borgerstyrt personlig assistanse  Hjemmehjelp, hjemmesykepleie
Egne boliger Sykehjem, omsorgsboliger
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Omsorgsbegrepet har vært kritisert for å sette personer i en underlegen, min-
dreverdig mottakerposisjon, der giveren har makt og mottaker blir avhengig og 
avmektig. Men mennesker i alle aldre, med eller uten funksjonshemning, kan 
ha perioder der de er syke, har smerter, får funksjonsnedsettelser og kan trenge 
omsorg. Hvordan kan man gjøre omsorg legitimt som forskningsbegrep, tiltak 
og tilnærming også innenfor funksjonshemningsfeltet?

Teppo Kröger (2003) gjør det ved å argumentere for at den sosiale modellens 
ensidige fokus på selvstendighet og uavhengighet, ser bort fra at alle mennes-
ker – også ”funksjonsfriske” – livet igjennom er avhengige av andre. ”What is 
independence, after all? Is it ever possible to achieve independence in human 
life?” (Kröger 2003, s. 4). Han understreker at et grunnleggende menneskelig 
livsvilkår er vår gjensidige avhengighet av andre. Kanskje er det særlig unge 
menn som lider av den illusjon at fullstendig uavhengighet og selvstendighet 
er en mulig og ønskelig verdi, spør han. 

Det blir forståelig at personer med funksjonshemning, som er sterkt avhen-
gige av andres hjelp, ønsker og krever større selvstendighet, flere valg og mer 
kontroll over sine liv. Like fullt kan det være nødvendig å revurdere idealer om 
uavhengighet og anerkjenne vår gjensidige avhengighet, ikke bare for hjelp, 
men for varme, nærhet og kjærlighet. Kröger stiller spørsmålet: Hva med å 
endre navnet på Centers of Independent Life i England, organisert av personer 
med funksjonshemning, til Centers of Interdependent Life?

Kröger (2007) lanserer begrepene ”omsorgsrikdom” og ”omsorgsfattigdom” 
(care wealth and care powerty), og understreker at det å motta adekvat omsorg 
er en grunnleggende menneskerett. Slik plasserer han omsorgsbegrepet innenfor 
rettighetsbegrepet og forankrer perspektivet i tilnærminger til levekår, rikdom 
og fattigdom. Han relaterer seg til det nye samfunnsvitenskapelige tema sosial 
kapital (Putnan 2000) eller sosial tillit mellom mennesker. Men slik blir stadig 
flere livsområder inndratt i det opprinnelige økonomiske kapitalbegrepet. Slik 
skal også omsorg gjøres akseptabelt – ja, nødvendig – for funksjonshemnings-
feltet innenfor en nyere faglig diskurs. 

Ulike tiltak til eldre og personer  
med funksjonshemning 

Ulike tiltak oppfattet som velegnet for den ene gruppen, er gjerne ansett for 
uegnet for den andre gruppen. Sykehjem, også store institusjoner, har inntil 
det siste vært akseptable for eldre personer med demens, mens institusjoner 
er avviklet for personer med utviklingshemninger, inkludert dem med stor 
utviklingshemning. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) var tidligere først 
og fremst benyttet av yngre personer med fysisk funksjonsnedsettelse som selv 
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var i stand til å lede og administrere sine assistenter. Der eldre personer med 
funksjonsnedsettelse tildeles hjemmehjelp og hjemmesykepleie – ofte mange 
hjelpere som kommer til uforutsigbare tider for å utføre helt bestemte oppgaver 
– kan personer med funksjonshemning få personlig assistanse fra få personer, 
som kommer til tider han eller hun som arbeidsleder har bestemt og ønsker. Det 
er få som har BPA (1833 personer i 2006). I de siste årene har flere personer 
over 50 år personlig assistanse, men bare 5,9 prosent er over 67 år.

ULOBA (Andelslag for borgerstyrt personlig assistanse – BPA) har noen 
illu strerende formuleringer i sin brosjyre. Vi merker oss at de har tatt i bruk 
borgerbegrepet – i ”borgerstyrt” – mens det tidligere het brukerstyrt personlig 
assistanse: 

”BPA i ULOBA gir folk makt og frihet over eget liv! Vi ønsker vel alle frihet 
til selv å bestemme når vi skal legge oss, når vi skal vaske kjøkkengulvet 
og når vi skal ut i det fine været. Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i 
ULOBA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede. Når folk selv kan 
lede egne personlige assistenter, blir resultatet kontroll over egen tilværelse 
og muligheten til et verdig, variert og selvstyrt liv.”

For visse tjenester eksisterer det aldersgrenser. I Danmark kan mennesker som 
får en funksjonsnedsettelse etter 67 år, ikke få ledsagerordning. I Norge faller 
det statlige tilskuddet til kommunene på kr 770 000 per år for personer med 
særlig store og komplekse hjelpebehov bort etter at personen er fylt 67 år. Mange 
land har adskilte lover, organisasjoner og tiltak for eldre og funksjonshemmede 
(for eksempel Finland og mange stater i USA). Zarb (1993) klager over at han 
får mindre myndiggjørende (empowering) tjenester ettersom han blir eldre og 
overføres fra tjenester til funksjonshemmede til eldreomsorgen.

I en gjennomgang av tjenester til personer med funksjonshemning og eldre 
personer med funksjonsnedsettelser i USA, spør forfatterne av artikkelen om 
forskjeller i tjenestene betyr aldersdiskriminering. De sier: 

”Older adults are seen as frail and vulnerable people who need to be 
protected, whereas younger individuals with disabilities accept risk as the 
price of full social participation. Care options rejected by younger people 
with disability (including both institutional and home care) are considered 
mainstream for older adults” (Kane, Priester og Neumann 2007). 

Forfatterne hevder at mange av ulikhetene i valgmuligheter og finansiering av 
tjenester representerer en form for aldersdiskriminering. En norsk studie av 
personer med utviklingshemning i vertskommunene, fant at eldre der ikke var 
sterkere hjelpetrengende enn yngre, men at eldre fikk mindre tilbud og tjenester 
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enn yngre, selv med samme funksjonsnivå. Vertskommunene er 33 kommuner 
som tidligere hadde sentralinstitusjoner, og der mange personer ble boende etter 
at HVPU-reformen stengte institusjonene. At eldre ikke er mer hjelpetrengende 
enn yngre, kan skyldes flere former for seleksjon: Flere hjelpetrengende ble 
boende i kommunene, og flere sterkt utviklingshemmede faller bort i yngre 
alder (Bugge og Thorsen 2004).

En vesentlig grunn til både ulike verdier og ulike tjenester til yngre og eldre 
personer med funksjonsnedsettelser, er trolig alderspensjoneringens definisjon 
av eldre som mennesker ”på vei ut” av samfunnslivet. Ved aldersgrensen har de 
juridisk og samfunnsmessig mistet noen rettigheter til å være aktive deltakere i 
samfunnet. Verdier som inkludering, aktivitet og deltakelse blir mindre gyldige 
og mer begrensede. I tillegg kommer forestillinger om at eldre har mer behov 
for å hvile, for ro og ettertenksomhet, slik den tidligere tilbaketrekningsteorien 
(Cumming og Henry 1961) generaliserte til alle eldre. Tilsvarende postulerer 
den nyere teorien om gerotranscendens (Tornstam 1989) at mennesker har et 
driftslignende behov for en mer reflekterende åndelig periode i alderdommen. 
Forestillinger om engasjerte unge personer med funksjonshemning på vei inn 
i samfunnet og eldre slitne personer på vei ut av samfunnet, legitimerer ulike 
tiltak basert på ulike prinsipper for de to gruppene. Men ikke alle aldersrela-
terte og aldersdifferensierte tiltak representerer aldersdiskriminering eller er 
uberettigede (Kane, Priester og Neumann 2007). Poenget er at mange tjenester 
praktiseres generelt, uten tilstrekkelig hensyn til individuelle ønsker og behov, 
og uten rett til brukerinnflytelse og selvbestemmelse. 

Mennesker med funksjonshemning krever innflytelse også over den forsk-
ningen som utføres, ”Nothing about us without us”. Stadig flere funksjonshem-
mede forskere deltar etter hvert på kongresser. Kravet er i liten grad reist på 
eldrefeltet.

Men er aldringsfeltet under påvirkning av idealer og verdier som er do-
minerende på funksjonshemningsfeltet? Hvordan bør feltene inkorporere 
sentrale begreper og verdier fra ”det andre feltet”? Voksne personer med funk-
sjonsnedsettelser vil inkluderes av den bebudede antidiskrimineringslovgiv-
ningen også når de blir eldre. Hvordan gjenstår å se. Universell utforming vil 
gjøre livet lettere for eldre med funksjonsnedsettelser. Det skjer en storstilt 
avinstitu sjonalisering innen eldreomsorgen, fra store sykehjem til mindre 
omsorgs boliger, og det foregår en avhjemling av institusjoner til status som 
vanlige boliger. ”Smått er godt” har lenge vært ledetråd i demensomsorgen. 
Små boenheter får nå særskilt økonomisk støtte i Omsorgsplan 2015 (lansert 
av Helse- og omsorgsdepartementet i 2007). Omsorgsboliger der personene 
er leietakere, har fått stadig større innpass i Norge, med en relativ reduksjon i 
tradisjonelle sykehjem. Dette er i tråd med dansk eldreomsorg der pleie boliger 
(det vi kaller sykehjem) er definert som boliger, beboerne er leietakere og  
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betegnes som borgere. Hovedfokus er ikke på den syke delen (sykehjem), men 
på en person som har hjelpe- og pleiebehov og bor i en vanlig bolig. Kravene 
til bolig for eldre personer med sykdom og funksjonsnedsettelse nærmer seg 
gradvis kravene til bolig for yngre personer med funksjonshemning.

Så må eldreomsorgen ta inn over seg verdier som aktivitet, engasjement og 
deltakelse for eldre så lenge som mulig. Det skal innebære rett til å få komme 
ut, bevege seg, få rehabilitering og opptrening, og få ledsager med seg om han 
eller hun skulle trenge det. Det betyr individuell tilrettelegging ved behov for 
utfordringer, variasjon og kontinuitet, og støtte til å opprettholde funksjoner. 
Det er nødvendig med reduksjon av barrierer i miljøet og god tilgjengelighet, 
som ved installasjon av heis i boliger med flere etasjer. Verdier som individua-
lisering, autonomi, selvbestemmelse og innflytelse (empowerment) bør prege 
eldreomsorgens tiltak og tilbud. Prinsipper fra personlig assistanse kan med 
fordel også legges til grunn i eldreomsorgen.

Så må funksjonshemningsfeltet kunne anerkjenne at mennesker i noen 
livsfaser har behov for god omsorg og pleie, gitt med varme og innlevelse, på 
måter som støtter opp under personens identitet og egne ønsker og behov. 

Et livsløpsperspektiv  
overskrider kategorier og grenser

Hvilke utfordringer stiller denne situasjonen FoA – og mer generelt – vel-
ferdspolitikken – overfor? Finnes det andre perspektiver og tilnærminger som 
overskrider grenser mellom tradisjoner, fagfelt og fløyer – mellom funksjons-
hemningsfeltet og aldringsfeltet?

Et livsløpsperspektiv ser livet som et forløp med en tidsdimensjon. En 
funksjonsnedsettelse blir en hendelse som kan inntre når som helst i livet, ved 
fødsel, i oppvekst, i voksen alder og i alderdommen. Et livsløpsperspektiv 
understreker at tidsdimensjonen er helt sentral i våre liv. Livet er uopphør-
lig og ustoppelig en reise i tiden, fra en fortid, opplevd i en nåtid, sett mot en 
fremtid. I et livsløpsperspektiv er liv plassert i tid og sted, leves innenfor en 
bestemt sosial- og samfunnsmessig kontekst, preges av livets vilkår og møter 
barrierer. Men menneskene er samtidig aktører, foretar valg, mestrer og gjør 
overskridende handlinger. Menneskene er ikke ”ofre”, for sin skjebne, for 
funksjonsnedsettelser og for konsekvensene, men stilles overfor muligheter for 
mestring (Giele og Elder 1998). Ressurser, inntekt, arbeidsmuligheter, helse, 
nettverk og personlige kapasiteter, er imidlertid ulikt fordelt. Både aktivister, 
organisasjoner, fagfolk og forskere innen aldringsfeltet og funksjonshemnings-
feltet forsøker å endre på det.
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Et livsløpsperspektiv ser den enkeltes livsløp innvevd i historiske epoker, 
med sine kulturelle oppfatninger av og vilkår for både funksjonshemning og 
alderdom. Forståelsen av funksjonshemning har i de siste 30 årene vært under 
radikal endring, som redegjort for, fra pasient til bruker til borger. Særlig ra-
dikal har endringen i vilkår og fortolkning vært når det gjelder personer med 
utviklingshemning, slik HVPU-reformen markerte. Institusjonaliseringen og 
særomsorgen ”Helsevernet for psykisk utviklingshemmede” (HVPU) illustre-
rer særbehandlingen av en bestemt gruppe; personer med utviklingshemning. 
HVPU-reformen (1.1.1991) var en oppheving av denne særomsorgen. Utvik-
lingshemmede mennesker skulle ikke lenger isoleres i egne institusjoner, men 
bo i vanlige boliger og omfattes av de ordinære tjenestene. De skulle inkluderes 
i samfunnet som alle andre. Deres livsløp skulle ”normaliseres” (Nirje 2003) og 
gjøres mest mulig likt andre borgeres. Både deres status og hjelpetilbud skulle 
omdefineres; fra særomsorg til ordinær omsorg og vanlige tjenester. 

Men også oppfatningen av aldring og alderdom, og meninger om når folk 
er ”eldre” og ”gamle” har endret seg (Daatland 2005). Det er flere ”tegn i 
 tiden”: Flere eldre over 60 år velger nå å fortsette i arbeid, ”arbeidslinja” gjøres 
gjeldende også for dem. Dette signaliserer at eldre ønsker å være aktive, delta 
og være inkludert i arbeidslivet lenger, at offentlige myndigheter støtter opp 
om dette og at arbeidslivet trenger dem. ”Eldre som ressurs” blir ikke bare et 
vakkert håp og honnørord.

Et livsløpsperspektiv åpner for anerkjennelsen av at alle opplever former 
for funksjonsnedsettelser om de blir gamle: synsreduksjon, hørselsnedsettelser, 
stivhet, tretthet, kraftløshet, sykdommer. En sykehjemsbeboer har vanligvis 
mange diagnoser. Perspektivet erkjenner at de fleste med funksjonsnedsett-
elser er gamle, og at de – liksom yngre – møter barrierer og fordommer i 
omgivelsene. Det er normalt å ha kroniske lidelser og funksjonsnedsettelser i 
alderdommen. 

Et livsløpsperspektiv opphever den todelte kategoriseringen av mennesker 
i funksjonshemmede og eldre. ”De funksjonshemmede” blir ikke ”de andre”, 
”annerledes”, ”mindreverdige” – de er som andre, sett i et livsløpsperspektiv. 
De har fått sin funksjonsnedsettelse tidlig i livet, mens andre får den senere. 
En slik normalisering og anerkjennelse av ulike, men likeverdige mennesker, 
er nettopp i tråd med kampen mot fordommer og diskriminering av mennesker 
med funksjonshemning.  Samtidig kan opphevelsen av forskjeller bli truende 
fordi organisering og tildeling av ressurser er basert på diagnoser og anvend-
else av kjennetegn på gruppene, de er utgangspunktet både for rettigheter og 
tiltak.  Kjennetegnene er fundamentet for innsatsen for å oppheve forskjellene. 
Posisjonene blir paradoksale.

Samtidig anerkjenner livsløpsperspektivet at det innebærer forskjeller når i 
livet funksjonsnedsettelsen inntrer. De som har fått den tidlig i livet, risikerer 
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å utestenges fra arbeidslivet, de møter fysiske og sosiale hindere, er oftere 
enslige, fattige og avhengige av et ofte sviktende hjelpeapparat. Selvfølelse, 
selvtillit og mestringsmuligheter rammes. I noen grad kan de ha lært å mestre 
sin funksjonsnedsettelse bedre enn eldre som rammes av den samme. Svak-
synte og blinde kan ha lært blindeskrift, mestre en ledsagerhund og bli kjent i 
omgivelsene på en måte som de som er blitt blinde sent i livet, får store vansker 
med. Det er personer med tidlige funksjonsnedsettelser som sier at det er lettere 
på mange måter å bli eldre, fordi jevnaldrende også får funksjonsnedsettelser. 
Noen skrøpeligheter er det ”normalt” å ha som eldre.

Livsløsperspektivet i FoA-prosjekter

FoA har i mange av sine prosjekter anlagt et livsløpsperspektiv. Dette gjør det 
mulig både å ha et ”innenfra-perspektiv” – når folk selv forteller om sine liv, 
og et ”utenfra-perspektiv” – der helse, funksjonsevne og hendelser registreres 
over tid. I Nes-prosjektet i Ringsaker kommune, med flere studier av aldring 
blant personer med utviklingshemning (Sjørengen 2003, Sjørengen et al 
2005, Thorsen 2005), er begge tilnærminger anvendt. Kvalitative studier og 
livshistoriestudier er i pakt med krav personer med funksjonshemning selv 
har til forskningen: ”Ikke om oss, men med oss.” Tilnærmingen åpner for at 
personene får fortelle om hvordan de opplever kroppen, helsen, statusen som 
funksjonshemmet og livets vilkår, og hvordan de er møtt av tjenesteapparatet. 
Med et noe forslitt slagord, som er like gyldig i sitt innhold: ”De setter per-
sonen i sentrum.” Innenfra-perspektivet gir personer med funksjonshemninger 
stemme og aktørstatus og lar dem fortelle om hvilke barrierer de har møtt og 
hvilken bistand de trenger. Dette er utgangspunktet for all individualisering av 
tiltak, for funksjonshemmedes krav og eldres håp. 

