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Nei, tapper?

Venner seier til meg; «Du er tapper
som kan vise slik styrke og ro

no når han så nyleg er død.»  - Nei, tapper?
Det kan berast, det eg gjennomlever no.

Det tyngste er tilbakelagt. Det tyngste
var å måtte sjå korleis han

tok til å miste seg sjølv og gli vekk
inn i eit veglaust og skoddefylt land.

Visst er tomrommet der, og kulden,
av avmaktskjensla framfor stengd port.
Men det kan berast så sant ein kan tru

at for den ein har mist var det godt å gå bort.

    Halldis Moren Vesaas

Livshus
Oslo, Aschehoug 1995
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Forord 
Gode modeller for avlastning til pårørende som har omsorg for personer 
med demens, har vært et område med liten innsats i norske kommuner. 
Undersøkelser har vist at det etablerte tilbudet fra hjemmebaserte 
 tjenester ofte ikke passer for hjemmeboende personer med demens og 
deres pårørende. Hjemmesykepleie bistår med stell og pleie der det er 
nødvendig, men tjenesten utøves ofte av en rekke forskjellige personer, 
noe som innebærer at personer med demens får besøk av stadig nye men-
nesker. Hjemmehjelp er rettet mot tradisjonelle oppgaver i huset, mens 
pårørende ofte ønsker avlastning for å komme seg ut, se andre mennesker 
eller bare ta det med ro, uten å være bekymret for hva som skjer med den 
man har omsorg for. Avlastning gitt av de samme personer og i pasientens 
eget hjem over tid, skaper ro og trygghet. Når personer med demens har 
kommet så langt i sykdomsutviklingen som i denne undersøkelsen, er det 
viktig at tjenestene består av flere tilbud. 

Prosjektet i Bærum kommune er meget interessant og representerer 
pionerinnsats med rekruttering av pensjonister og eldre som avlastere. 
Systematisk opplæring både av pårørende og avlastere styrker tilbudet. 
At tilbudet har vist seg levedyktig også etter prosjektperioden, er blitt 
videreført og utvidet, er en meget gledelig utvikling. 

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens har fått ta del i nye 
erfaringer gjennom å følge prosjektet og samarbeide med Bærum kom-
mune om publiseringen av rapporten. Vi takker Torhild Bjørge for godt 
samarbeid under prosjektperioden og ønsker kommunen lykke til med 
videre utvikling av tilbudet.

Tønsberg/Oslo, november 2004

Arnfinn Eek Aase-Marit Nygård
Psykologspesialist Psykologspesialist
Daglig leder avd. Vestfold Daglig leder avd. Oslo
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Forord
Avlastning for pårørende til personer med demens kom i stand som 
resultat av en kartlegging av tilbud til de som har demenssykdom i  
Bærum kommune i 1997-98. Et av de nye satsningsområdene var 
a vlastning i hjemmet for de som er pårørende til en som har en demens-
sykdom.

Tidlig i min sykepleiekarriere i begynnelse av 70-årene ble jeg opptatt 
av pårørendes rolle når en av ens nærmeste var på sykehus. Visittiden 
var et begrep jeg fant problematisk i mange situasjoner, jeg opplevde at 
pårørende burde ha en mye større rolle. Dette har fulgt meg i alt mitt 
arbeid som sykepleier. Det var derfor en fin utfordring for meg å ha ansvar 
for et prosjekt som skulle ha fokus på nettopp pårørende. 
Jeg vil gjerne få takke de som den gang var lederne som ga meg denne 
utfordringen, nemlig områdeleder Kristin Mehre, seksjonssjef Gunvor 
Erdal og kommunaldirektør Lars Bjerke. 

I starten av prosjektet tok jeg kontakt med Nasjonalt kompetanse-
senter for aldersdemens for å finne ut om andre kommuner hadde gjort 
noe liknende. I denne sammenhengen fikk jeg tilbud om veiledning på 
dette prosjektet fra kompetansesenteret. Takk til psykologspesialistene 
Aase-Marit Nygård og Arnfinn Eek for mange gode råd i hele prosessen. 
Det har vært utrolig lærerikt og ikke minst interessant.

Det har vært rørende å møte så mye takknemlighet hos mange pårør-
ende, det skal ikke mye til før de føler seg litt mer tilfreds og hjulpet. 
Mange har stort behov for å dele bekymringene sine med en annen. 
 Jobben de gjør går over 24 timer i døgnet, slitasjen på pårørende blir stor.