FoA har tatt opp livsløpsperspektivet på en rekke konferanser og seminarer. 
Det etterlyses nå sterkere fokus på livsløpsforskning av funksjonshemning (i 
NNDR). Internasjonalt har noen få forskere tatt opp temaet (blant andre Pristley 
2004).

FoA anlegger en bred tilnærming til funksjonshemningsfeltet og undersøker 
også vilkårene for bestemte diagnosegrupper, som poliorammede personer. 
Det er nødvendig med studier som gir kunnskaper om spesielle gruppers si-
tuasjon.

I dette bildet har alle modeller og faggrupper sine bidrag. Personen selv har 
hovedrollen, og foreninger og organisasjoner skaper politisk press for bedre 
vilkår. Det er trolig tjenlig at eldre og funksjonshemmede personer har egne 
organisasjoner, og at eldreråd og råd for funksjonshemmede er atskilte råd i 
kommunene. Da kan eldre mennesker dra nytte av funksjonshemmedes krav 
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om inkludering, bedre tilgjengelighet, universell design og personlig assistanse, 
og mennesker med funksjonshemninger kan dra fordel av at god omsorg skal 
være et legitimt krav også for dem – livet igjennom. Alle kan komme i livs-
situasjoner hvor hjelpebehovet blir så stort at tilrettelegging av fysisk og sosialt 
miljø ikke er tilstrekkelig, og hvor en også vil trenge god pleie og omsorg. 
Så får funksjonshemmede og eldre møtes og forene krefter og kamp. De har 
 felles interesser – i alderdommen smelter gruppene sammen. Mennesker med 
funksjonshemninger skal slippe å oppleve at deres tilbud blir dårligere når de 
blir eldre og innlemmes i eldreomsorgen – de trenger snarere styrket tilbud 
– og eldre mennesker kan få eldreomsorgen bedret ved funksjonshemmedes 
forventninger og krav. Så vil FoA gi sitt bidrag til dette målet.
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Fragilt X-syndrom og risiko  
for parkinson- og demenslignende  
tilstander hos arvebærere 
Ny viten om Fragilt X-assosiert Tremor/Ataksi syndrom  
gir nye utfordringer 

Frode Kibsgaard Larsen

Fragilt X-syndrom (FXS) er et arvelig genetisk betinget syndrom som fører til 
utviklingshemning med fysiske, kognitive og nevropsykologiske problemer. 
Tilstanden går også under betegnelsen Bartin-Bell syndrom. Syndromet kan 
ramme både gutter og jenter, og graden av utviklingshemning kan variere fra 
moderat til dyp grad av utviklingshemning. Fragilt betyr skrøpelig eller skjørt 
og syndromet har fått navn etter hva man ser ved observasjon av kromosomet 
i mikroskop. På enden av X-kromosomets lange arm kan en se en innsnevring, 
og det kan virke som om delen nedenfor innsnevringen skal falle av. 

FXS ble beskrevet så tidlig som på 1940-tallet, men den genetiske meka-
nismen bak syndromet ble først kartlagt i 1991. I de senere årene har familiers 
observasjoner og bekymringer for eldre familiemedlemmer blitt systematisk 
samlet inn, og med moderne bioteknologi er det kommet ny kunnskap om FXS 
og deres arvebærere. I familier til barn med FXS ble det observert skjelvinger og 
ustødig gange hos eldre menn, og flere kvinner kom tidlig i overgangsalderen. 
Tilstanden har fått navnet Fragilt X-assosiert Tremor/Ataksi syndrom (FXTAS) 
(Hagerman and Hagerman 2004), en tilstand som var ukjent bare få år tilbake. 
Denne nye kunnskapen setter helsetjenestene på store prøver, i og med at nye 
sykdommer eller risiko for sykdommer kan påvises, mens det ikke er kunnskap 
om hvordan disse sykdommene kan forebygges og behandles.
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Symptomer

De dominerende symptomene på FXS i ung alder er fysiske særtrekk som høy 
hvelvet gane og langt smalt ansikt med lavtsittende og noe utstående ører. Ut-
seendet blir mer markert i voksen alder med høy panne og stor fremskutt hake. 
Etter puberteten kan en se økt testikkelvolum, slapp muskulatur, en spesiell 
klaffefeil i hjertet og ofte nedsatt hørsel med kroniske mellomøreinfeksjoner. 
Motorisk utvikling er forsinket og fører til at mange har dårlig kroppsbehersk-
else og finmotoriske problemer. Språket er ofte forsinket og mangelfullt, noe 
som kan skyldes kognitive vansker og organiske defekter, og synsvansker er 
vanlig. Mange viser urolig atferd, ADHD-liknende symptomer, motstand mot 
øyekontakt, engstelse for selv mindre forandringer og andre autistiske trekk. 
Konsentrasjonsvansker er som regel noe mindre uttalte i voksen alder, men 
sosiale vansker er ofte konstante. Jenter og kvinner har ofte færre av de typiske 
fysiske trekkene og lettere grad av utviklingshemning. Forventet levealder er 
lik resten av befolkningen, men i enkelttilfeller kan tidligere død inntre hvis 
hjertefeilen er alvorlig (Prasher and Janicki 2002).

Symptommønsteret for premutasjonsbærere er forskjellig hos kvinner og 
menn. Mest fremtredende symptom hos kvinner er eggstokksvikt som rammer 
mellom 20 til 30 prosent av dem med premutasjon. Opptil 20 prosent opplever 
menopause før 40 års alder. Den kan faktisk inntreffe helt ned til 20 års alder 
(Jacquemont et al 2007, Bussani et al 2004). Fruktbar alder reduseres betydelig, 
og det er derfor viktig å gi unge mødre til barn med FXS og kvinner i nær familie 
veiledning om dette. I tillegg observeres det at flere kvinner har en tendens til 
skyhet, sosial angst og depresjon (Ruud and Heiberg 2004).

Hos premutasjonsbærende menn ses en forhøyet risiko for å utvikle FXTAS. 
Symptomene er intensjonstremor (skjelvinger som opptrer når man prøver å 
utføre en viss bevegelse), gangataksi (sviktende evne til å samordne muskel-
bevegelsene i bena), parkinsonisme og demenslignende tilstander som reduserte 
kognitive funksjoner, redusert korttidshukommelse, angst og irritabilitet. En 
ny undersøkelse viser at den endrede kognitive profilen ikke er lik den en ser 
hos personer med Alzheimers sykdom (Seritan et al 2008). Andre symptomer 
av mer varierende karakter er parkinsonisme, nervesykdom, muskelsvekkelse 
i underekstremiteter, inkontinens og impotens (Holm 2004). Kvinner kan også 
ha symptomer på FXTAS, men man har ikke sett at de utvikler demens. 

Mekanismen bak FXS og FXTAS

FXS er en såkalt repeat-sykdom der årsaken er en mutasjon eller forandring i 
arveanlegget i fragil X-mental retardasjonsgen 1 (FMR1). FMR1-genet inne-
holder repeterende sekvenser av arvestoffet CGG (cytosine guanine guanine/
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trinukleotider) som sitter nederst på den lange armen på X-kromosomet. Antall 
repetisjoner varierer mellom personer, og normalt er det en stabil overføring av 
genet mellom arvebærere. De fleste har mellom 28 og 30 CGG-repetisjoner, 
men med 40–60 repetisjoner er stabiliteten usikker og en er i en såkalt gråsone. 
Har man fra 59 til 200 repetisjoner er man en premutasjonsbærer og har man 
over 200 er det en fullmutasjon og FXS (Vuust et al 2006). 

Tabell 1: Det europeiske kvalitetssikringsprogrammet European Molecular Quality 
Network har anbefalt følgende inndeling (www.emqn.org).

Antall CGG repetisjoner ved premutasjon og FXS 

 < 50 Normal

 50 - 58  Intermediær og det kan oppstå en mulig premutasjon i senere 
generasjoner

 59 - 200  Premutasjon som kan gi fullmutasjon i neste eller senere 
generasjoner

 > 200 Fullmutasjon og FXS

Ved fullmutasjon blir FMR1-genet inaktivert og proteinet fragil X-mental re-
tardasjonsprotein (FMRP) blir ikke produsert. Proteinet finnes i de fleste vev, 
men har en spesiell funksjon i synapsene til hjerne- og nervevev. Dette kan 
forklare hvorfor mangel på proteinet gir utviklingshemning, og det er altså 
fraværet av dette proteinet som bestemmer graden av utviklingshemning. Den 
eksakte funksjonen til FMRP er uklar, men det er kjent at den binder RNA (ri-
bonukleinsyre). RNA er bærere av cellenes genetiske informasjon og ansvarlig 
for oppbygging av proteiner (Holm 2004).  

For å stille riktig diagnose må det tas en blodprøve hvor arveforandringen 
i FMR1-genet påvises. Den genetiske forandring kan også påvises ved å ana-
lysere DNA ved fostervanns- eller morkakeprøve. Fordelen med morkakeprøve 
fremfor fostervannsprøve er at man får prøvesvaret tidligere i svangerskapet. 
Alle barn med utviklingshemning og autistiske trekk bør undersøkes for FXS. 
Prøvene som tas i dag regnes for å være sikre både for å påvise FXS og om en 
er anleggsbærer. Før 1992 var undersøkelsene ikke sikre, og man anbefaler at 
de som ble testet før dette tidspunktet tar testen på nytt for å få diagnosen eller 
anleggsbærerstatus bekreftet (Foreningen for Fragilt X-syndrom). En gruppe 
amerikanske forskere har laget retningslinjer for DNA-testing av FXTAS og ge-
netisk veiledning når en FXTAS-diagnose er stilt (Berry-Kravis et al 2007). 
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Forekomst 

FXS er den hyppigste kjønnsbundne årsak til utviklingshemning og har en fore-
komst hos om lag 1 per 4 000 gutter og 1 per 6 500 til 8 000 jenter (Westmark 
og Malter 2007). For begge kjønn samlet er det gjort mindre undersøkelser 
som viser en forekomst på 1 per 7 000 (Vuust et al 2006). Det vil si at det i 
Norge fødes hvert år omlag 10 barn med syndromet. Tallene er usikre siden det 
er mange som ikke tar gentest for å stille diagnose. Forekomst av FXS blant 
utviklingshemmede er gjennomsnittlig 2,3 prosent blant gutter og 0,7 prosent 
blant jenter (Ibid).  

Forekomst av premutasjonsbærere og FXTAS er enda mer usikre og vil kreve 
ytterligere forskning i årene fremover. Undersøkelser viser en forekomst av 
premutasjonsbærere på mellom 1 per 149 til 260 hos kvinner og mellom 1 per 
643 til 813 hos menn. Variasjon mellom de ulike undersøkelsene kan skyldes 
forskjellige definisjoner på skjæringsverdier for antall CGG-repetisjoner. År-
sak til kjønnsforskjellene er ikke kjent (Hagerman and Hagerman 2004, Vuust 
et al 2006). I Danmark har man gjennomført en screening av nærmere 1 700 
guttebarn og funnet en forekomst på 1 per 562 nyfødt gutt, noe som samsvarer 
godt med de internasjonale undersøkelsene (Larsen et al 2000). Omregnet til 
norske fødselstall vil det si at det fødes om lag 50 gutter hvert år som er pre-
mutasjonsbærere. For jenter har vi ikke tilsvarende beregning. 

Det vil si at mange er berørt, og det er trolig et stort antall eldre som ikke 
selv er klar over sin bærerstatus. En bør ha FXTAS in mente hos eldre menn 
med et sykdomsbilde dominert av tremor og ataksi, samt hos kvinner med tidlig 
overgangsalder og barnløshet. 

Forekomst av FXTAS hos mannlige bærere øker kraftig med alder. Ved en 
undersøkelse av 192 premutasjonsbærere ble det funnet en aldersbetinget pe-
netrans av FXTAS, det vil si gjennomslag for bærere, som øker fra 17 prosent 
for dem mellom 50 og 59 år til 75 prosent for dem over 80 år (Ibid). Det vil si 
en prevalens i Norge for menn over 50 år på én på 3 000 som kan ha FXTAS-
varianten. Dette er dermed en av de hyppigst forekommende enkeltgentilstander 
som årsak til tremor og ataksi hos eldre menn (Ruud og Heiberg 2004).  

Tabell 2: Penetrans av FXTAS hos menn

 Alder Forekomst i %

 50 – 59 år 17 

 60 – 69 år 38

 70 – 79 år 47

 80 år og eldre 75

(Hagerman og Hagerman 2004)
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Det er ulik risiko for ekspansjon fra premutasjon til fullmutasjon om man er 
i en familie med FXS eller en familie uten FXS. Risikoen for ekspansjon og 
FXS fra familier med syndromet er 63 prosent, og den øker til 95 prosent hvis 
antall CGG-repetisjoner er over 100. Tilsvarende for familier uten kjent FXS 
er betydelig mindre og på om lag 10 prosent. Imidlertid er risikoen like høy 
her hvis antall repetisjoner er over 100. 

Tekstboks 1

Foreningen for Fragilt X-syndrom – Frax, har nylig utgitt en informasjons-dvd om 
FXS og FXTAS. Det er en informativ dvd og kan bestilles fra foreningens hjemmeside  
www.frax.no. 

Arveganger

Alle kroppens celler har 46 kromosomer som inneholder DNA med gener, 
et arvemateriale som overføres fra foreldre. Kromosomene deles inn i 23 par 
hvorav det siste paret er kjønnskromosomene. En kvinne har to x-kromosomer 
(xx) og en mann har et x- og et y- kromosom (xy). Kvinnen sender fra seg ett av 
x-kromosomene og mannen enten x- eller y-kromosomet. En kvinnelig bærer 
har et x-kromosom med en premutasjon eller en fullmutasjon på FMR1-genet 
og et x-kromosom med normalt FMR1-gen. Det er tilfeldig hvilket av disse 
hun sender videre til sine barn. Mannen kan bare sende det anleggsbærende 
x-kromosomet videre til sine døtre, som blir anleggsbærer, eller y-kromosomet 
til sin sønn, som forblir frisk. Antallet CGG-repetisjoner er ustabilt og kan øke 
mellom generasjoner. Men det er kun fra kvinner det kan øke til en fullmuta-
sjon og FXS hos barna (Vuust et al 2006). 

Tekstboks 2

Ved en graviditet hvor kvinnen er anleggsbærer kan foreldrene få:

 En gutt eller jente som har FXS

 En gutt eller jente som er anleggsbærer for FXS

 En gutt eller jente med normalt FMR1-gen, hvis barn ikke vil arve FXS.

Ved en graviditet hvor mannen er anleggsbærer kan foreldrene få:

 En gutt med normalt FMR1-gen, som verken har FXS eller er anleggsbærer

 En jente som er anleggsbærer for FXS.
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Hvordan en familie blir berørt
Under samtaler med mødre til barn med FXS observerte man påfallende 
mange som rapporterte bekymringer for sine fedre som allerede fra 50 og 60 
års alder hadde problemer med skjelvinger og ustø gange. Den nevrologiske 
lidelsen startet ofte med problemer med å skrive, bruke bestikk, drikke av kopp, 
balanseproblemer og fall. Symptomene utviklet seg sakte over år, og senere 
observerte man kognitive symptomer og atferdsmessige forstyrrelser som hu-
kommelsesproblemer, angst, irritabilitet og demens. Følgende beskrivelse av 
fire arvegrener fra fire søsken i en familie viser hvor stort omfang og hvilke 
konsekvenser det kan få for en familie som blir berørt.  

I familien var det ikke tidligere tilfeller av utviklingshemning, autisme eller 
mistanke om arvelige genetiske sykdommer. Som i de fleste tilfeller ble ikke 
tilstandene oppdaget og diagnostisert før et av familiemedlemmene fikk 
diagnosen FXS. Deretter ble det satt i gang en utredning for å kartlegge 
opphavet til gendefekten. De startet kartleggingen i arvegrenen til barnet 
med FXS, men senere har to av de tre andre arvegrenene fra førstegrads 
slektninger blitt testet. 

Familien er over tre generasjoner og består av 42 personer, hvorav 28 
menn og 14 kvinner. Av dem som har testet om de har fullmutasjon eller 
er bærere, er det påvist at åtte av kvinnene og seks av mennene, eller en 
tredjedel av familien, er direkte affisert. Av disse har to personer utviklet 
FXTAS, en har fått skjelvinger, men ikke påvist FXTAS og en har FXS og er 
utviklingshemmet. Flere av kvinnene som er bærere har opplevd overgangs-
alder helt ned til 25-30 års alder. I ett av arveleddene er det kun sønner 
etter første generasjon. Disse er ikke testet og vil ikke være bærere. I den 
andre arvegrenen er 100 prosent av familiemedlemmene i første, andre og 
tredje generasjon påviste bærere. I den tredje arvegrenen er det én bærer, 
og vedkommende har født en sønn med FXS. I den siste arvegrenen er det 
påvist to bærere. 

I denne familien ser vi tydelig hvor sammensatt problematikken kan være, 
hvordan arvedefekten går fra generasjon til generasjon, hvordan enkelte fami-
liegrener blir mer berørt enn andre og hvordan arvedefekten stopper opp fra far 
til sønner. Videre ser vi betydningen av ny kunnskap som gjør at man kan stille 
korrekt diagnose og at enkelte sykdommer får en genetisk dimensjon. Spesielt to 
forhold kan nå differensialdiagnostiseres: tidlig overgangsalder hos kvinner og 
ataksi og tremor hos eldre menn – sykdommer man tidligere ikke visste hadde 
noen sammenheng, men som nå viser seg å være vevd sammen i et komplisert 
bilde og ha et felles genetisk opphav. Flere har møtt problemer med forståelse 
og kunnskap om det å være bærer hos sine respektive fastleger.
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Diagnosen fragilt X-premutasjonsbærer eller FXS i en familie får mange-
artede konsekvenser som berører ung og gammel i flere generasjoner. I en  
artikkel i Genialt (Claudi-Nielsen 2004) beskriver en mor hvordan det på virker 
en familie at en FXS diagnose blir stilt, de vanskelige valgene foreldrene må 
gjøre ved fremtidige graviditeter og hvordan friske søsken, som kan være 
 bærere, får merke det på kroppen ved å leve med frykt for å bli barnløse og 
utvikle skjelvinger og ustøhet.

Etiske spørsmål

Forskjellige personer har forskjellige strategier for hvordan de håndterer infor-
masjon og kunnskap. Noen ønsker kontroll over sitt liv og søker kunnskap for å 
ta rasjonelle valg. Når de får kunnskap om risiko for å være arvebærer ønsker 
de å gjennomføre en genetisk undersøkelse og veiledning. Kvinnene kan da 
planlegge fremtidig graviditet. Andre ønsker ikke denne kunnskapen og ser ikke 
nødvendigheten av informasjon og kunnskap om sitt genetiske arvegrunnlag. 
Her vil kvinner som er bærere kunne risikere å bli barnløse hvis de kommer i 
en tidlig overgangsalder. For menn er det vanskeligere å gjøre bruk av den viten 
de får om at de er bærere. De vet det er en økende risiko for å utvikle FXTAS 
etter 50 års alder, men samtidig vet de at det er lite som kan gjøres medisinsk 
for å forhindre dette. 

Den genetiske veiledningen er vanskelig og hvert enkelt individ må ta et 
selvstendig valg om hvorvidt de ønsker veiledning. Erfaringer fra andre arve-
lige sykdommer, som Huntingtons sykdom, viser at en stor andel av potensielle 
arvebærere ikke ønsker å vite om de er arvebærere eller ikke (Kristoffersen et al 
2005). Helsepersonell har ikke lov til å gjøre oppsøkende genetisk veiledning, 
og det er kun ved spesielle unntak at genetiske undersøkelser kan gjennom-
føres av barn før fylte 16 år (Helse- og omsorgsdepartementet 2003). Derfor 
påhviler det helsepersonell et stort ansvar og krevende informasjonsoppgaver 
overfor berørte familier, noe som kan være vanskelig i forhold til familier med 
dårlige relasjoner.

Helsepersonell må stille seg noen viktige etiske spørsmål ved genetisk 
veiledning. Hva innebærer det for en familie at kun enkeltpersoner ønsker in-
formasjon om sykdommen eller bærerstatus, når dette kan kreve medvirkning 
fra andre familiemedlemmer som ikke selv har valgt å få informasjonen? Etter 
at kartleggingen har startet kan det bli uro i familien, og hvem skal ta hånd 
om det informasjonsbehovet som oppstår når en kartlegger en slekt? Det er 
vanskelig å forutsi hvordan enkeltpersoner reagerer på kunnskap om at de har 
en forhøyet risiko for en arvelig sykdom. Hvordan skal familiemedlemmene 
forberedes på dette? Med dagens kunnskap er det ingen effektiv behandling 
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for affiserte personer. Hvilke konsekvenser kan det få for personer som har 
risiko for å få en arvelig sykdom? (Graff 2007) Berørte familiemedlemmer vil 
være i forskjellig alder og livssituasjon. Noen kan være gamle og har levd med 
sykdommen over tid, mens andre er unge kvinner som nærmer seg alder for å 
stifte familie. Hvilke strategier vil være best for å sikre individuelle behov og 
forutsetninger? 

Fremtiden

Fremtiden er vanskelig å spå, men internasjonalt er det et gryende engasjement 
for forskning og økende interesse for syndromet og syndromets bærerproblema-
tikk. Det er i gang forskning på mus hvor en har sett en sammenheng mellom 
fragil X-mental retardasjonsproteinet (FMRP) og amyloid precursor protein 
(APP). Forskerne tror derfor det er en mulig link mellom Alzheimers sykdom 
og FXS. Medisiner de er kommet frem til i forskningen på mus, skal prøves 
ut for å se om de kan ha effekt på Alzheimers sykdom. Forskningen viser nyt-
ten av å koble kunnskap om utviklingshemning og degenerative sykdommer 
(Westmark og Malter 2007).  

I Norge mangler det fortsatt mye kunnskap om tilstandene og informa-
sjonsbehovet er stort, både for berørte familier og helsepersonell. Vi mangler 
epidemiologiske data, og trolig er det mange udiagnostiserte tilfeller av FXS, 
FXTAS og premutasjonsbærere. I Danmark har man beregnet at det er cirka 
700 ikke-diagnostiserte tilfeller av FXS (Vuust et al 2006). Tall for FXTAS 
og premutasjonsbærere har de ikke, men med den spredningen vi ser i berørte 
familier kan vi anta at det er tale om mange personer. Flere land diskuterer 
hvorvidt det skal innføres en obligatorisk screening av alle nyfødte, på lik linje 
med screening for Føllings sykdom. En slik rutineundersøkelse kan skape mye 
engstelse siden man ikke kan forutsi barnets mentale utvikling, og det finnes 
ingen effektiv og økonomisk forsvarlig testmetode per i dag. FXTAS og tidlig 
overgangsalder hos kvinner er to viktige nye differensialdiagnoser, men det 
mangler kurativ behandling. Spesialpedagogiske tiltak, psykososiale interven-
sjoner og genetisk veiledning kan være med å forberede livskvaliteten.   
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Livslang læring med fokus på eldre 
med utviklingshemning 

Britt-Evy Westergård

Artikkelen beskriver viktigheten av at eldre med utviklingshemning gis anled-
ning til å lære om ulike utfordringer en kan møte som gammel. I læringspro-
sessen legges det vekt på den enkeltes ressurser til å ta ansvar for seg selv og 
formidle ønsker, verdier og meninger slik at tjenesteytere kan møte den enkeltes 
særegenhet og styrke på en positiv måte i tjenesteformidlingen. Artikkelen inne-
holder eksempler fra seniorkurs for voksne og eldre med utviklingshemning, 
informasjonshefter som er utviklet i denne sammenheng og en oppsummering 
av uttalelser kursdeltakerne kom med i arbeidet med fremtidsplanen Mine dager 
som gammel (Westergård 2007).

Læringspotensial og muligheter

Hvilket potensial har personer med utviklingshemning til å lære? Hvor mye 
og hva skal de lære? Disse og flere liknende spørsmål har vært gjenstand for 
diskusjoner innen og mellom faggrupper i tjenester og opplæringstilbud til 
personer med utviklingshemning. Slike diskusjoner har i liten grad vært til 
stede hos personene selv, og vi kan spørre hvorfor.

Noen mennesker med utviklingshemning har så stor hjerneskade at et 
 potensial for å oppnå de ferdigheter og den kunnskap som kreves for å leve et 
selvstendig liv, ikke er innen rekkevidde. Men alle har et opplæringspotensial, 
og dette er det vår oppgave som tjenesteytere å finne frem til. En del personer 
har læringspotensial de aldri har hatt mulighet til å utforske eller utvikle. Grun-
ner til dette kan være mangel på tilbud, holdninger hos dem som har ansvar og 
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 myndighet innen offentlige systemer og organisasjoner, eller skyldes de nær-
meste. Som for eksempel at daglige tjenesteytere ikke har troen på og derfor 
heller ikke legger til rette for/stimulerer til erfaringslæring, eller at det i nær 
familie fins holdninger som er til hinder for nylæring og personlig utvikling. 

En rekke mennesker med utviklingshemning kan leve et selvstendig liv med 
noe veiledning og støtte fra gode venner og familie. Dette er som oftest personer 
som har en lett grad av utviklingshemning. Behovet for hjelp er ulikt, med ulike 
årsaker. Mange er for eksempel mer utsatt for psykiske lidelser enn befolkningen 
forøvrig. Psykiske lidelser kan være en hemmende faktor ved nyinnlæring, både 
på grunn av konsentrasjonsvansker, begrensninger i tankegangen og medisiner 
som svekker oppmerksomheten (Eknes 2000, Stubrud 2001).

Personer med en moderat til lett grad av utviklingshemning vil som oftest 
trenge støtte til daglige gjøremål. I dette kan det ligge muligheter til læring 
og utvikling, men samtidig kan de oppleve forventninger og krav fra tjeneste-
ytere om å følge oppsatte mønstre som ikke er forenlige med deres egenart 
og personlighet. Et eksempel på dette er hvordan de enkelte steller hjemmet 
sitt og hvilke klær de liker å gå med. Det er viktig å se og styrke den enkeltes 
personlighet fremfor å stille krav som er knyttet til gjengse normer. 

Ordinære arbeidsplasser har i flere tilfeller integrert mennesker med ut-
viklingshemning. Det kan se ut til at dette er en god løsning for dem som får 
god oppfølging og kommer til et miljø som ”ser” personen og ikke dømmer 
etter funksjonshemningen. En organisasjon i Irland, National Federation of 
Voluntary Bodies (NFVB), har valgt å legge ned alle sine dagsentre og vernede 
arbeidsplasser for at alle skal ha ordinære arbeidsplasser. Resultatene av dette har 
vært meget bra, men det forutsetter et godt opplærings- og veiledningssystem. 
Organisasjonen støtter arbeidssøkere i prosessen med å finne en arbeidsplass 
og har tett oppfølging av arbeidsforholdet. Veiledere i organisasjonen legger 
til rette for at personen selv skal handle og oppleve gleden ved å klare ting på 
egen hånd. De har samtaler og veiledning, men utfører ikke aktivt handlingen 
for personen, som for eksempel å skaffe en arbeidsplass eller bestemme at 
personen skal begynne eller slutte på en arbeidsplass. Dette er handlinger og 
avgjørelser den enkelte selv tar og får støtte til å se konsekvensene av. 

Opplæringstilbudet i et historisk perspektiv

Fra midt på 1800-tallet kom tankene om at også idioter og sinnssyke, som perso-
ner med utviklingshemning den gang ble kalt, kunne lære og utvikle seg. I 1881 
fikk vi i Norge ”skoleloven for åndelig abnorme børn”. Den ble gjeldende for 
personer med utviklingshemning fra 1892. Noen få spesialskoler for personer 
med utviklingshemning ble etablert. Opplæringstilbudet var forbeholdt barn 
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som kunne føres frem til konfirmasjonen, så mange falt utenfor. Da industri-
samfunnet vokste frem og storfamiliene var i oppløsning, oppstod et prekært 
behov for et sted for de svakeste. Det var bakgrunnen til opprettelsen av Emma 
Hjorts Hjem i 1898. Dette nye tilbudet i Bærum ble på et vis begynnelsen og 
ga innhold til det vi i dag kjenner som Helsevernet for psykisk utviklingshem-
mede (HVPU). Byggingen av institusjoner og isoleringen varte i realiteten til 
begynnelsen av 1960-tallet. Deretter har det vært mange store reformer når det 
gjelder undervisning og opplæring for personer med utviklingshemning. For-
eldrene har mye av æren for dette. Barn, unge og voksne i dag lever opp under 
forhold som ikke kan sammenlignes med dem de som nå er gamle, opplevde 
(Holand 2007). 

Tidligere vokste mange opp på institusjon og flere har opplevd mangelen på 
skoletilbud. En dame i femtiårene med utviklingshemning uttalte på en konfe-
ranse Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemning (NAKU) arrangerte i 
2007: ”Når jeg reiser rundt på skoler for å fortelle om min funksjonshemning, 
er jeg misunnelig på dem som sitter og hører på. De får mulighet til å ta en 
utdanning, noe jeg aldri har hatt.”

Med en oppvekst uten ordentlig opplæring må vi forvente at de som i dag er 
gamle, har store kunnskapshull og vet lite om hvordan samfunnet er organisert, 
om rettigheter, verdenskartet, kroppens utvikling og funksjon, kosthold, lesing, 
skriving og matematikk for å nevne noe. Med slike kunnskapshull skal de møte 
aldringens utfordringer!

Planlegger du for et år, gå ut og så korn. 
Planlegger du for et tiår, plant et tre.
Planlegger du for et livsløp, gi opplæring og utdanning til menneskene.

(Kinesisk ordtak: Guanzi c. 645BC)

Er en ferdig utlært når en åpner døren  
til alderdommen?

Det er et ordtak som heter ”en lærer så lenge en lever”. I slike ordtak finner vi 
ofte gamle, etablerte sannheter. Ved å utnytte læringsmuligheter i eldre år kan 
vi forebygge helseplager og skape større tilfredshet og evne til å mestre egen 
livssituasjon. Dette vil i tillegg være en samfunnsgevinst. 

De fleste med utviklingshemning vil trenge hjelp til å tilegne seg slik lærdom 
og benytte de muligheter som fins. Mange har ikke kunnskap om aldringens 
utfordringer og det kan se ut til at både tjenestemottaker og tjenesteyter trenger 
kunnskap og støtte til endring og utvikling. 
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Det har vært og er fortsatt en tendens til å se personer med utviklingshem-
ning som en homogen gruppe. Uttalelser som ”gruppen utviklingshemmede”, 
”boliger for utviklingshemmede” og ”tjenester for utviklingshemmede” be-
krefter denne påstanden. Personer som har utviklingshemning er så mye mer 
enn den diagnosen de en gang er tildelt. Dette perspektivet er viktig å legge til 
grunn for forståelsen av de utfordringer hver enkelt møter i eldre år og hvilke 
muligheter de har for å skape seg et godt liv. Dette er også et viktig perspektiv 
i samarbeidet med mennesker som har gått i en livets skole som har vært hard 
for mange. Foredragsholder på mange av konferansene Utviklingsprogrammet 
aldring hos mennesker med utviklingshemning (UAU) har arrangert, var nå 
avdøde Gunnar Edvard Due. Han sa det slik: ”Jeg vokste opp i Kristiansand, 
der bodde jeg sammen med mor frem til hun døde. I denne tiden opplevde jeg 
både krigen og tiden etter. Jobber skaffet jeg selv gjennom folk jeg kjente. Men 
jeg hadde ikke fast arbeid. Det var heller ingen som brydde seg. For meg var 
dette en vanskelig tid som jeg ikke har mye lyst til å si noe om”. Gunnar var 
som så mange andre eldre på hans alder, full av gode visdomsord. Noen av dem 
trakk han frem da han som 72-åring hold sitt første foredrag noensinne på en 
UAU-konferanse våren 2007: ”Det viktigste er å holde seg i form, ha kontakt 
med familien, nyte livet, leve i nuet og gjøre det beste ut av livet. Det er ingen 
vits i å tenke på vonde ting.”

Det er en utfordring å møte hver enkelt person som har utviklingshemning på 
en slik måte at han eller hun både får anvendt sin livsvisdom og tilegne seg det 
andre kan se på som elementære kunnskaper, men som de aldri har hatt anledning 
til å lære. For noen kommer dette dels av manglende opplæringstilbud og dels 
av lært passivitet og hjelpeløshet som er etablert i uheldige omsorgsmiljøer. En 
annen viktig utfordring er å gi den enkelte opplevelser i eldre år som ansporer 
til utvikling av kunnskap, holdninger, ferdigheter og personlighet.

Et eksempel er en kvinne i midten av førtiårene, med moderat grad av 
utviklingshemning og cerebral parese, som lærte seg å bruke datamaskin på 
Seniorkurset til UAU i 2007. I dag får flere av hennes bekjente e-post. Hun 
forteller om hverdagen sin og alle hun skal hilse fra der hun bor. Hun er blitt 
et midtpunkt i bomiljøet og mottar hilsninger og bilder fra verden utenfor som 
hun videreformidler til dem hun bor sammen med. Hun har fått en ny hobby 
som gir utviklingsmuligheter; hun skriver og hun lærer om bruken av data og 
nye ting ved å laste ned informasjon fra internett. En mann på over 70 år som 
var på samme datakurs, opplevde å lese nettaviser for første gang i sitt liv. Han 
visste ikke at det var aviser å lese på en ”slik maskin”, som han sa. Dette var 
en stor opplevelse for ham, uten at han dermed ønsket å kjøpe datamaskin selv. 
Nå spør han heller om å få lese avisen på internet der han arbeider eller hos 
familiemedlemmer han besøker.
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Retten til å ta vare på seg selv og egen situasjon 

Det er godt å kjenne at en hører til et sted og er en del av en familie eller en 
venneflokk. Men slike miljøer kan by på store utfordringer. Fortellinger fra 
personer med utviklingshemning som bor på steder med personale, indikerer at 
utfordringene ikke bare handler om å bli begrenset, men om invadering i eget 
hjem og mangel på privatliv. Et eksempel på dette er fortellingen fra Louise 
(fiktivt navn) som reiste bort en tid. Da hun kom tilbake, var hele leiligheten 
hennes ryddet og vasket og de fleste bladene hun sparte på var kastet. Det var 
satt inn ny seng og nytt garderobeskap. Louise er i midten av femtiårene. Hun 
leier leiligheten av kommunen og mottar tjenester fra personalet som er sted-
fast i dette boligkomplekset. Louise har Downs syndrom, men hun både leser 
og skriver og har klare meninger om hva som er viktig for henne. Etter denne 
hendelsen ble hun både sint, lei seg og veldig utrygg på hva personalet kunne 
finne på av andre ting. Hennes største sorg var alle bladene de hadde kastet, 
de hadde kostet mye å kjøpe. Hun ringte en god venn for å få råd. Vennen er 
vernepleier og undersøkte med bekjente hva som hadde skjedd. Det viste seg 
at personalet i leilighetskomplekset sammen med habiliteringstjenesten hadde 
funnet ut at det ville være bra for henne å få ryddet og kastet ting i leiligheten 
fordi hun ikke fant frem. Dette var ikke kommunisert med Louise. De trodde 
ikke det var mulig å få ryddet og vasket dersom hun var til stede, så de lovet 
henne ny seng og skap mens hun var borte for å få adgang til hennes leilighet. 
De informerte ikke på forhånd om at de ville rydde og vaske, noe Louise hel-
ler ikke hadde forventet at de skulle gjøre, da hun vanligvis vasker og holder 
orden i leiligheten sin selv.