Til slutt håper jeg at rapporten kan være til nytte for andre som ser 
behovet og hvilken nytte dette tilbudet kan være for pårørende til denne 
sykdomsgruppen. Gjennom avlastningstilbudet og Pårørendeskolen har 
jeg kommet i kontakt med mange pårørende. Det som går mest igjen 
er at de føler seg veldig alene, mange føler seg sviktet av nettverket sitt, 
men dessverre også av hjelpeapparatet. Vi har en stor utfordring som 
helsearbeidere i forhold til både personen med demens, men ikke minst 
de pårørende.

Bærum, november 2004

Torhild Bjørge
Prosjektleder
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Sammendrag 

Bakgrunn og mål for prosjektet
Med bakgrunn i rapport utarbeidet av en tverrfaglig sammensatt gruppe 
internt i Bærum kommune ble prosjekt «avlastning for pårørende til 
 personer med demens» startet i februar 2000. Gruppen tok utgangspunkt 
i informasjon om kjente tall og faktiske forhold i omsorgen for personer 
med demens lokalt i kommunen. Denne gruppen brukte anbefaling gitt av 
en gruppe sammensatt av fylkeslegen i 1995, som utarbeidet: «Kvalitets-
kriterier for kommunenes arbeid med mennesker med demens».  Det er 
også blitt tatt hensyn til Bærum kommunes eldremelding utgitt i mars 
1998, i tillegg er handlingsprogrammet for 2000 – 2003 vektlagt i dette 
arbeidet.

Rapporten fra kommunen beskriver hva som anbefales som nye 
 satsingsområder for personer med demens i vår kommune:

❍	 Avlastning i eget hjem

❍	 Flere dagplasser for personer med demens

❍	 Egen avdeling for korttidsopphold i institusjon

I Stortingsmelding nr. 28, Innhold og kvalitet i omsorgstjenestene –  januar 
2000, behandles spesielle grupper i kapittel sju, hvor et fokus blant annet 
er personer med demens og at arbeidet for pårørende skal styrkes.

Gjennom kontakt med Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens 
har det ikke kunnet oppspores andre kommuner som har et tilsvarende 
tilbud om avlastning i Norge. Et avlastningstilbud ble opprettet i tidligere 
Sem kommune i Vestfold for en del år tilbake, men ble i forbindelse med 
kommunesammenslåing og omorganisering ikke videreført.

Sammendrag
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Mål for prosjektet
«Pårørende til hjemmeboende personer med demens, skal sikres 
nødvendig støtte og oppfølging slik at den syke kan bli boende i 
vante omgivelser så lenge det er forsvarlig og ønskelig.»

Planlegging
I planleggingsfasen ble følgende områder vektlagt:

❍	 Kartlegging av behov

❍	 Søknadsprosedyrer og saksbehandling 

❍	 Informasjon til samarbeidspartnere, kommunens internavis 
«Bæringen» og på medlemsmøte i Støtteforeningen for demente 
i Bærum (STAB)

❍	 To brosjyrer ble utarbeidet, en om tilbudet til personer med 
demens generelt, og en om avlastning spesielt

❍	 Rekruttering og organisering av avlastere

❍	 Opplæring for avlastere

❍	 Evaluering av prosjektet

Gjennomføring
Avlastning tilbys pårørende til personer med demens som søker skrift-
lig om hjelp. Når vedtak er fattet, går det beskjed fra saksbehandler i 
Servicekontoret til prosjektleder. Søkere, med mistanke om demens, 
på venteliste til dagsenterplass, ble i første omgang tilbudt avlastning. 
Der det er fattet vedtak, blir pårørende kontaktet for å avklare behov, 
for deretter å finne en egnet avlaster. Vi går så på hjemmebesøk for å 
igangsette tilbudet.

Pårørende får tilbud om mellom 15 og 40 timer per måned, som for-
deles med tre til sju timer per gang, slik at det blir en til to ganger per 
uke. Avlastningen planlegges i nært samarbeid med pårørende, på deres 
premisser og ut i fra deres behov. Tidspunkt for når timene skal benyttes 
blir en avtale mellom pårørende og avlaster. Avlaster går hjem til familien 
og er sammen med den syke slik at pårørende får fri til å gjøre nyttige 
eller hyggelige ting. Pårørende må ikke føre regnskap overfor kommunen 
om hvordan de bruker timer de har fått tildelt. Flere pårørende har ønsket 



11Forord

å starte med forholdsvis få timer per måned, men etter kort tid har de 
ønsket økning. Det føles godt å få fri når det er etablert et tillitsforhold 
mellom avlaster, pårørende og personen med demens.

Oppgavene avlaster utfører i arbeidstiden er forskjellige ut i fra den 
sykes funksjonsnivå. Mange går tur, de tilbereder måltider sammen, leser 
aviser, blader eller bøker, legger puslespill, et sted har avlaster kastet ball 
med den syke, mens andre går på handletur eller besøker museer.

I prosjektperioden ble det foretatt en enkel kartlegging av både på-
rørende og personer med demens. Resultatene fremkommer i kapittel 
fire. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens tilbød veiledning på 
prosjektet i startfasen. 

Resultater 
Halvparten av pårørende oppgir at tilbudet har gjort det tryggere å ha 
personen med demens boende hjemme. Registreringer viser at stressbelast-
ningen for pårørende samlet sett har økt lite til tross for at funksjonsnivået 
hos brukerne er blitt vesentlig redusert i prosjektperioden. 

I løpet av prosjektperioden har vi fått mange positive tilbakemel dinger 
i direkte kontakt med pårørende. Hovedbudskapet fra pårørende er at det 
er godt å forholde seg til en fast person som kommer til faste tider som 
man har blitt enig om. De kan ta fri med god samvittighet og på den 
måten klare å slappe av fra ansvaret. De uttrykker stor takknemlighet. 
Pårørende får også en å snakke med som forstår situasjonen, fordi avlaster 
ser hvordan ting rent faktisk fungerer hjemme. Det har kommet tydelig 
fram at mange pårørende har et stort og udekket behov for å ha noen å 
snakke med om den vanskelige situasjonen de befinner seg i.

FOU-rådgiver Gøran Svedseter i Plan- og Analyseseksjonen, Bærum 
kommune, har utført evalueringen av avlastningsprosjektet. I under-
søkelsen er det mange som ikke har fylt ut spørreskjemaet fullstendig og 
utvalget er bare på 30 personer. Det er derfor vanskelig å trekke bastante 
konklusjoner. 

De aller fleste opplever at det er samsvar mellom innholdet i vedtaket 
pårørende får og tilbudet fra kommunen. Tilbudet har i stor grad medført 
en lettere livssituasjon.

Tilbudet fra kommunen har for 26 prosent medført bedre kunnskap 
om sykdommen. 

De aller fleste opplever at avlastningen er godt tilrettelagt, men sam-
tidig oppgir omlag fire av ti at tilbudet i liten grad dekker deres behov.  

Sammendrag



12 Friminutt for pårørende

Erfaringer i prosjektperioden har vist at det er flere pårørende som 
har så stor omsorgsbyrde at situasjonen blir vanskelig uansett hvor mye 
hjelp de får. Disse pårørende har påtatt seg et stort ansvar og ønsker av 
ulike grunner ikke å søke institusjonsplass, og har på den måten selv 
valgt å ha personen med demens hjemme. Disse sier allikevel at avlast-
ningen har vært til god hjelp. At bare to av fem sier at tilbudet i liten grad 
 dekker deres behov, kan forklares med bakgrunn i dette. Pårørende som 
ikke ser ut til å nyttiggjøre seg andre tilbud fra kommunen, forteller at 
avlastningen har vært nyttig.

Konklusjon
En viktig faktor i vurderingen av hvor lenge en person med demens kan bli 
boende hjemme er belastningen på pårørende med omsorgsansvar. Hvis 
denne belastningen kan reduseres, og både pasient og pårørende ønsker 
det, øker muligheten for å kunne bo lenger hjemme. I dette prosjektet 
har en vist at pårørendebelastningen i prosjektperioden for noen er blitt 
redusert og for de resterende bare har vist en liten økning til tross for 
at funksjonsnivået hos personene med demens har økt  vesentlig. Det 
er derfor grunn til å anta at avlastningstilbudet har medført at de det 
gjelder har kunnet bo lenger hjemme enn det som hadde vært tilfelle 
uten tilbudet. 