I tillegg til at historien avdekker alvorlige inngrep i Louises privatliv, viser 
den at muligheten til livslang læring henger sammen med holdninger og re-
spekt. Hva er grunnen til at tjenesteyterne ikke støttet Louise i å ta læring av 
sin situasjon og ta vare på seg selv og sitt? Hvorfor respekterte de ikke hennes 
personlige grenser, og hvordan påvirker dette hennes tillit til personalet og til 
at hun kan være selvstendig? Hvordan kan personer med utviklingshemning 
kunne ta vare på seg selv dersom de ikke blir gitt kunnskaper, ferdigheter og 
muligheter til å prøve, feile og lære? Gir det tjenesteytere en følelse av å ikke 
gjøre jobben sin dersom en tjenestemottaker feiler og ikke oppfører seg slik det 
er forventet? Tør tjenesteytere gi folk mulighet til å prøve og feile? Er tanken 
på negative tilbakemeldinger fra kolleger eller tjenestemottakerens familie mer 
styrende for tjenesteyterens atferd enn behovet tjenestemottakeren kan ha for 
frihet til å leve eget liv ut fra egne forutsetninger og forståelse? Er det noen 
ganger vanskelig å la personen selv få æren av å lykkes?
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Er dette ubehagelige spørsmål? Ja, muligens. Men både sosialpolitiske mål-
settinger, pasientrettighetsloven, lov om sosiale tjenester, forskrift om  individuell 
plan og kvalitetsforskriften slår fast at tjenesteyternes oppgave er å støtte den 
enkelte til egen utvikling og ha respekt for ”det private rom”. Dette gjelder også 
i eldre år, kanskje ikke minst da! Mange av dem som nå trenger mer hjelp på 
grunn av aldring, har vokst opp under vilkår som få av oss ville klart uten å få 
store traumer i ettertid. Flere av de eldste vi møter, har levd et selvstendig liv 
og har opplevd en enorm samfunnsutvikling både før og etter andre verdens-
krig. Det er mennesker som har stor evne til overlevelse og til å holde humør 
og livsmot oppe. De er bærere av store ressurser. Finn dem og stimuler den 
enkelte til å bruke dem for alt de er verdt! Det blir en vinn-vinn situasjon. Den 
eldre vil kunne føle seg verdsatt og viktig og tjenesteyter vil kunne lære mye 
om livserfaring og verdier.

Læringsarenaer med utgangspunkt i egne ressurser 

Et datamateriale fra FD-Trygd, viser at 19 768 individer har en diagnose-
kode som kan referere til utviklingshemning. Fordelt etter fødselsår viser 
oversikten at i underkant av 6 000 personer er over 50 år (Sosial- og helse-
direktoratet 2007:39). 

Nyere beregninger viser at mange med utviklingshemning er potensielle del-
takere på kurs om aldring, men det kan se ut til at det er noen hindringer for 
deltakelse. En artig opplevelse ved utsendelsen av innbydelser til det første 
seniorkurset for voksne og eldre med utviklingshemning (arrangert av UAU), 
var at flere fra personalet svarte at de dessverre ikke hadde anledning! Da de 
ble gjort oppmerksomme på at det sto i invitasjonen at det var for personer 
med utviklingshemning, beklaget de og sa at dette var en ny type invitasjon 
for dem. Dette kan tyde på at arbeidstakere i bedrifter og dagsentre i liten grad, 
eller ikke i det hele tatt, mottar eksterne tilbud om å delta på kurs, særlig ikke 
de eldre. Så vidt vi vet er det ikke andre i landet som arrangerer slike kurs. For 
fagenheten som arbeider med Utviklingshemning og aldring ved Nasjonalt 
kompetansesenter for aldring og helse (NKAH), er det derfor et mål å få flere 
til å arrangere seniorkurs etter den modellen som er utviklet i UAU. (UAU er 
avviklet og fagenheten Utviklingshemning og aldring er fra 2008 etablert som 
varig virksomhet ved NKAH.)

Da vi planla kurset ble det påpekt fra en person med utviklingshemning at 
det var viktig å holde kursene der eldre vanligvis reiste til seniorkurs. Han mente 
det var normalisering og ga muligheter for integrering. Derfor ble kurset holdt 
på Norsk senter for seniorutvikling som har lang erfaring i å arrangere kurs 
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for eldre. Stedet er tilrettelagt for folk med forflytningsvasker og omgivelsene 
inspirerer til velvære og gode opplevelser.

Fritid er ett av flere temaer på seniorkursene. En aktiv fritid i eldre år frem-
mer helse og muligheter til ny læring. En må finne andre løsninger når syn, 
hørsel eller ben svikter, uten at det dermed skal forringe opplevelser som hører 
fritiden til. En må kanskje bytte ut skiene med en kjelke eller hundeslede, og 
bruke staver for å holde balansen når en går i skogen om sommeren. 

Ifølge en undersøkelse av Tøssebro/Lundeby i 2002 ”Utviklingshemmedes 
levekår 10 år etter reformen”, kan det se ut som om fritiden må regnes som 
institusjonsavviklingens ”taper”. En hadde i løpet av disse ti årene etter re-
formen sett en gradvis reduksjon av deltakelsen i ulike aktiviteter (Sosial- og 
helsedirektoratet 2007:31).

For mange forsvant fritidstilbudet den dagen HVPU ble lagt ned. Noen 
trenger hjelp for å orientere seg i sosiale sammenhenger, andre trenger fysisk 
støtte. Begge deler er avhengig av tjenesteytere som tilrettelegger ut fra perso-
nens ressurser og interesser. Individuelle hensyn kan by på vanskeligheter for 
tjenesteyterne som har flere å følge opp samtidig, for eksempel i et bokollektiv 
med fire personer og to tjenesteytere på vakt. Erfaring viser at det som oftest er 
fritidsaktiviteter som nedprioriteres i en hverdag hvor tjenesteytere opplever å 
ikke strekke til i helt elementære tjenesteoppgaver. Taperen er personen som 
ifølge loven har rett til hjelp både til daglig fungering og til ferie og fritid. Det 
står ingenting i forskrifter eller lov om at det ene er viktigere enn det andre. Dette 
gir rom for tjenesteytere til å ta individuelle hensyn og prioritere til tjenestemot-
takers beste. Noen ganger vil det være viktigere å komme ut på tur enn å bruke 
tiden på dusj og hårvask. En indikator for om vurderinger som gjøres er gode, 
er om tilretteleggingen fra tjenesteyteren gir vekst, utvikling og glede.

Erfaringer fra seniorkursene viser at personene selv både har klare ønsker 
og meninger om sin fremtid og idéer til hva de bør lære som aldrende. Mange 
har imidlertid liten kunnskap om hva aldring innebærer. De vet også lite om 
hvilke muligheter som fins til egenaktivitet og fritid sammen med andre. Noen 
opplever tydeligvis at de blir hindret i å ha en fritid ut fra egne ønsker. En av 
uttalelsene på seniorkurset i 2007 var: ”Jeg vil selv bestemme når jeg skal på 
kino”. Andre uttrykker stor usikkerhet i å ta egne initiativer og sier at de må 
spørre personalet før de selv tør å ta avgjørelser, ”for de vet best”! Slik usik-
kerhet og denne type uttalelser fra tjenestemottakerne kan være et uttrykk for 
lært passivitet, som vil si at tjenesteytere og pårørende har gjort ting for dem 
eller gitt oppmerksomhet betinget av den enkeltes passivitet. Dette er mennesker 
som må lære å ta initiativ. Det har stor betydning at sosial læring oppleves som 
gøy og oppbyggende med masse oppmerksomhet og positive tilbakemeldinger 
på at det de gjør og mener er viktig.  
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Lysten til å være aktiv kommer når kroppen har det godt, når en har energi, 
overskudd, morsomme ting å gjøre og gode mennesker å være sammen med. 
Likeledes er det lettere å delta i aktiviteter en vet noe om fra tidligere, enn å gå 
inn i helt nye situasjoner. En del mennesker med utviklingshemning har mot-
stand mot altfor mange nye utfordringer. Ofte kommer en lenger med å bruke 
tid, ta et skritt av gangen og bygge på tidligere positive erfaringer. Det kan være 
mange årsaker til at en person motsetter seg å delta i aktiviteter. Både dagsform, 
erfaring, trygghet i situasjonen og de personene en er sammen med kan være 
grunner til at en person er passiv, i tillegg til begynnende sykdom. 

På seniorkurset lærer deltakerne om aktiviteter som er gode for helse, trivsel 
og læring i eldre år. Men det viktigste er kanskje at de oppfordres til å tenke 
gjennom hva de selv liker å gjøre i fritiden, og hva de kan gjøre for å kjenne seg 
glade og ha god helse. Ved å gjøre dem bevisste på egen kunnskap og oppfordre 
dem til å bruke den, lærer de samtidig noe om egne ressurser og egen visdom. 
Blant de spurte på seniorkurset 2007 var det store variasjoner i svarene på hva 
de kunne gjøre for å være glade og ha god helse. Det var blant annet massasje, 
frisør, fotpleie, gå turer, danse, sykle, svømme, gå på ski, ride, sparke fotball, 
hogge ved, høre på musikk, strikke og annet håndarbeide, bruke datamaskin, 
reise, kjøre i bilen til boligen, gå ut blant folk, være sammen med kavaler/
søsken/fotballgruppa/personalet, gå på kafé/restaurant, gå på kino, få/oppleve 
overraskelser. Et av svarene fra en dame i femtiårene var: ”Kavaleren min som 
gir meg det aller beste over hele kloden og solen skinner på ham og meg…”

Det er et paradoks at det fins så lite tilrettelagt informasjon og kursvirksom-
het om sentrale temaer for å ta vare på seg selv og eget liv når det samtidig er 
så mye fokus på selvbestemmelse og brukermedvirkning.

Brukerstyring i praksis  
– å være sammen om å lage et opplæringstilbud
For å utvikle seniorkurset ble det nedsatt en kursgruppe med representanter fra 
brukerorganisasjonene Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende 
(LUPE), Norsk Forbund for Utviklingshemning (NFU) og Autismeforeningen. 
I tillegg deltok en person som selv har utviklingshemning og som har erfaring 
som politiker og fra likemannsarbeid i NFU. Selv ledet jeg gruppen som re-
presentant fra UAU. Målgruppe, sted og innhold ble diskutert. Stedet ble valgt 
etter å ha hatt omvisning på seniorsenteret i Melsomvik. Det var interesse for 
å innhente fleres meninger om innholdet i kurset, og høsten 2005 ble det invi-
tert til en idédugnad. Hensikten var å få idéer til form og innhold på kurset fra 
personer med utviklingshemning. Kursgruppen hadde på forhånd lagt opp et 
program med diskusjoner i små grupper og aktiviteter de mente var egnet for 
et seniorkurs. 
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Invitasjonen ble sendt ut til arbeidstakere på dagsentre og VTA-bedrifter 
(Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er arbeidstiltak regulert under forskrift om 
arbeidsmarkedstiltak). Seniorsenteret fikk for første gang oppleve kursdelta-
kere som hadde utviklingshemning. Dette ble positivt for dem som arbeidet på 
senteret, og de hadde et sterkt ønske om videre samarbeid. Vertskapet møtte 
mennesker som viste interesse, varme og tilfredshet på en måte de ikke hadde 
opplevd tidligere.  

Deltakerne var invitert for å si sin mening om hva som er viktig å lære for 
å ha det godt som gammel, hvordan de så på aldringen og hvordan de ønsket å 
ha det som gamle. Frem til da fantes det ikke tilbud om seniorkurs for personer 
som arbeider på dagsentre eller VTA-bedrifter, og det er heller ingen politikk 
vedrørende dette fra myndighetenes side. Dette til tross for at det i dag er vanlig 
at eldre uten utviklingshemning blir tilbudt seniorkurs av sin bedrift. Stort sett 
har seniorpolitikk vært lite til stede på tradisjonelle arbeidsplasser for personer 
med utviklingshemning, men dette er i utvikling. 

Det var åtte deltakere på det første kurset, som ble kalt ”idédugnaden”. 
Deltakerne betalte reisen selv, resten av utgiftene dekket UAU. Siden de fleste 
måtte betale reise både for seg selv og ledsager, var det viktig at UAU reduserte 
utgiftene til kurset slik at økonomi ikke skulle være en barriere. Dette er en 
policy vi har fulgt opp.  

Kursgruppen ledet diskusjoner og noterte det alle sa i gruppene. Deltakerne 
opplevde både aktiviteter som var kjente og ukjente fra tidligere. Deres meninger 
og erfaringer ble notert og brukt til planleggingen av neste kurs. Nye opplev-
elser for mange var å bruke datamaskin, gå stavgang, få aromaterapi og holde 
taoistiske morgenøvelser. Noen falt for bøkene som en representant fra ”Leser 
søker bok” presenterte, andre falt for en annen deltaker i gruppen. Det var både 
kjærlighet, latter og dans om kveldene, noe som var en viktig ramme om kurset. 
En deltaker som hadde spilt torader i flere år, spilte opp til bryggedans. 

Idédugnaden ga viktige bidrag til tanker og planer for videre kurs. Til det 
neste kurset var det flere forespørsler om plass, og noen kom ikke med. Det er 
satt en begrensing på 18 personer for at deltakerne skal ha anledning til å bli 
kjent med hverandre og oppleve trygghet og forutsigbarhet. I tillegg kommer 
ledsagere. Kursledere med medisinsk kompetanse overnatter på kursstedet og 
personer som i stor grad er selvstendige kan komme alene, eller de kan ha med 
seg en ledsager i begynnelsen, til de blir kjent. For noen er dette en ny og god 
opplevelse. Andre ønsker ledsageren med seg hele tiden, og erfaringen viser at 
ledsager er like fornøyd med kurset som deltakeren selv. 
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Brukermedvirkning i praksis  
– utvikling av informasjons- og læringsmateriale
I planleggingen av kurset var det ønske om å utvikle kursmateriale som deltak-
erne kunne bruke etter kurset. Dette materialet ble laget etter en idé fra hefter 
den skotske foreningen for Downs syndrom har utarbeidet. UAU engasjerte 
Sissel Hoffgard Swensen, som i mange år har skrevet litteratur for personer med 
behov for enkel tekst og innhold. Sammen med henne ble fire hefter oversatt 
og tilrettelagt for norske forhold: Å bli eldre, Aldring og helse, Demens og Når 
noen er død (Hofgaard Swensen og Westergård 2006-2008). Heftet om døden 
ble stort sett nyskrevet. Vi som tilrettela heftene fant at heftenes innhold og 
titler ikke var dekkende for det seniorkurset representerte, så i etterkant er det 
skrevet to nye hefter: Gammel og glad og Gammel og frisk (Hofgaard Swendsen 
og Hoftun 2008). 

Heftet Gammel og glad er i stor grad utviklet på bakgrunn av erfaringer fra 
seniorkurset, og på et av kursene imiterte alle kursdeltakerne teksten i Gam-
mel og glad. Alle heftene er utviklet ved at forfatterne har laget tekst og valgt 
bilder og trykkeriet har laget layout. Når dette er gjort sendes forslaget til to 
profesjonelle rådgivningsgrupper som består av personer med utviklingshem-
ning. Den ene gruppen er tilknyttet NFU og den andre Bærum kommune. Etter 
tilbakemeldinger fra disse gruppene går heftet i trykken. 

Alle heftene brukes på seniorkurset i tillegg til kursmateriale som har enkel 
tekst og piktogrammer – dette for at alle kursdeltakerne skal kunne lese uten 
hjelp fra tilrettelegger. I tillegg er alle kursheftene å finne på nettsiden til UAU 
der de kan lastes ned gratis, eller de kan kjøpes på Nasjonalt kompetansesenter 
for aldring og helse for en billig penge (www.aldringoghelse.no).  

På seniorkurset arbeidet deltakerne med heftene i grupper. De vekslet mel-
lom grupper der de fikk informasjon og delte erfaringer om demens, kreft, 
livsavslutning og helse i eldre år. For noen kan dette være tunge temaer å snakke 
om, og de er derfor lagt inn i programmet på dag to da alle er blitt kjent med 
hverandre og de har én overnatting igjen. Bilder i heftene og piktogrammene 
i programmet gjør det lettere for personer som ikke leser skrift å huske hva de 
snakket om, slik at de kan fortelle personalet og andre der de bor hva de lærte 
om på kurset. 

Bevisstgjøring av egne tanker, ønsker og ressurser gjennom  
spørreskjemaet ”Mine dager som gammel” 
”Livets skole” er som oftest den læringen som skjer i relasjoner og hendelser i 
hverdagen. Dette gjelder også for mennesker med utviklingshemning. Historisk 
sett har personer med utviklingshemning vært utsatt for holdninger som gjør at 
andre ikke etterspør deres livsvisdom. Spørsmålet er om lignende holdninger 
ligger til grunn for at de færreste har individuell plan, slik de har rettigheter 
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til etter Forskrift om individuelle planer (Sosial- og helsedepartementet 2001). 
Erfaring viser også at de færreste har innflytelse på de tjenester som tilbys eller 
planlegges av kommunen.

Pedagogiske teorier fremhever viktigheten av å bygge læring på det er-
farings- og kunnskapsgrunnlaget mottakerne har fra tidligere. Spørreskjemaet 
Mine dager som gammel (Westergård 2007) er et forsøk på dette. Skjemaet gir 
de eldre en dokumentasjon på hva de har sagt om det å bli eldre i denne sam-
menheng. En del av opplysningene som kommer frem er direkte overførbare 
til en individuell plan og kan være et godt grunnlag for videre samtaler med 
tjenestemottaker om tjenester de måtte trenge i eldre år. Læringsgrunnlaget som 
er å finne i svarene i Mine dager som gammel, er et godt utgangspunkt for å 
vite hva deltakerne på seniorkurset besitter av kunnskap og hvordan dette kan 
bygges videre på i ulike læringssammenhenger. 