Tilbudet har relativt lave kostnader. Pårørende får tildelt inntil 40 
timer per måned. For hver pårørende/bruker som får tilbudet, koster 
dette kommunen i underkant av 4 500 kroner per måned til avlasters 
lønn. De som får avlastning har ofte både hjemmehjelp, hjemmesyke-
pleie og dagsenterplass, i kombinasjon med korttidsplass i institusjon, 
avhengig av hvor langt de er kommet i sykdomsutviklingen. Det er kun 
hjemmesykepleie det ikke er egenbetaling for. Ved hjelp av disse ulike 
hjelpeordningene kan man bo hjemme lenger når det er forsvarlig og 
ønskelig. Dette vil da til sammen gi personen med demens og deres på-
rørende bedre livskvalitet, i tillegg til at kommunen kan gi hjelp til flere.  

Tilbudet er et lavterskeltilbud. Det har vist seg å være brukervennlig 
og er enkelt å tilpasse i praksis. Det ser ut til å være et godt supplement 
i kombinasjon med andre tjenester kommunen yter.  

Det virker vellykket med pensjonister i arbeidet som avlastere, med 
tanke på at de har samme historie i tid som personen med demens. I til-
legg har eldre mennesker mye livserfaring og tid, noe som er viktig i arbeidet 
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med denne pasientgruppen. Ved å bruke pensjonister i dette arbeidet får man 
utnyttet deres restarbeidsevne, erfaringer og kunnskaper.

Forslag til ny satsing
Pårørendeskolen
Pårørendeskolen er et tilbud om opplæring for pårørende. Opplegget går 
over sju kvelder med tre timer hver gang, og ble annonsert i Bæringen 
slik at alle interesserte kunne delta. Kurset er prøvd ut i Oslo gjennom 
flere år, og har vist seg å være kjærkomment for pårørende til mennesker 
som har en demenssykdom. Til sammen har ca femti pårørende deltatt 
i tillegg til ca tjue avlastere.  

Det ble utlevert evalueringsskjemaer til alle deltakerne i Pårørende-
skolen. Svarene viser stor overvekt av fornøyde deltakere. Mange har gitt 
kommentarer som er udelt positive. De sier at det har vært godt å møte 
andre i samme situasjon, det har vært lærerikt og gitt støtte i en vanskelig 
situasjon, de er takknemlige, de har møtt forståelse, er bedre forberedt 
på hvordan man skal takle situasjoner og de har fått bra informasjon. I 
tillegg til dette har det kommet fram at mange pårørende føler seg veldig 
alene, de forteller at nettverket ofte trekker seg unna. Dette kan bety at 
demenssykdommer skaper mye usikkerhet og fortsatt er tabuområde på 
samme måte som psykisk sykdom. Demenssykdommer og psykisk sykdom 
har en del likhetstrekk på den måten at det rammer menneskers følelser, 
og spesielt gjelder dette nære pårørende.

Tilbud om støttesamtaler/rådgivning til pårørende
Det har vist seg at pårørende har stort behov for å ha noen å rådføre 
seg med om hverdagsproblemene det medfører å ha heldøgnsansvar for 
en som har en demenssykdom. En del pårørende har gjennom at de har 
fått avlastning, eller har deltatt i Pårørendeskolen, kontaktet prosjektleder 
for å få samtale om problemene og praktiske løsninger, enten akutte eller 
med tanke på framtida. Samarbeidspartnere har også henvist pårørende 
til prosjektleder for samtale. Å være pårørende til en person med demens 
er en stor og altomfattende oppgave, og gir den som står nærmest, mye 
dårlig samvittighet og avmaktsfølelse. Ved hjelp av samtaler med en 
profesjonell og utenforstående kan mange av disse følelsene komme 
til overflaten og pårørende blir hjulpet. På denne måten kan pårørende 
hjelpes til å holde ut lenger, noe de som oftest gjerne vil selv.

Sammendrag
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Pårørendekafé
I et materiale fra Bristol i England, er det beskrevet tilbud om en 
lunsjklubb/pårørendekafé. Dette er også utprøvd i Horten kommune i 
Vestfold. Tre av medlemmene i prosjektgruppen var på studiebesøk der. 
Begge steder er det satset i stor grad på frivillige. Personer med demens 
og dennes pårørende kommer sammen til en kafé hvor de først spiser 
sammen, for så å gå hver til sitt. De som har demens får tilbud om ulike 
aktiviteter, de pårørende kan enten gå og handle, høre foredrag eller gå 
i samtalegruppe. Dette kan tenkes gjennomført i Bærum kommune ved 
et eldre-senter som ligger sentralt kommunikasjonsmessig, og som har 
kafeteria og mulighet for grupperom til bruk for samtalegrupper og/
eller foredrag.
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Innledning

Bakgrunn

Kommunens og fylkets plandokumenter
Bærum kommune har i Handlingsplan 2000-2003 satt av øremerkede 
midler for å styrke omsorgen for mennesker med demens. Det har lenge 
vært kjent at demens vil bli et økende problem i mange år framover. I år 
2000 var det ca 1250 personer med demens i Bærum kommune, mens 
dette i år 2015 vil ha økt til drøye 1600 personer, noe som tilsvarer en 
økning på omlag 28 prosent. Tallene over forekomst er beregnet ut fra 
Engedal og Haugen (2004) og Statistisk sentralbyrås framskriving av 
folkemengden fra 2003. Minst halvparten av personene med demens 
antas å være hjemmeboende. 