Erfaring fra seniorkursene viser at flere eldre med utviklingshemning vet 
lite om sine rettigheter. På kurset er det derfor foredrag med temaet ”rettigheter 
i eldre år”. Den praktiske siden av bevisstgjøringen rundt temaet skjer i arbei-
det med Mine dager som gammel. I og med at de får en ferdig utfylt versjon 
etter sendt sammen med kopier av bilder og en ”takk for sist”, er det lettere for 
personen selv å ta opp spørsmålet om rettigheter med tjenesteyterne der de 
bor. Det er kommet tilbakemeldinger på at dette har ført til viktige debatter i 
personalgruppen. I tillegg ser det ut til å bidra til bevisstgjøring hos personen 
selv i forhold til hva han/hun faktisk ønsker. 

De som har svart på Mine dager som gammel, har gitt samtykke til at in-
formasjonen som fremkommer kan benyttes til videre planlegging av kurs, 
i tillegg til å formidle deres tanker og idéer til andre miljøer. Dette er tanker 
de har om å bli gammel, om aktiviteter de ønsker å drive med og hvem de er 
glad i og alltid ønsker nær seg. For eksempel forteller hver enkelt om hvem de 
ønsker skal være hos dem dersom de blir svært syke, hvordan de vil holde seg 
friske og glade som gamle og om det de mener er viktig å bestemme selv, for 
eksempel hvor de ønsker å bo resten av sitt liv. 

Spørsmålene er laget med enkel tekst og er symbolisert med piktogram. 
Tegninger, piktogrammer eller bilder brukes i svarene den enkelte gir, dersom 
de selv ønsker dette. Det ser ut til at det er en fordel at intervjuet foretas av en 
person de til daglig ikke mottar hjelp fra. En kvinne var svært bestemt på at 
ingen fra personalgruppen skulle være til stede under intervjuet. Hun sa hun 
ønsket å snakke i fred og ro og rett ut – uten at meningen bak disse ordene ble 
forklart nærmere. 

For å formidle noe av kunnskapen, ønskene og behovene eldre med ut-
viklingshemning har, vil artikkelen avslutningsvis beskrive hva 16 personer som 
svarte på Mine dager som gammel, sa om ulike temaer. Svarene viser hvilke 
ressurser personer med lett og moderat grad av utviklingshemning besitter og 
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som det er viktig å hente frem i opplæringssammenhenger – i vår tilrettelegg-
ing for livslang læring.

Det første spørsmålet er om hvilke tanker personene hadde om å bli gammel. 
Alle hadde tanker om dette. Noen hadde ett utsagn, andre opp til ti. Svarene 
omhandlet mennesker som er betydningsfulle i deres liv, helse, døden, jobb/
pensjonering, bolig, aktiviteter og selvbestemmelse. To sa de ikke hadde tenkt 
noe på det å bli gammel, mens tre sa at de ikke så særlig positivt frem til det. 
En person uttalte: ”Jeg blir ikke gammel å skrøpen, det kan jeg ikke tenke meg, 
jeg dør før det”. Tre sa det var greit å bli gammel. Som for eksempel ”det kan 
være greit på mange måter, men ikke alltid”, eller ”alle må bli gamle en gang”. 
Noen hadde helt klart for seg hva som skulle skje fremover, for eksempel ”jeg 
er nå 60, jeg skal jobbe to år til og så pensjonere meg. Når jeg blir 70 år skal 
jeg på gamlehjem”.

Et av spørsmålene handler om hvem de er glad i og alltid ønsker god kon-
takt med. Av svarene de ga var det 24 utsagn på familiemedlemmer og 13 på 
personale. Nærmest alle nevnte en eller flere i personalgruppen i boligen eller 
på jobben. Dette sier noe om hvor viktige tjenesteyterne er i deres liv. Det var 
10 utsagn på venner og kjærester, og i denne gruppen ble naboer (med utvi-
klingshemning) nevnt flest ganger. Noen savnet at personer de var glad i kom 
oftere på besøk. Mens andre tydeligvis var veldig fornøyd med tilværelsen, som 
for eksempel: ”Jeg er svært glad i den mannen jeg er forlovet med, vi kysser og 
koser, vi leser dikt sammen og går på kino sammen. Dette forholdet er viktig 
for meg hele livet.”

Alle hadde tanker om hvordan de kunne holde seg friske og glade, og det 
var stor spredning på hva de svarte. Dette er tidligere gjengitt og gjentas derfor 
ikke. Et spennende spørsmål å høre svarene på var ”opplevelser jeg ønsker meg”. 
De fleste hadde ønsker om nære ting som handlet om kultur, hobby, familie, 
venner og kjærester. Så å si alle nevnte reiser og turer. Det var 21 utsagn som 
handlet om alt fra tur med hurtigruta og reise til Egypt, til gåturer i fjellet og 
aketur i snøen. 

Alle svarte på spørsmålet om det var noe de var redd for. Svarene var litt 
overraskende, da det som ble nevnt flest ganger var lyn og torden, sterk vind 
og haglbyger. Tre personer sa de var redde fulle folk og én var redd for at folk 
skulle gå rett inn ”i salongen og stua mi”. Alle hadde flere utsagn på hva de 
likte enn det de var redd for. Her var det mange artige svar som for eksempel 
”å plystre til damene” og ”kjæresten min, han er den store stjernen”. Det var 
fire utsagn om å sove lenge, ha det fredelig og ”være alene enkelte ganger”. 

Tilliten, kjærligheten og avhengigheten til tjenesteyterne ble uttrykt når de 
svarte på ”personer jeg ønsker skal være hos meg dersom jeg blir veldig syk”. 
Det var ti utsagn om at dette måtte være personalet. Det var seks utsagn på 
familiemedlemmer og fire om venner og kjærester. Én uttalte: ”Hvis det skjer 
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noe med meg i leiligheten vil jeg at legen, han jeg er sammen med og personalet 
skal være hos meg”. En annen sa at han slett ikke hadde tenkt å bli syk!

De fleste sa de ville ha mer hjelp i huset når de ble gamle, fire sa det var 
viktig å bestemme i egen leilighet, mens en sa: ”Jeg klarer å styre meg selv, 
men det blir jo verre når jeg blir eldre, da må jeg ha mer hjelp”. Tretten personer 
sa at de ville bo der de nå bor frem til de dør. En ønsket ”etter hvert å flytte til 
gamleheimen i bygda” og en ville tilbake til hjembygden der hun hadde vokst 
opp. Alle unntatt to var veldig fornøyd med å bo der de nå bodde. 

Avslutning

Livslang læring er et begrep vi finner i pedagogiske og helse- og sosialpolitiske 
målsettinger i så vel nasjonale som internasjonale sammenhenger. Utfordringen 
er blant annet å omsette dette i praksis og ta det på alvor. Det innebærer at eldre 
med utviklingshemning er like viktige elever i skolen for livslang læring som 
de yngre som står på terskelen til livets eventyr. Forskjellene er blant annet 
at eldre med utviklingshemning har livskunnskap som det er viktig å bygge 
videre på i denne sammenheng. De vi møter på seniorkursene til Nasjonalt 
kompetansesenter for aldring og helse er personer med et langt liv bak seg, og 
deres erfaringsgrunnlag er viktig å få frem både fordi andre kan lære av det 
og fordi det i en pedagogisk sammenheng er viktig å bygge på kunnskap som 
fins hos den enkelte. 

Andre utfordringer er de holdninger som personer med utviklingshemning 
blir møtt med i ulike sammenhenger. Gode holdninger vil fremme selvstendig-
het, egenverd og bevisstgjøring av egne ressurser som er nyttige i eldre år. Det 
vil også fremme læring og utvikling i et livsperspektiv.  

Fordi personer med utviklingshemning lærer saktere enn andre og mange 
trenger spesiell tilrettelegging, er det viktig å legge til rette for læringsarenaer i 
eldre år slik at selvstendighet og verdighet kan bli en del av den eldres tilværelse. 
Bevisstgjøring av egen kunnskap og verdsetting, oppmuntring fra omgivelsene 
på at de selv besitter viktig kunnskap, er like viktig for eldre med utviklingshem-
ning som for alle andre mennesker. Tiden er kanskje også inne for at personer 
uten utviklingshemning er villige til å høre på den visdom en rekke eldre med 
utviklingshemning har å gi samfunnet og den enkelte av oss. 
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Nettverk om demens  
for kommunene i Hordaland
Et eksempel på samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten  
for å utvikle og støtte hensiktsmessige tiltak  
til personer med demens

Marianne Munch

”Nå er det bare nettverkssamlingene igjen hvor vi kan ha faglige disku-
sjoner.”

(Hjertesukk fra nettverkskontakt)

Å bli rammet av demens er en intellektuell, følelsesmessig og sosial prosess som 
er ekstremt utfordrende for den som blir rammet og for familien. Etter hvert 
som sykdommen utvikler seg vil personen og familien trenge hjelp fra hjelpe-
apparatet, og avhengigheten vil gradvis øke og vare over flere år. Kompetanse 
i hjelpeapparatet er en forutsetning for at personen med demens skal kunne 
fungere best mulig på tross av begrensningene organiske hjerneskader setter 
og sårbarheten som følger av sykdommen. Kompetanse hos tjenesteyterne er 
også nødvendig for å kunne ha et godt samarbeid med pårørende.

Et aktuelt spørsmål blir da hvilken kompetanse hjelpeapparatet trenger for 
å lykkes.

Personer med demens og pårørende trenger hjelpere med kunnskap og 
ferdigheter i kommunikasjon med den demenssyke og tilrettelegging av om-
sorgen. Ledere, nøkkelpersonell og politikere trenger kunnskap om, og innsikt 
i, hensiktsmessige tiltak og organisering av tjenestene.

Kommunenes kompetansebehov er med andre ord sammensatt.
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For å imøtekomme dette behovet har Undervisningsavdelingen ved NKS 
Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS utviklet ulike metoder for kompetanse-
utvikling og forskjellige kompetansetiltak. NKS står for Norske Kvinners 
Sanitetsforening, som er eiere av institusjonen.

Bakgrunn

I forbindelse med arbeidet Fylkesmannen og Fylkeslegen i Hordaland gjorde 
på bakgrunn av Stortingsmelding 50 (1996-1997), Handlingsplan for eldreom-
sorgen, etterspurte kommunene mer kompetanse innenfor fagfeltet alders-
demens, samt kompetanse til å utarbeide langsiktige planer til denne gruppen 
eldre. Kun et fåtall av kommunene hadde konkrete tilrettelagte tiltak til personer 
med demens i sine planer (Moen 2002). 

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken), fikk derfor 
i 1998 i oppdrag av Fylkesmannen å etablere og iverksette Nettverk om alders-
demens for kommunene i Hordaland, senere kalt Nettverket (Årsmelding NKS 
Olaviken Behandlingssenter 1998).

Året etter fikk NKS Olaviken prosjektmidler fra Fylkesmannen og Fylkesle-
gen til å starte et fireårig undervisningsprosjekt; en egen undervisningsavdeling. 
I tillegg til Nettverket fikk avdelingen i oppdrag å utvikle ulike undervisnings- 
og veiledningstilbud til kommunene i Hordaland. 

Avdelingen fikk midler til å ansette et tverrfaglig team bestående av sykeplei-
er, psykolog og ergoterapeut. Etter endt prosjektperiode i 2003 så Fylkesmannen 
fortsatt behov for kompetanseutvikling på feltet. Undervisningsavdelingen får 
derved tilført kr 1 500 000 årlig. Staben utgjør i dag 4,75 årsverk hvorav vårt 
sykehus finansierer ett årsverk. I tillegg finansieres avdelingen av inntekter fra 
kurs og fra utdanning av Marte Meo-terapeuter. I desember 2007 ble avdelingen 
innlemmet i sykehusets nyopprettede Forsknings- og Utviklingsavdeling.

Start av Nettverket 

Ved oppstart av Nettverket i 1998 ble alle ledere for pleie- og omsorgstjenestene 
invitert av Fylkesmannen/Fylkeslegen til en orienteringskonferanse. Det var 
startskuddet for arbeidet, og mange kommuner og bydeler deltok og meldte 
inn aktuelle ressurspersoner. 

Målet med Nettverket 
•  At kommunene i Hordaland utvikler hensiktsmessige kvalitetstiltak til per-

soner med demens
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•  Å utvikle ressurspersoner som kan bli pådrivere for demensarbeidet i kom-
munene/bydelene og derigjennom øke kommunenes/bydelenes kompetanse 
på feltet (Olaviken 2007).

En viktig oppgave for nettverkskontaktene er å være pådrivere i demensarbei-
det i egen kommune/bydel. Dette er i tråd med hva pleie- og omsorgsledere/
helse- og sosialsjefer i Hordaland oppga at de ønsket fra nettverkskontaktene 
i en spørreundersøkelse i 2001 (Kilian 2003). I 2008 er 33 av 34 kommuner i 
Hordaland og alle bydelene i Bergen kommune med i nettverket. En kommune 
er gått over til nettverk i Helse Fonna. En kommune i Rogaland velger å delta 
i hordalandsnettverket.

Om Nettverket
I denne artikkelen blir Nettverk om demens for kommunene i Hordaland nær-
mere beskrevet. Nettverket kan ikke ses isolert fra de andre aktivitetene ved 
Undervisningsavdelingen, selv om det er et eget tiltak.

Demensnettverket skiller seg fra tradisjonell undervisning og kursvirksomhet 
på flere måter. Kompetanseutviklingen er prosessorientert ved at perspektiver 
som langsiktighet, kontinuitet og relasjonsbygging, blir vektlagt.

• Det langsiktige perspektivet
 Kompetanseutviklingen går over flere år, i motsetning til kurs som ofte er av 
mer kortvarig karakter. Nettverkskontaktene treffes flere ganger årlig over flere 
år, noe som bidrar til å opprettholde oppmerksomheten på demensomsorgen 
i kommunen selv når andre utfordringer blir prioritert.

• Kontinuitet
 Nettverkskoordinatorene fra Undervisningsavdelingen tar ansvaret for å or-
ganisere både samlingene og den årlige Fylkeskonferansen om demens, ved 
å innkalle til samlingene og samarbeide med vertskommuner om sakslisten, 
noe vi ser som helt nødvendig for at Nettverket og Fylkeskonferansen skal 
bestå. Vi er redde for at Nettverket hadde forvitret dersom kommunene skulle 
overtatt dette ansvaret. Tidspress og turnover i personalstaben hadde gjort det 
vanskelig å opprettholde kontinuitet.  

• Relasjonsbygging
 Ettersom nettverkskontaktene treffes jevnlig og får anledning til å presentere 
gode tiltak, blir de kjent med hverandre og med hvilke tilbud andre kommuner 
har. Vi oppfordrer til og tilrettelegger for at nettverkskontaktene kan ta kontakt 
direkte seg imellom dersom de ønsker mer informasjon om et spesielt tilbud. 
Terskelen for å ta kontakt er lavere når man kjenner hverandre. På Fylkeskon-
feransen om demens benytter nettverkskontaktene mulighetene til å ta kontakt 
på tvers av nettverksgruppene.
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Nettverkskontaktene utgjør en spesielt engasjert og etter hvert meget kompetent 
gruppe. For oss i spesialisthelsetjenesten er det nyttig og viktig å være i kontakt 
med ressurspersoner som klarer å løse utfordringer. Ved å lytte til dem kan vi 
i større grad gi tilbud til kommunene på deres premisser. 

I 2008 er det ti år siden Nettverket ble startet og vi har ingen planer om å 
legge ned!

Organisering
Frem til 2005 var nettverkskontaktene fordelt på fem grupper; tre grupper i 
Hordaland og to i Bergen kommune. Ledelsen i kommunene valgte hvem som 
skulle bli nettverkskontakt. Antall deltagere fra hver kommune/bydel har variert 
fra en til tre personer. Gruppene hadde individuelle samlinger. Mellom åtte og 
tolv personer deltok i hver gruppe. Hordalandsgruppene er nå slått sammen 
til én gruppe og det samme er bergensgruppene. To nettverkskoordinatorer fra 
Undervisningsavdelingen ved Olaviken leder gruppene, som treffes fem ganger 
i løpet av året. Dette inkluderer en todagers fylkeskonferanse hver høst. 

Samlingene utenom fylkekonferanser gjennomføres som dagsamlinger, der 
kommunene skifter om å være vertskap. Ledere for tjenestene i den aktuelle 
vertskapskommunen orienterer om utfordringer i demensomsorgen og hvilke 
tilrettelagte tilbud kommunen har til personer med demens. Dette kombineres 
med ekskursjoner hvor tiltakene blir vist i praksis. Noen av møtene blir lagt 
til NKS Olaviken der fokus deles mellom utfordringene nettverkskontaktene 
opplever i sin arbeidssituasjon, og en gjennomgang og drøfting av tiltak i til-
takskjede for personer med demens.

Kommunene og bydelene forplikter seg til å tilrettelegge for at nettverkskon-
taktene får delta på samlingene og at de får delta i det kommunale planarbeidet 
i forhold til tiltak for personer med demens. Nettverkskontaktene stimuleres 
til å orientere politikere og ledere for tjenestene om det som foregår på sam-
lingene.

Nettverkskoordinatorene fra Undervisningsavdelingen har ansvaret for å 
sende ut innkalling og setter opp saksliste i samarbeid med nettverkskontakten 
fra vertskommunen. Nettverkskontakten har ansvar for å bestille lokaler og 
gjør avtale med leder som skal informere på møtet. Kommunene får ikke tilført 
ekstra midler til denne virksomheten.
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Nettverkssamlingene

Tekstboks 1

Undervisningsavdelingen inviterer til nettverkssamlinger, bidrar med fag-
lig innhold, drøfter den enkelte kommunes planer og tiltak og samarbeider 
om arrangering av kurs. Nettverkssamlingene foregår i de enkelte kom-
muner/bydeler og nettverkskontaktene er vertskap på omgang. Gruppene 
drøfter aktuelle tiltak og dimensjonering av tjenestetilbudet i forhold til 
antall personer med demens i gjeldende kommune/bydel. Kontaktene får 
innsikt i ulike problemstillinger og tiltak som vertskommunen presenterer. 
Dette kan gjelde omvisning ved botilbud eller dagsenter, erfaringer fra 
nybygg, erfaringer fra ulike tiltak, demensteam/hukommelsesteam med 
flere. Slik blir erfaringer fra en kommune tilgjengelig for andre kommuner. 
Innholdet i og ikke minst betydningen av sammenhengen av de ulike 
behandlingstiltak for personer med demens, er fast tema på nettverks-
samlingene.

Utdrag fra brosjyre om Nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland, NKS 
Olaviken alderspsykiatriske sykehus, 2007.

Demens blir i større grad satt på dagsordenen i kommuner og bydeler når 
ledere for tjenestene må ha oversikt over antall personer med demens i egen 
kommune, og hvilke utfordringer kommunen står overfor når det gjelder tilbud 
til denne gruppen eldre.

Fylkeskonferanse om demens

Tekstboks 2

Undervisningsavdelingens mål for fylkeskonferansene om demens i 
Hordaland 

• Å løfte demens som et viktig tema for kommunene/bydelene generelt

• Å sette fokus på aktuelle temaer og utfordringer i demensarbeidet

• Å knytte kontakt med andre ressurspersoner

• Å synliggjøre hva som vokser frem i demensarbeidet i Hordaland

• Ny faglig input og inspirasjon. 

(Kilian 2003)
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Siden år 2000 har Undervisningsavdelingen organisert en årlig todagers fylkes-
konferanse med ulike temaer om demens/alderspsykiatri. Nettverkskontaktene 
blir oppfordret til å ta med seg en eller flere nøkkelpersoner, enten helse- og 
sosialsjef, pleie- og omsorgssjef, leder for hjemmetjenestene eller andre viktige 
alliansepartnere. 

Et eksempel på positiv ringvirkning er en kommune som startet med dif-
ferensiering av botilbud for personer med demens etter Fylkeskonferansen 
2001 fordi helse- og sosialsjefen var med på konferansen og ”ble tent” på saken 
(Kilian 2003).

Konferansen er en arena for faglig påfyll, erfaringsutveksling og idéverksted, 
i tillegg til mulighet for å knytte og bevare nyttige kontakter. Tema for kon-
feransene velges av nettverkskontaktene. Forelesere hentes fra demensfeltet 
nasjonalt. Erfaringsutveksling skjer ved at nettverkskontakter eller andre 
aktører med velfungerende tiltak, legger frem sine erfaringer i plenum eller i 
gruppearbeid. 

Konferansene har variert med hensyn til egenaktivitet. Noen temaer egner 
seg bedre enn andre for arbeid i grupper. Ønsket er at nyttige tiltak blir innført 
i kommunene. Egenaktivitet i form av gruppearbeid kan bidra til å støtte nette-
verkskontakter og deres allianser i hvordan de kan jobbe for å integrere tiltakene 
i egne kommune/bydeler. Et par kommentarer på evalueringsskjemaene viser at 
ikke alle er like glade i slike ”arbeidskonferanser”, men ønsker en mer passiv 
rolle på ”hørekonferanser” som er bygget på foredrag. Disse synes imidlertid 
å være i mindretall. De fleste som har svart på evalueringsskjemaene, mener 
gruppearbeidet er givende (Kilian 2003).

Andelen nøkkelpersoner som har deltatt har steget. Litt over halvparten 
av nettverkskontaktene hadde med en nøkkelperson fra kommunen i 2000, 
mens nesten alle hadde dette i 2002. Med nøkkelperson menes her ledere og 
alliansepartnere. At så mange deltar kan kanskje skyldes at Fylkeskonferansen 
blir sterkt subsidiert av Undervisningsavdelingen. Kursavgiften er svært lav og 
dekker ikke de faktiske utgiftene for konferansen. 

Antall deltakere på Fylkeskonferansen har steget årlig. I 2000 var det 66 
deltakere og i 2007 vel 120. Spørreundersøkelsen i 2003 viste at 87 prosent av 
nettverkskontaktene hadde deltatt på fylkeskonferansene.

Temaer for fylkeskonferansene har vært:
2000: Kvalitetssikring av omsorgskjeden for personer med demens 
2001: Terapeutiske hager, differensiering av botilbud og miljøterapi
2002: Musikk og demens
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2003: Hjemmeboende personer med demens og yngre personer med demens
2004: Oppfølging av rapporten ”Innsyn – Utsyn” (Eek & Nygård 1999)
2005: Pårørende til personer med demens
2006:  Muligheter – Kreativitet og mestring. Er det gode liv i demensforløpet 

mulig? 
2007: Utfordrende atferd.

Hvem er nettverkskontaktene?
Et av spørsmålene i en evaluering som ble utført i 2003 omhandler nettverks-
kontaktenes arbeidstilknytning (Kilian 2003). 

Av de 52 nåværende og tidligere nettverkskontaktene som svarte på spør-
reskjemaet i 2003 var 30 (59 prosent) ansatt i kommuner i Hordaland, 20 (39 
prosent) jobbet i bydeler i Bergen og én person jobbet i en kommune i et annet 
fylke. Mer enn halvparten av nettverkskontaktene jobbet på en aldersinstitusjon, 
mens rundt 1/3 jobbet i hjemmetjenestene (tabell 1). Det er muligens derfor 
det er institusjoner som hyppigst etterspør Undervisningsavdelingens tjenester, 
både når det gjelder undervisning og andre former for kontakt (Ibid). En av 
nettverkskontaktene besvarte ikke dette spørsmålet.

Tabell 1 Oversikt over hvor nettverkskontaktene jobber 

Hvor nettverkskontaktene er ansatte    N=51

Institusjon 48 %

Hjemmebaserte tjenester 26 %

Hjemmebaserte tjenester og institusjon 15 %

Dagsenter  7 %

Hjemmebaserte tjenester, institusjon og dagsenter 4 %

 100%

Videre hadde over 60 prosent av nettverkskontaktene en lederfunksjon i 2003. 
Med slike posisjoner øker mulighetene for å få gjennomslag for demensarbeidet 
i kommunene og bydelene (Ibid).
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Nettverkskontaktenes arbeidsmetoder
Nettverkskontaktene jobber ulikt. Mulighetene de enkelte nettverkskontakter 
har for å påvirke utviklingen av hensiktsmessige tiltak, varierer ut fra hvor de 
er ansatt og hvilken rolle de har (vanlig sykepleier i somatisk avdeling, som 
leder, i hjemmesykepleien, i dagsenter med videre). Egen arbeidsstil og påvirk-
ningskraft vil også ha innflytelse på hvor mye de gjør seg bemerket og blir 
 etterspurt i kommunen. Kommunenes evne til å nyttiggjøre seg den kompetanse 
nettverkskontakten innehar, varierer også.

Selv om strategi for hvordan man kan nå frem med viktig informasjon er 
tema på nettverkssamlinger, er gjennomslagskraften for demenssakene høyst 
forskjellig. 

I dag ser vi tendenser til at tidligere nettverkskontakter deltar som nøkkel-
personer på fylkeskonferansene. Nettverkskontakter som skifter jobb er med 
på å spre kunnskap om nettverket. Elleve av de om lag 50 kontaktene har vært 
med siden oppstarten i 1998. 

Ettersom Nettverket har vært i funksjon i snart ti år, ser vi eksempler på 
at kontaktene blir utvalgt til oppdrag med å utrede og iverksette tiltak innen 
demensfeltet. Eksempelvis har en tidligere nettverkskontakt fått mandat av 
bystyret i Bergen til å utvikle en standard for organisering av hukommelsesteam 
for alle bydeler. Målet har vært at alle bydeler i Bergen innen utgangen av 2007 
skulle ha etablert hukommelsesteam.

Det har Bergen kommune lykkes med. Alle bydeler har i skrivende stund egne 
hukommelsesteam. Prosjektgruppen består for det meste av nettverkskontakter 
og personer fra allerede etablerte hukommelsesteam. Bergen kommune bruker 
betegnelsen hukommelsesteam og ikke demensteam.

De senere årene ser vi at lokale demensforeninger tar kontakt med nett-
verskontakter (i en del kommuner er det nettverkskontaktene som har tatt 
initiativ til å starte demensforening) for å sette demenstemaer på dagsordenen 
i kommunestyret, eller når kommunestyret skal vedta viktige saker for eldre-
omsorgen. For å støtte opp om slike lokale initiativer samarbeider nettverksko-
ordinator fra Undervisningsavdelingen med representant for demensforening 
eller nettverkskontakt om innlegg i kommunestyret.

Kjennskap til Nettverket har de siste årene ført til at en del private alders-
institusjoner på eget initiativ har meldt inn ressurspersoner som nettverkskon-
takter.

Ofte tar nettverkskontaktene initiativ til at kommunen bestiller innfør-
ingskurs i alderspsykiatri. For å bidra til å styrke kjennskap til Nettverket og 
nettverkskontaktenes rolle, forsøker kursledere fra undervisningsavdelingen 
å la nettverkskontakten i den aktuelle kommunen der innføringskurset pågår, 
presentere seg og informere om sin funksjon.
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Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Nettverkskoordinatorene er i en unik posisjon fordi de har utstrakt kontakt 
med sin respektive kommune. Vi får en spesiell oversikt over vellykkede tiltak, 
dyktige ressurspersoner i kommunene og nye utviklingstrekk i pleie- og om-
sorgstjenestene. Dette er noe Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 
har utbytte av når de ønsker informasjon om så vel tiltak som ressurspersoner. 
Det er flere eksempler på at nettverkskontakter som har presentert vellykkede 
tiltak på Fylkeskonferansen, også har fått presentert tiltakene i tidsskriftet 
Demens&Alderspsykiatri (tidligere DEMENS), på Demensdagene, fylkes-
mannssamlinger og kurs i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og 
helse.

Nettverkskoordinatorene samarbeider med Kompetansesenteret om ulike 
kurs, deriblant kurs om dagsenter, utredning og diagnostisering, og om Marte 
Meo videoveiledning. Ved flere anledninger har Kompetansesenteret stilt med 
foredragsholdere til Fylkeskonferansen og andre arrangementer i Nettverk om 
demens for kommunene i Hordaland. 

Utfordringer

Lederskifte og omorganiseringer
Tålmodighet, tålmodighet og atter tålmodighet
De senere års stadige omorganiseringer i mange kommuner er en utfordring 
for kontinuiteten. Strammere budsjetter og dårlig økonomi er dilemmaer 
i mange kommuner. Opparbeidet kompetanse og gode tiltak står dermed i 
fare for å bli avviklet. Vi registrerer i likhet med Nygård (2005) tendenser til 
nedlegging og avvikling av nødvendige og gode tilbud til denne målgruppen. 
Noen kommuner har avviklet velfungerende demensteam/hukommelsesteam, 
dagsenter og demensavdeling. Heldigvis er flere av disse kommunene i ferd 
med å planlegge og iverksette demensteam og dagsenter på nytt. Problemet er 
at de ofte må begynne helt fra grunnen av siden enkelte av ressurspersonene 
med kompetanse har skiftet jobb. 

Naturlig nok er det en del utskiftninger av nettverkskontakter. De vanligste 
årsakene er skifte av jobb, sykefravær eller permisjoner. I noen tilfeller ber 
nettverkskontaktene om å få fortsette som kontakter når de skifter stilling, ek-
sempelvis når en sykepleier skifter sykehjem, får jobb i hjemmetjenestene eller 
begynner i privat institusjon. Dersom kommunen finner dette hensiktsmessig, 
ser vi at det kan være nyttig for det nye arbeidsstedet. Noen nettverkskontakter 
får jobb i annen kommune, og dersom denne kommunen ikke har vært så aktiv 
innen Nettverket, kan det føre til mer aktivitet ved at nettverkskontakten blir 
en aktiv pådriver. 
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Ved omorganiseringer og lederskifte merker vi at nettverkskontakter i større 
grad må argumentere for og forsvare behovet for å delta i Nettverket. I noen 
tilfeller må de selv skaffe vikar eller delta på fritiden. Dette er ikke noen gunstig 
løsning. Tendensene er mest merkbare i kommuner med hyppige lederskifter 
eller der lederfunksjoner blir lagt ned.

Økonomi/geografi
Stram kommuneøkonomi gjør det vanskelig for enkelte nettverkskontakter 
å få fri til å delta, og har også medført avlysning av innføringskurset vårt i 
alderspsykiatri.

I likhet med andre kystregioner har Hordaland en geografi som gjør det spe-
sielt utfordrende å delta i samlingene. Det er ikke uvanlig med over tre timers 
reise hver vei. Enkelte må ta opp til fire ferger. Lange avstander er oppgitt som 
hovedgrunnen for at de to kommunene, som tidligere nevnt, meldte overgang 
til Helse Fonna. 

Nettverkskoordinatorene bruker en del tid på å ringe til kommuner som ikke 
har vært aktive en periode, for å etterlyse nettverkskontaktene (Krüger 2007). 
Dette er en viktig oppfølgingsjobb. Vi kommer ofte i dialog med nye ledere 
og kan derved informere om Nettverket og betydningen denne funksjonen kan 
ha for kommunen. 

Evaluering av prosjekt ”Undervisningsavdeling” 

Ved prosjektstart var det 35 kommuner i Hordaland. Nå utgjør fylket 34 kom-
muner. 

Nettverket ble evaluert første gang i 2001 og ved prosjektavslutning i 2003. 
I 2003 ble alle tilbudene ved Undervisningsavdelingen evaluert i rapporten 
Evaluering av prosjekt ”Undervisningsavdeling” (Kilian 2003). Rapporten ble 
utarbeidet av sosiolog Janicke Kilian i samarbeid med Undervisningsavdelingen. 
I dette kapittelet viser vi til den informasjonen evalueringen gir om Nettverket. 
Rapporten bruker data fra den første evalueringen i 2001 i tillegg til svar på 
spørreskjema fra 2003, der 94 oppdragsgivere og brukere av Undervisnings-
avdelingens tilbud og tjenester utgjør informantene. 

Dette inkluderer 47 av de daværende 53 nettverkskontaktene samt fem 
tidligere nettverkskontakter. De resterende informantene utgjorde ledere for 
aldersinstitusjoner og hjemmetjenester, samt deltagere i Marte Meo videovei-
ledning. I det videre følger utdrag av evalueringen fra 2003.
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Nytten av å delta i nettverket
I evalueringen fra 2003 svarte 38 (81 prosent) av de 47 nettverkskontaktene at 
de hadde mye nytte av deltakelsen og ni (19 prosent) svarte at de hadde noe nytte 
av dette. Ingen svarte at de hadde lite eller ingen nytte av å delta i Nettverket. 
To tidlige nettverkskontakter svarte mye nytte på dette spørsmålet. Dette er en 
økning i forhold til evalueringen fra 2001.

Av de 40 nettverkskontakter som svarte på spørreskjemaet i 2001, opplevde 
43 prosent at deltakelse i nettverket var svært nyttig, 53 prosent nyttig og fire 
prosent svarte vet ikke. Heller ikke her var det noen som svarte at de hadde lite 
eller ingen nytte av deltakelsen. 

Selv om svarkategoriene ikke er helt identiske, kan det likevel se ut som 
om det er flere av nettverkskontaktene i 2003 som har stor nytte av deltakelsen 
i nettverket, enn i 2001. 

Endring av kompetansebehov
I 2001 svarte to tredjedeler av nettverkskontaktene at den faglige oppdateringen 
var viktigst ved deltakelse i nettverket. Da dette var helt i begynnelsen av arbeidet 
med Nettverket, var det ikke mange som hadde kommet i gang med konkrete 
tiltak i kommunene. For godt over halvparten av informantene som svarte på 
spørsmålet, var erfaringsutvekslingen med andre nettverkskontakter viktig.

I 2003 ble nettverkskontaktene også bedt om å konkretisere nytten av å delta i 
nettverksarbeidet. Det som skåret høyest var Økt kompetanse på hensiktsmessige 
tiltak for personer med demens. Av de nåværende nettverkskontaktene krysset 
98 prosent av for dette. Erfaringsutveksling med andre nettverkskontakter kom 
som nummer to på rangeringen – 94 prosent krysset av for dette. 79 prosent 
krysset av for økt kunnskap om demens, mens støtte fra likesinnede var viktig 
for 53 prosent av nettverkskontaktene. Fire prosent krysset av for Annet.

Det kan altså se ut som om det har foregått en dreining fra 2001 til 2003 av 
hva som er i fokus for nettverkskontaktene: fra behov om mer teoretisk basert 
kunnskap til en mer praktisk orientering i forhold til tiltak. Dette ligger klart 
i tråd med målsettingen som Undervisningsavdelingen har satt for nettverks-
arbeidet. I begge undersøkelsene skårer erfaringsutveksling med andre nett-
verkskontakter høyt, som en god nummer to på rangeringslisten. Det er derfor 
viktig at det fremdeles legges til rette for at kontaktene møtes regelmessig. 

I spørreundersøkelsen om Nettverket i 2001 kom det tydelig frem at nett-
verkskontaktene opplevde å trenge ”alliansepartnere” for å få gjennomslag for 
endringer og igangsetting av tiltak i kommunene og bydelene. Dette er fremdeles 
et behov hos nettverkskontaktene.
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Erfaringsutveksling
Datamaterialet fra 2001 antyder videre at det var på nettverkssamlingene erfa-
ringsutvekslingen og kontakten foregikk, og at nettverkskontaktene i mindre 
grad tok kontakt med hverandre på egen hånd. Undervisningsavdelingen har 
derfor oppmuntret til slik kontakt, og kontakt mellom nettverksdeltakerne har 
økt de siste årene. Ifølge nettverkskontaktene konsulterer flere hverandre før 
oppstart av tiltak som dagsenter, demensteam eller demensavdelinger. I flere 
tilfeller har kommuner og bydeler besøkt hverandre eller invitert andre som er 
kommet i gang med slike tiltak, for å lære av disse. Møtene har skjedd uavhengig 
av Undervisningsavdelingen.