I Bærum kommunes eldremelding fra mars 1998 er demensproblema-
tikken viet stor oppmerksomhet, med størst vekt på personer med demens 
selv. I eldremeldingen trekkes de pårørende inn som satsingsområde, det 
er forslag om pårørendetelefon, samarbeid med STAB (Støtteforeningen 
for (alders)demente i Bærum), støttegrupper, samtaler og undervisning er 
nevnt spesielt. Kommunen ønsker å opprette ulike tilbud til pårørende, 
slik som avlastning i helger, tilsyn i hjemmet på kvelder, kontakttelefon 
ved akutte behov og personlig kontakt for råd, støtte og praktisk hjelp 
under hele sykdomsforløpet. 

Fylkeslegen i Akershus inviterte for vel 10 år siden alle kommunene i 
fylket og samlet personer med kompetanse om demens, for å stimulere 
kommunene til å planlegge en helhetlig helsetjeneste for personer med 
demens. Dette førte til flere aktiviteter, blant annet ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe som fikk følgende mandat: «Utarbeide retningslinjer/
kvalitetskriterier som skal være til hjelp i arbeidet med å kvalitetssikre 
behandling og omsorgstilbud til aldersdemente i hele tiltakskjeden.» De 

KapIttel 1
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utarbeidet rapporten: «Kvalitetskriterier for kommunenes arbeid med 
mennesker med demens». Flere delmål ble omtalt hvorav det ene rettet 
seg mot pårørende og ble formulert som følger: «Pårørende skal føle seg 
trygge på å få hjelp og få støtte til å kunne fungere som ressurspersoner.»

I mars 1998 kom rapporten «Hvor står vi – hvor går vi?» som omhand-
ler eksisterende og fremtidige tilbud til personer med demens i Bærum 
kommune. I denne rapporten ble arbeidet til gruppen hos Fylkeslegen 
vektlagt og videreført i vår kommune. Mål tre fra Fylkeslegen er rettet 
inn mot pårørende og har fått følgende innhold for Bærum kommune: 

❍	 Tilbud om støttesamtaler/veiledning/undervisning
❍	 Tilbud om egnet hjelp, eventuell økonomisk rådgivning
❍	 Tilgang til pårørendeforening/-møter/samtalegrupper

Dette målet er relevant for vårt prosjekt som skal skaffe avlastning for 
pårørende til personer med demenssykdom.

Rapporten beskriver hva som anbefales som nye satsingsområder for 
gruppen med demens i Bærum kommune:

❍	 Avlastning i eget hjem
❍	 Flere dagplasser for personer med demens
❍	 Egen avdeling for korttidsopphold i institusjon

Det handler i stor grad om forebyggende tiltak slik at de pårørende kan 
være hjelpere lengst mulig, for at personen med demens kan være i sine 
vante omgivelser. Erfaring fra arbeidet med personer med demens viser 
at tryggheten i det stabile og kjente gjør at demensutviklingen sannsyn-
ligvis ikke går så fort.

En gruppe fra Bærum kommune var på studietur til Bristol* i Eng- 
land og fikk informasjon om demensomsorgen der. Et av tiltakene var 
avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens, ved 
hjelp av frivillige. De har laget informasjonsmateriell om hvordan de 
driver omsorgen for dem som fortsatt bor hjemme. I dette materialet 
har vi fått hjelp til å utforme tilbudet i Bærum kommune.

* Dementia Care Trust, Kingsley House, Greenbank Road, Bristol BS5 6HE
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Nasjonale føringer
Fra statlig hold har det gjennom mange år vært økende fokus på demens-
problematikken. I dag er det ca 65.000 personer med demenssyk dommer 
i Norge, omtrent halvparten bor hjemme. Det brukes ca 15 milliarder 
kroner på demensomsorg per år, bare promiller av denne summen brukes 
på utredning og diagnostikk (Engedal og Haugen 2004).