Gjennom erfaringsutveksling får tiltak som er vellykket, en oppmerksomhet 
som kan gi ny giv og motivasjon for både presentører og tilhørere. Samtidig er 
det viktig at slike presentasjoner brukes med varsomhet. Enkelte kontakter har 
gitt uttrykk for at det i perioder der de opplever motgang og stillstand i demens-
arbeidet og at de ikke ”får ting til”, er vanskelig å komme på samlingene. Det 
må derfor fortsatt gjøres tydelig for deltakerne i nettverket at det er helt normalt 
at arbeidet har sine opp- og nedgangsperioder. Nettverkssamlingene skal være 
et sted der deltakerne kan få sympati for sine frustrasjoner og sin avmakt – ikke 
et sted der det gjelder å være ”flinkest i klassen” (Kilian 2003).

Nytteverdi av fylkeskonferansene
Spørreskjema benyttes til evaluering ved fylkeskonferansene. I 2000 ga 68 
prosent av deltakerne en generell vurdering av konferansen på en skala fra 1 til 
10 der, 1 var ”dårlig” og 10 var ”godt”. I 2002 svarte 89 prosent av deltakerne 
på dette. Gjennomsnittlig vurdering av konferansen ligger rundt ni på alle kon-
feransene. I tillegg har mange kommet med konstruktive kommentarer, blant 
annet om temaer og organisering av konferansene.

En ting er at deltakerne er begeistret på selve konferansen, en annen ting 
er hvilken nytte de har av det de har fått innsikt i, når de kommer tilbake til 
arbeidsstedet. For å vite litt mer om varigheten av effekten fylkeskonferansene 
har, spurte vi i spørreskjemaet for 2003 etter nytteverdien for demensarbeidet 
i kommunen/bydelen.

Av de 62 som hadde deltatt på fylkeskonferansene syntes 61 prosent at det 
var svært nyttig, 35 prosent svarte noe. To prosent svarte vet ikke og to prosent 
svarte ikke på spørsmålet. Ingen svarte at Nettverket var lite nyttig. Kategorien 
er derfor ikke tatt med.

I tillegg mente 13 (nærmere halvparten) av informantene som ikke hadde 
deltatt på Fylkeskonferansene at konferansene var svært eller noe nyttig for 
demensarbeidet der de jobbet. Av disse var fire nettverkskontakter (Kilian 
2003). 
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Nye nettverk

Vi merker oss at det skjer en dreining av type oppdrag Undervisningsavdelingen 
får henvendelser om. Som tidligere beskrevet peker tendensene mot mer skred-
dersydde av oppdrag. Etter hvert som nettverkskontakter og helsearbeidere i 
demensomsorgen ønsker å få tilført mer kunnskap utover basiskunnskapene, 
blir de mer konkrete i hva de ønsker økt kunnskap om. Etterspørselen etter fag-
spesifikk undervisning øker samtidig som det er mindre press på etterspørselen 
etter innføringskurs, selv om det stadig kommer henvendelser om dette.

Noe av den samme tendensen gjør seg gjeldende innenfor Nettverket. En 
konsekvens er at det blir behov for egne ”nettverk”. Demensarbeidere ser ut 
for å prioritere og vektlegge faglig påfyll innen det området de jobber i og det 
å kunne dele erfaringer med likesinnede. Eksempel på dette er oppstart av et 
musikknettverk i kjølvannet av Fylkeskonferansen i 2002 hvor musikk var tema. 
Musikknettverket er nå avløst av to årlige temadager om musikk og demens.

De nye nettverkene, hukommelsesteam/demensteam-nettverk og dagsenter-
nettverk, blir koordinert av fagkonsulentene ved Undervisningsavdelingen. I år 
starter et nettverk med fokus på yngre personer med demens.

Utredning og diagnostisering har naturlig nok fått mye oppmerksomhet i 
nettverkssamlingene. Noen kommuner i Hordaland kom tidlig i gang med denne 
virksomheten, andre er fortsatt ikke kommet i gang med planer om systematisk 
utredning og kartlegging. I Bergen kommune kom noen bydeler i gang med 
denne virksomheten etter påtrykk fra nettverkskontaktene. For å nyttiggjøre seg 
den kompetansen disse bydelene hadde opparbeidet, startet vi i 2004 et eget 
hukommelsesteamnettverk. Det legges opp til to samlinger i året. Hensikten 
er at de bydelene som er i gang skal kunne hjelpe bydeler som er i en startfase. 
Gjennomgang av utrednings- og kartleggingsverktøy fra Nasjonalt kompetan-
sesenter for demens (www.aldringoghelse.no) og drøfting av ulike modeller og 
erfaringsutveksling, har vært tema for hukommelsesteamsamlingene. I tillegg 
har bydeler i startfasen oppsøkt bydeler som har vært i gang for å se hvordan 
de jobber. Tilbakemeldingene fra bydelene er positive. 

Det siste året har samlingene vært planlagt i samarbeid med prosjektlederen 
i Bergen kommune som koordinerer en felles mal for hukommelsesteamene 
i bydelene (Aasen 2007). Malen er til høring og blir gjennomgått ved neste 
nettverkssamling for hukommelsesteamene.

Høsten 2007 er det startet et tilsvarende Hukommelsesteamnettverk for resten 
av kommunene i Hordaland. Ifølge vår siste oppdatering driver 17 kommuner 
i Hordaland systematisk utredning og kartlegging av personer med demens. 
Kommunene bruker utredningsverktøy fra Nasjonalt kompetansesenter for 
demens. Fjorten av kommunene har demens-/hukommelsesteam, tre kommuner 
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har demenskontakt som koordinerer dette arbeidet i samarbeid med primær-
kontakter og fast lege. Seks kommuner er i ferd med å planlegge demens-/
hukommelsesteam, én kommune er nysgjerrig og ønsker å vite mer, tre kom-
muner har demensteam som for tiden ikke er i aktivitet, én kommune velger 
å henvise utredninger til spesialisthelsetjenesten og seks kommuner mangler 
systematisk utredning og kartlegging.

I Bergen kommune har alle de åtte bydelene hukommelsesteam som er i 
virksomhet, men ikke alle bydeler er kommet like langt i arbeidet.

Våren 2007 startet et eget nettverk for tilrettelagt dagtilbud. Dette kom i 
gang etter forespørsel fra flere nettverkskontakter som arbeider i dagtilbud.

Selv om både nasjonale og internasjonale studier viser at tilrettelagte dag-
tilbud kan være gode tilbud så vel til personen med demens som til pårørende 
(Zarit et al 1998, Engedal 1989), er det overraskende at ikke dette tilbudet er 
mer utbygd, og at noen kommuner har avviklet dagsenterdrift (Nygård 2005).

Ifølge den siste landsdekkende undersøkelse om dagtilbud til personer med 
demens i norske kommuner, der de store byene også er tatt med, er deknings-
graden på 6,5 prosent (Eek og Nygård 2006).

Tilrettelagt dagtilbud er ikke lovpålagt i Norge. I nettverkssammenheng og 
i oppstarten av det nye dagsenternettverket har vi jobbet spesielt med å tyde-
liggjøre at tilrettelagt dagtilbud er en hensiktsmessig måte for kommunene til 
å sikre at personer med demens får ivaretatt sine behov i henhold til kvalitets-
forskriften (Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, Sosial- og helsedirektoratet 
2004). 

Ved å delta i Dagsenternettverk håper vi å kunne støtte og oppmuntre 
dagsenterpersonalet i nedleggingstruede tider. Vi ser at dagsenterpersonalet 
er spesielt opptatt av å utveksle erfaringer og få faglige innspill som er skred-
dersydde til deres virksomhet.

Et ledd i dette var samarbeidet med Nasjonalt kompetansesenter for aldring 
og helse om dagsenterkurs i Bergen høsten 2007. 

I Helse- og omsorgsdepartementets Demensplan 2015 ”Den gode dagen” 
og i Sosial- og helsedirektoratets rapport Glemsk, men ikke glemt! (Sosial- og 
helsedirektoratet 2007), vises det til flere satsingsområder, deriblant tilrettelagt 
dagtilbud og utredning/diagnostisering. Vi ser at de nye nettverkene er med på 
å styrke disse satsingsområdene i Hordaland.

Kan det bli for mange nettverk?
Dette er en fortløpende diskusjon. Særlig når en og samme ressursperson deltar 
i flere nettverk. Diskusjonen har dreiet seg om hvorvidt det etter hvert blir mer 
hensiktsmessig å etablere flere spesialiserte nettverk og avvikle hovednettver-
ket. 
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Etter interne drøftelser i Undervisningsavdelingen og i nettverkssamlinger, 
er vi imidlertid kommet til at det forsatt er behov for et hovednettverk. Vi ser 
det slik at fagnettverkene ivaretar fagspesifikk kompetanseutvikling og erfa-
ringsutveksling. Hovednettverkene har en mer overordnet funksjon. Det er her 
sammenhenger og helhetsvurderinger blir drøftet, siste nytt på demensfeltet 
blir formidlet og nye impulser fra kommunene fanget opp. 

Fremtid

Har Nettverket noen fremtid?
Helse- og omsorgsdepartementets Demensplan 2015 ”Den gode dagen” 
og Sosial- og helsedirektoratets rapport Glemsk, men ikke glemt ble lansert  
høsten 2007. Pasientrettighetsloven blir endret slik at det blir mulig å fatte 
vedtak på bruk av tvang overfor personer med demens i spesifikke situasjoner. 
Lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2009.

I nettverkssamlingene er vi i gang med å fokusere på planen og rapporten. 
Dette er et eksempel på at innholdet i føringer fra stat og fagmiljøer rimelig 
raskt kan bli gjort kjent i kommunene. Ved å samles i grupper der dialog og 
diskusjon blir vektlagt, får nettverkskontaktene en annen mulighet til å bli kjent 
med stoffet enn gjennom tradisjonell undervisning.

I den nye planen og rapporten understrekes betydningen av at kommunene 
leverer ”demensplaner” for å utløse tilskudd. Dette arbeidet kan nettverket 
være pådrivere for, sammen med andre aktører. Mange av kommunene og en 
del bydeler i Bergen har allerede gjort et godt stykke arbeid i så måte. Kom-
munene får nyttige innspill fra hverandre ved at det i nettverkssamlingene blir 
fokusert på eksempler på hvordan tilrettelegge for gode tiltak, eller hvordan 
lover og forskrifter anvendes.

I delplanen Kompetanseløftet 2015 (Helse- og omsorgsdepartementet 2007) 
blir det nå satset på at de 10 000 nye stillingene i omsorgssektoren skal ha en 
basiskompetanse. Derfor er opplæring av ufaglærte og etterutdanning av hel-
searbeidere med ulik grunnutdanning et satsingsområde. I den forbindelse skal 
undervisningsmateriale som Eldreomsorgens ABC (2001), Demensomsorgens 
ABC (2008) og Tvang helst ikke (2005), utviklet av Nasjonalt kompetansesenter 
for aldring og helse, benyttes i opp læringsprogrammene. 

I tillegg har fagmiljøer rundt om i landet, i likhet med NKS Olaviken, 
utviklet opplæringsmodeller og ulike undervisnings-/veiledningstilbud de har 
god erfaring med.

Nettverket i Hordaland skal samarbeide med Nasjonalt kompetansesenter 
for aldring og helse om å informere om de ulike opplæringsprogrammene.  
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I skrivende stund blir det gjort avtale mellom Kompetansesenteret og FoU-
avdelingen ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS, om ansvarsfor-
deling for gjennomføringen av programmene. 

Å bygge på og samarbeide med lokale fagmiljøer kan bidra til å forankre opp-
læringsprogrammene i de etablerte fagmiljøene. Gjennom å bruke eksisterende 
demensnettverk har Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Sosial- 
og helsedirektoratet en unik mulighet til å 
•  formidle nasjonale føringer, forskning og opplæring direkte til de mest enga-

sjerte demensfagpersoner i kommunehelsetjenesten
• innhente og spre informasjon om nyttige tiltak med overføringsverdi.

Muligens vil det i fremtiden være nyttig å knytte virksomheten i Nettverket 
om demens for kommunene i Hordaland tettere til Undervisningssykehjemmet, 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og ulike høgskoler? 

Det er behov for evaluering og utprøving av ulike modeller for koordinering 
av demensnettverk. I tillegg hadde det vært nyttig å vite mer om forankring, 
organisering og hva som vektlegges i de ulike nettverkene. 

I dag drives demensnettverk av kommunale ressurssentre, eksempelvis 
GERIA i Oslo kommune og Ressurssenter for demens i Trondheim, av alders-
psykiatrien eksempelvis i Rogaland og Hordaland, og av distriktspsykiatriske 
sentre, eksempelvis i Hedmark/Oppland.

Kan dette være et oppdrag for de fremtidige regionale sentre for omsorgs-
forskning som skal etableres?
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Kompetanseutvikling i helsenorge  
– hva kan ny teknologi bidra med?

Anne-Britt Kjeldsberg

Gammel og ny kunnskap skal formidles og integreres i helsearbeidernes utdan-
ning og hverdag slik at helsetjenesten til befolkningen til enhver tid blir best 
mulig. Den medisinske og teknologiske utviklingen går stadig videre. Makter 
helsearbeiderne å følge med i tiden? Greier myndigheter og administrasjon 
å legge til rette slik at den nye kunnskapen når ut til dem som trenger det? 
Hvilke hjelpemidler for læring fins innen rekkevidde og har de noen betydning 
for kvaliteten på de helsetjenester som ytes til befolkningen? Et viktig tiltak 
for å imøtekomme noen av disse spørsmålene var opprettelsen av Nasjonalt 
kompetansesenter for alderdemens.

Kompetanseutvikling

Kunnskap om demens har utviklet seg via prosjekter, forskning og undervisning. 
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens ble offisielt opprettet i 1997, og 
skiftet navn til Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 1. januar 2007 
(forkortes i den videre teksten til Kompetansesenteret). Men allerede i 1990 
startet forløperen som var et lokalt kompetansesenter for demens ved Granli 
psykiatriske senter i Vestfold og en nasjonal INFO-bank med mål å spre kunn-
skap om demens. Læremateriale i form av hefter, tidsskrifter og bøker har vært 
produsert fra INFO-banken siden 1990. Granli er kjent blant annet for å ha åpnet 
den første enhet for demensutredning i Norge i 1986. Det tilbys i dag tjenester 
innen demens og alderspsykiatri foruten annen voksenpsykiatri. Granli er en 
del av Psykiatrien i Vestfold (PIV) HF.
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Intensjonen med et kompetansesenter for demens er kompetanseutvikling. Hvor-
dan man oppnår kompetanse er stadig debattert. Nødvendigheten av kompetanse 
for å utøve kvalitetsmessig arbeid, bør være udiskutabelt. Men når prioriteringer 
skal gjøres, ser en ofte at utvikling av kompetanse blir nedprioritert i form av 
strammere budsjetter. Da må tilretteleggingen av kompetanseutviklende arbeid 
blant annet ha som mål å nå flest mulig med lavest mulige kostnader. For at dette 
ikke skal gå på bekostning av kvaliteten, er det viktig å tenke på mangfold i 
metoder for å spre kunnskap. Helsenorge kan nås med kunnskap på flere måter, 
og Kompetansesenteret har her en viktig nøkkelrolle.

Kompetansesenteret har etablert samarbeidsarenaer med andre kompetanse-
sentre, universiteter og høgskoler både nasjonalt og internasjonalt.

Klasseromsundervisning
Årsrapportene kan fortelle hvor mange helsearbeidere som har gjennomgått 
ulike kurs i Kompetansesenterets regi gjennom årene.

Fagpersonell knyttet til Kompetansesenteret har reist rundt og arrangert kurs 
og holdt foredrag for helsepersonell. Tredvetimers kurs om aldersdemens startet 
i 1992 og er fortsatt regnet som et aktuelt grunnkurs i demens. Grunnkursene 
blir som regel arrangert en dag i uken over fem uker. Behovet for noe mer ble 
tydelig. Fordypningskurs på 30 timer ble utviklet, og fra 1994 arrangert som 
et sammenhengende hotellkurs på en uke. Kurset ble holdt to ganger i året i en 
årrekke. Etterspørselen fra de mest læringsivrige resulterte i Fordypningskurs 
trinn II og flere spesialkurs i temaer som utredning, utfordrende atferd, bolig-
tilpasning og annet. En har knyttet til seg ulike forelesere fra praksissteder og 
brukt tid på egenaktivitet som gruppearbeid, rollespill og fremlegging i plenum. 
Fordypningskursene videreutvikles nå i samarbeid med Høgskolen i Agder slik 
at de kan gi studiepoeng for dem som ønsker det.

Videokonferanse (VK)
Så kom teknologien
Fordypningskurset på 30 timer ble i 2002 arena for første utprøving med over-
føring av kurs via videokonferanse. Det satt 70 deltakere i forelesningssal på 
Geilo og 15 deltakere i studio i Nordreisa i Troms. Mobil videokonferanseenhet 
ble plassert på Geilo og koblet opp hele uken via tre ISDN-telelinjer. Foreleserne 
fikk rask innføring i bruk av verktøyet, og lyd og bilde fungerte med god hjelp 
fra Nasjonalt senter for telemedisin. Det er fortsatt tekniske utfordringer ved 
oppkobling mellom forskjellige studio. Skal man bruke ISDN eller IP1? For 

1  IP (Internettprotocol) er benyttelse av datanettet som overføringskanal istedenfor telelinjer 
(ISDN-linjer)
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å få til gode overføringer må det være stor nok kapasitet på linjene, enten det 
gjelder telelinjer eller datalinjer. 

Evalueringen fra nordreisadeltakerne, som hadde all undervisning via VK, 
var at selv om de opplevde å ha lært mye, ble det vanskelig å holde konsen-
trasjonen over så vidt lang tid. Det gjaldt først og fremt forelesningene. Det 
var lagt inn minst ett gruppearbeid hver dag, likevel ble det lange økter foran 
skjermen. 

Fordypningskurset 2002 var begynnelsen til et spennende samarbeid mel-
lom Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og Nasjonalt senter for 
telemedisin i Tromsø. VK åpnet opp for mange muligheter. Først og fremst ble 
mediet brukt til møtevirksomhet, men etter hvert ble det brukt mer og mer til 
undervisning. Flere studioer koblet seg opp og kunne være til stede her-og-nå 
i undervisning, selv om foreleser var 250 mil unna. Undervisning ble lettere 
tilgjengelig for dem som hadde VK-utstyr på arbeidsplassen eller i nærheten. 
Det ble spart reisetid og reiseutgifter både for forelesere og tilhørere. I 2006 og 
2007 ble det sendt flere forelesningsserier om demens ut til kommunene, der 
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Nasjonalt senter for Telemedisin 
og Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter i Nøtterøy kommune samarbeidet om 
opplegget. Dette er lagt opp som internundervisning, gjerne i tiden 12.00-13.00. 
Da kan helsepersonell ofte ha mulighet til å gå fra avdelingene for å delta på 
undervisningen.  

Selv om mange synes at mediet er fremmed og vegrer seg for å ta det i 
bruk, er erfaringen at dette er noe en venner seg til. I møtevirksomhet er det i 
skjerpende retning lettere å holde seg til agendaen. Litt forsinkelse i sendingen 
gjør at en må vente på hverandre og kun la en snakke om gangen. Småprating 
med sidemann blir enda lettere skurr i møtet enn om det ikke var på VK. En 
erfaring er at folk som har møttes fysisk, syntes det er mer naturlig også å 
møtes på VK.

Internett
Stadig flere tar i bruk internett som et hjelpemiddel i hverdagen. Høgskoler 
og universiteter tilbyr hele eller deler av undervisningen via egne nettsteder. 
En del personer vegrer seg, og ikke minst gjelder dette helsepersonell som 
jobber i direkte pasientkontakt. Men det er ingen grunn til å la være å bruke et 
hjelpemiddel som er kommet for å bli. Som kompetansesenter ble det viktig å 
lage et kvalitetstilbud med tanke på kompetanseutvikling, som samtidig ville 
gi kursdeltakerne trygghet i bruk av IKT2 som arbeidsverktøy i hverdagen. 
Kompetansesenteret har egen hjemmeside på åpent nett med blant annet 

2  IKT= Informasjons- og kommunikasjonsteknologi



Å leve med demens. Erfaringsbasert utvikling av tilbud278

informasjon om læremateriell, aktuell litteratur og kursvirksomhet (www.
aldringoghelse.no).

Lær demens med bredbånd
Via økonomisk støtte fra Norges forskningsråd ved Program for høyhastig-
hetskommunikasjon HØYKOM, og fortsatt i samarbeid med Nasjonalt senter 
for telemedisin, ble læringsprogrammet Lær demens med bredbånd utviklet i 
perioden 2002-2004 (Kjeldsberg m.fl. 2004). Det er et interaktivt, nettbasert 
læringsprogram med eget nettsted. Det er lagt inn fagstoff, linker til annen lit-
teratur, foredrag og kortfilmer til illustrasjon av ulike temaer. Det er lagt vekt 
på at det skal være lite tekst og gode illustrasjoner. Kortfilmene er resultater 
av pårørendes og helsepersonells fortellinger om sine hverdagsopplevelser. 
Filmene er blitt til med hjelp fra profesjonelle film- og teaterfolk.

Læringsprogrammet er myntet på tverrfaglig helsepersonell i kommunehel-
setjenesten som ønsker å dyktiggjøre seg til arbeid med personer med demens 
og deres pårørende. Deltakerne møtes på nettet i nettprat (chat) og diskusjons-
forum. De løser oppgaver i fellesskap og individuelt etter Problembasert læ-
ringsmetode (PBL) (Silen 2004). I oppstarten av hvert kurs møtes deltakerne 
fysisk til to dagers innføringsarbeid. Senere møtes de på videokonferanse, noen 
ganger sammen med en lærer, noen ganger for å legge frem gruppearbeid for 
hverandre. De følges opp av fagansvarlige/veiledere, men skal først og fremst 
løse problemer i egne grupper. Programmet går høst og vår over ca syv måneder. 
Det er godkjent av Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet med 80 timer til 
klinisk spesialiststige. I tillegg er det inngått et samarbeid med Høgskolen i 
Vestfold som godkjenner det med 15 studiepoeng for dem med høgskoleutdan-
ning som tar en eksamen.

Læringsprogrammet ser ut til å ha blitt en suksess som etter hvert kan nå 
flere og flere. Fra 2005 har det vært administrert fra Nøtterøy kommune. Nasjo-
nalt kompetansesenter for aldring og helse og Nasjonalt senter for telemedisin 
samarbeider om henholdsvis det faglige og det tekniske innholdet.

Programmet er med på å få helsepersonell i kommunehelsetjenesten til å 
bruke nettet, hvilket i seg selv åpner for nye muligheter. Det blir mindre utgifter 
for arbeidsgiver på grunn av minimal reising. Behovet for innleie av vikarer 
reduseres. Læringen blir mer effektiv fordi den enkelte er nært knyttet opp mot 
praksis i læringsperioden. Deltakerne jobber i grupper på en arbeidsplass i en 
kommune og møter helsepersonell fra andre kommuner på nettet i diskusjons-
forum og på VK.

Læringsprogrammet ligger på lukket nett under www.helsekompetanse.no
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Ringerinett (2005-2007) 
Prosjektet Ringerinett er en videreutvikling av nettbaserte løsninger ut mot drift 
i kommunen. Det er et prosjekt for styrket demensomsorg og IKT-baserte løs-
ninger og fungerer som en integrert del av Nøtterøy kommunes demensplan.

Prosjektets mål er sømløse helsetjenester ved hjelp av IKT, utvikling av fag-
nettverk for helsepersonell og pårørende innen demensomsorgen og innføring 
av IKT i det daglige tjenestetilbudet i kommunen. Alle ledd skal til sammen 
øke kvaliteten på tjenestene til personer med demens i Nøtterøy kommune.

Ved elektronisk samarbeid skal kommunen ivareta en behandlingskjede for 
personer med demens og deres pårørende. Det vil si å igangsette og opprettholde 
et optimalt omsorgs- og behandlingsnivå og sette dette i system ved hjelp av 
elektronisk samhandling. 

Erfaringene fra prosjektet tilsier at det er vesentlig for å komme nærmere 
målet om sømløse helsetjenester at de forskjellige tjenestestedene samarbeider 
godt. Selv om ny teknologi vil være en hjelp til økt effektivitet, vil det ikke bli 
effektivt hvis ikke gode rutiner for samarbeid blir etablert.

Det har vært to arbeidsgrupper i prosjektet. Den ene har arbeidet med opp-
gaver knyttet til overføring av pasienter og pasientopplysninger og har bestått 
av ledere i første- og annenlinjetjenesten. Den andre gruppen har jobbet mer 
konkret med utvikling av fagnettverk og kompetanseutvikling. Den har bestått 
av representanter fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Nasjonalt 
senter for telemedisin og fagpersoner fra Nøtterøy kommune.

I prosjektet ses kompetanse i en større sammenheng enn kurs og utdanning. 
At ansatte arbeider med prosjekter innebærer i seg selv en videreutvikling som 
kan øke kvaliteten på tjenesten og komme pasientene direkte til gode, for ek-
sempel ved utvikling av nye rutiner for ut- og innskriving til sykehus. Én rutine 
var et enkelt standardisert skjema som skulle følge pasienten ved innleggelse 
fra kommunehelsetjenesten til sykehuset. Skjemaet ble lagt inn som et flettedo-
kument i fagprogrammet Gerica. En enkel bruksanvisning og informasjon om 
skjemaet ble sendt på e-mail til alle brukere av fagprogrammet i kommunen. 
En enkel spørreundersøkelse seks uker etterpå viste at 53 prosent av de spurte 
kjente til skjemaet og 22 prosent hadde allerede tatt det i bruk. Prosjektets 
erfaring er at samarbeid mellom tjenestestedene er kompetanseutvekslende og 
kompetanseutviklende i seg selv. Helsepersonell på tvers av forvaltningsnivå-
ene lærer av hverandre. Man finner ut hvordan samarbeidet kan fungere bedre, 
hvordan man kan fordele oppgaver, hjelpe hverandre og forstå hverandre med 
felles mål: pasientens beste. Med et felles kommunikasjonsverktøy via data må 
det utarbeides gode rutiner og IKT-baserte løsninger for kommunikasjon. IT-
avdelingene i kommunen og ved sykehuset er helt nødvendige samarbeidspartnere. 
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Helsepersonell og IT-personell må tilstrebe å forstå hverandres fagspråk for å 
få til et godt arbeidsklima.

De resultatene som er oppnådd i Ringerinett, kan forhåpentligvis andre 
kommuner dra nytte av (Gjelstad m.fl. 2008). 

Elektronisk pasientjournal (EPJ)
Selv om Kompetansesenterets forgjenger INFO-banken hadde sin EDB-maskin 
allerede i 1984 (Eek og Kjeldsberg 1987), har det tatt lang tid å få datamaskinen 
som et verktøy ut i daglig klinisk praksis både i første- og annenlinjetjenesten. 
Det ser ut som forsknings- og utdanningssteder har vært tidligere ute enn sy-
kehus og helsetjenestesteder når det gjelder bruk av dataverktøy i daglig drift. 
Imidlertid presses det nå på fra Kommunenes sentralforbund (KS) og Helsedi-
rektoratet om at all pasientinformasjon skal kunne foregå elektronisk. Det skal 
sikre kvaliteten for pasientene og være mer effektivt for helsepersonell. Det 
kommer frem blant annet i den statlige strategiplanen S@mspill 2007 (Sosial- og 
helsedirektoratet 2004) og e-kommune 2009 – det digitale spranget (KS 2005). 
S@mspill 2007 er et treårig program der det legges vekt på at hensiktsmessig 
anvendelse av informasjonsteknologi er avgjørende for kvalitet og effektivitet 
i helsetjenesten. Det digitale spranget har en visjon om at kommunene aktivt 
skal utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi, blant annet ved å 
bruke IKT til å skape tjenester av høy kvalitet.

Ringerinett var en god hjelp til å få innført EPJ ved Bjønnesåsen bo- og 
behandlingssenter i Nøtterøy kommune. Papirversjoner av tiltaksplaner og rap-
porter ble ryddet vekk. Personalet måtte skrive alt rett inn i pasientens journal 
via datamaskiner/tynne klienter (tynne klienter er enkle arbeidsstasjoner i felles 
datanettverk uten lagringsmulighet på den enkelte stasjon. De fleste kommuner 
bruker tynne klienter av sikkerhetsmessige årsaker). Tilgangen på datamaskiner 
måtte økes og opplæring, oppfølging og motivering var nødvendig. Støtte fra 
superbrukere og fra IT-avdelingen ble tilgjengelig. 

Leverandøren av EPJ er en viktig samarbeidspartner. Nøtterøy kommune 
bruker programmet Gerica som leveres av Tietoenator.

Norsk Helsenett AS
Når all pasientinformasjon lagres elektronisk, skulle en kanskje tro at det var 
enkelt å videresende og ta imot informasjon også fra andre. Men for å kunne 
sende pasientinformasjon mellom første- og annenlinjetjenesten må alle parter 
være oppkoblet til Norsk Helsenett AS. Helsenettet skal ivareta sikkerheten 
slik at informasjonen ikke kommer på avveie. For å utveksle eller dele sensitiv 
informasjon kreves et lukket bransjenett med høy sikkerhet, kvalitet og pålite-
lighet. Pasientinformasjon sendes, krypteres og dekrypteres fra sender til mot-
taker. Kommunene må søke om å få være medlem og betaler en avgift til Norsk 
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Helsenett AS ut fra kommunens størrelse. Norsk Helsenett AS er eid av de fire 
regionale helseforetakene og styrt av helseforetakene sammen med nasjonale 
helsemyndigheter. Det tilbys et sikkert nettverk for å sende pasientopplysninger, 
for eksempel mellom kommune og sykehus. Femten prosent av alle norske 
kommuner og 61 prosent av fastlegekontorene er tilkoblet Norsk Helsenett AS 
per oktober 2007. Nøtterøy kommune ble tilkoblet i april 2007.

Leverandøren av EPJ må installere moduler hos samarbeidspartnerne, som 
kan sende og motta pasientinformasjon. Derfor er det viktig at de ulike parter 
samarbeider tett for å få til gode, funksjonelle løsninger.

Nøtterøy kommune har i samarbeid med Psykiatrien i Vestfold og leveran-
døren av EPJ utviklet og fått KITH3-godkjent et epikriseformat for sending fra 
psykiatrien til kommunen. Epikrisen sendes fra utredningsenheten ved Granli 
til Nøtterøy kommune, og sykepleierne ved Bjønnesåsen kan hente epikrisen 
direkte fra pasientens elektroniske journal. Dette gjør at viktig informasjon fra 
psykiatrien etter utredningsopphold er lett tilgjengelig for personalet som skal 
jobbe videre med pasienten.

Sykehuset i Vestfold vil etter hvert være en viktig samarbeidspartner for 
kommunen, men de har foreløpig ikke fått etablert EPJ.

Kompetansesenter for Informasjonsteknologi i Helsesektoren (KITH)
Kompetansesenter for Informasjonsteknologi i Helsesektoren har til oppgave 
å godkjenne og standardisere meldinger. Nye meldinger baseres på ebXML 
rammeverk/kodeverk, som er en felles ”konvolutt” for innpakking av elektro-
niske meldinger, med funksjoner for pålitelighet og sikkerhet i meldingsover-
føringen (Nyhetsbrev S@mspill 2007 IT). Kodeverket er en kvalitetssikring 
av de meldinger som leverandørene har/skal ha i sine fagprogrammer – for 
eksempel epikriser, henvisninger og prøvesvar – og som er/skal være til bruk 
for kommuner, legekontor og sykehus. Meldingene kan da formidles via Norsk 
Helsenett AS.

Elin-k 
Elin-k er et nasjonalt prosjekt ledet av Norsk sykepleierforbund med støtte fra 
Helsedirektoratet. Elin-k skal sørge for etablering av nasjonale standarder for 
anvendelse av meldingsutveksling innen kommunens helse- og sosialtjeneste 
og mellom kommune og sykehus. Meldingsutvekslingen vil foregå elektronisk 
og sikre at riktig pasientinformasjon kommer til riktig behandlingsinstans etter 
kvalitetssikrede rutiner og standarder. Nøtterøy kommune ble med i Elin-k fra 
1. november 2007 sammen med 20 andre kommuner. Dette er forarbeidet for at 

3  KITH= kompetansesenter for informasjonsteknologi i helsesektoren
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kommunen skal kunne ta i bruk modulen Meldingsutveksling med legekontor 
og sykehus. For Nøtterøy er dette derfor en videreutvikling av de elektroniske 
meldingsrutiner som ble igangsatt i Ringerinettprosjektet.

Fremtiden

Det er et mål at alle kommuner skal kobles på helsenettet. E-informasjon skal 
kunne sendes trygt mellom sykehus, legekontor, sykehjem og hjemmetjeneste. 
Det blir mer og mer vanlig å kommunisere elektronisk vedrørende felles pa-
sienter. Informasjon når lettere frem til rette vedkommende uten venting på 
brev eller opptatte telefonlinjer. I tillegg blir informasjon knyttet til pasienten 
liggende i pasientens elektroniske journal og ikke bortgjemt i et nedlåst skap i 
kjelleren, og kommer ikke på avveie på et legekontor som ikke har blindjournal. 
Svar på henvendelser og resultater av prøver og undersøkelser blir tilgjenglig 
på kortere tid enn slik det fungerer uten elektronisk funksjonalitet.

Det er viktig med god tilrettelegging fra leverandørene av fagprogrammene. 
Moduler for de enkelte meldinger må utarbeides, tilpasses og etableres. Samar-
beid mellom helsepersonell, IT-avdelingene og leverandørene er en forutsetning 
for å få dette til.

Når det gjelder undervisning og fagnettverk, innebærer IKT gode hjelpe-
midler for læring for helsepersonell. Læringsprogram og fagnettverk der en 
fordrer en viss egenaktivitet i nær tilknytning til den enkeltes arbeidsplass, 
anbefales. Dette er i tråd med prinsippene fra Ansvar for egen læring (Bjørgen 
1991). Videokonferanser kan med fordel tas i bruk av flere. 

Lær demens med bredbånd er et lukket fagnett, Ringerinett et åpent. Erfar-
ingene er at forpliktende medlemskap i et lukket nett gjør at flere benytter seg 
mer aktivt av nettstedet. I det åpne, mer uforpliktende nettstedet er det mange 
treff, det vil si personer som er inne og leser på sidene. Men det er ikke så ofte 
de legger igjen spørsmål eller svar til nettverket. Det ser ut som det er vesentlig 
for å delta aktivt i et nettverk at en har pådrivere i systemet og at fagstoffet er 
oppdatert til enhver tid. 

Skal vi ikke møtes i klasserommet mer nå, da? spør noen. Erfaringene tilsier 
at den beste læringen foregår i en kombinasjon mellom ordinær klasseroms-
undervisning, gruppearbeid, egenaktivitet foran skjermen, foran pc hjemme 
eller på arbeidsplassen og ved hjelp av videokonferanser og lett tilgang på 
relevant litteratur. Det er i tillegg høstet gode erfaringer med å bruke kortfilmer 
i undervisningen for å illustrere eksempler fra virkeligheten. Kortfilmer som 
læringsmetode er brukt med gode resultater blant annet i Lær demens med 
bredbånd (Kjeldsberg m.fl. 2004) og kurspakken Tvang helst ikke (2004). 
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Kombinasjonsundervisning gjør at undervisningen er mer fleksibel og derved 
bedre tilpasset nåtidens yrkesaktive mennesker. 

Prosjekter som av helsepersonell integreres i daglig drift i demens omsorgen, 
der pasientene er, gir et kompetanseløft i praksis. Man håper at aktive arbeids-
plasser som er opptatt av kompetanseheving vil være med på å rekruttere helse-
personell til pleie- og omsorgssektoren generelt og demensomsorgen spesielt. 
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