Staten, ved Sosial- og helsedepartementet beskriver i Stortingsmelding 
28 i 2000 innhold og kvalitet i omsorgstjenestene. Kapitel sju behandler 
problemstillinger knyttet til enkelte grupper og tar for seg blant annet 
mennesker med demens. Ett av punktene er at det er ønskelig å styrke 
arbeidet for pårørende. 

Pårørende beskrives som den viktigste ressursen for at mennesker med 
demens fremdeles skal kunne bo hjemme. Kunnskap om hvordan man 
skal møte personer med demens, årsaker til atferdsendringer, informasjon 
om sykdommen og hvordan den utviklinger seg, vil kunne gi pårørende 
både trygghet og kompetanse til å hjelpe. Demenstelefoner og samtale-
grupper for pårørende nevnes som gode satsingsområder. Videre sies det 
at avlastning må legges til rette i samarbeid med den enkelte pårørende 
slik at den blir tilpasset deres behov og ønsker.

I tidligere Sem kommune i Vestfold var det for ca 15 år siden et 
prosjekt som tilbød avlastning for pårørende til personer med demens. 
Psykolog Arnfinn Eek var ansvarlig for prosjektet som endte opp i rap-
porten «Når hukommelsen svikter». Prosjektet ble godt mottatt og var 
vellykket, men ble i forbindelse med kommunesammenslåing og omor-
ganisering ikke videreført.

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens har ikke kunnet gi 
informasjon om andre kommuner i Norge som har gjort lignende av-
lastningstilbud utover det som var i Sem kommune.

Ansvarsforhold
Ansvaret for personer med demens ligger hovedsakelig på kommunen 
gjennom lov om helsetjenesten i kommunene. 

Avlastning for pårørende er ikke et lovpålagt tilbud kommunene må 
ha, men kan være rimelig å innvilge dersom det er stor omsorgsbyrde 
knyttet til oppgaven pårørende har. Det utløses store behov hos bruker 
dersom nære omsorgspersoner faller fra. Idet vedtak fattes utløses en 
plikt for kommunen og en rett for pårørende, for det tidsrommet ved-
taket er fattet.
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Formål
Med bakgrunn i økt fokus på demens både statlig og kommunalt, bevilget 
Bærum kommune penger til prosjekter rettet mot denne gruppen for 
perioden fra 2000 og to år framover. Et av prosjektene rettet seg mot 
pårørende. Det ble gitt mandat til prosjektet å iverksette avlastning for 
pårørende til hjemmeboende personer med demens. Planleggingsfasen 
var våren 2000 og driftsfasen startet 1. september 2000 og gikk ut juli 
2002. Med 1 million kroner årlig i to år var det mulig å lønne ansatte 
i ca 400 timer per måned, det vil si ca 2,5 stilling. Av budsjettet skulle 
prosjektleder lønnes i 50 prosent stilling. Noe måtte avsettes til drift, 
dette var et forholdsvis lite beløp.

Prosjektet skulle opprette avlastningstilbud for pårørende til hjem-
meboende personer med demens (vedlegg 1). Målet med prosjektet var 
at pårørende skulle sikres nødvendig støtte og oppfølging slik at personen 
med demens kunne bli boende i vante omgivelser så lenge det var for-
svarlig og ønskelig.

I prosjektet valgte vi å definere pårørende som ektefelle, barn, eller 
andre nære omsorgspersoner som bodde i samme hus, eller på annen 
måte hadde store omsorgsoppgaver.

Det ble gjort en spørreundersøkelse i forkant for å finne ut når 
pårørende ønsket fri. Planleggingen besto for øvrig av utarbeidelse av 
søknadsprosedyrer, informasjonstiltak, forslag til budsjett, tidsplan, 
rekruttering, ansettelse og opplæring av avlastere samt organisering 
av ansatte og tilbudet i sin helhet. Samarbeidsrutiner med henholdsvis 
Servicekontor og hjemmebaserte tjenester for øvrig, i tillegg til hvordan 
evalueringen kunne gjennomføres, var en del av planleggingen.

Et av målene var at pårørende skulle få økt forståelse for og innsikt 
i sykdommen, og Pårørendeskolen, etter idé fra Oslo, ble planlagt som 
opplæring for pårørende og avlastere.

Avlastere er personer som innehar tålmodighet, tid, romslighet, livs-
erfaring, kunnskaper og må være egnet for oppgaven. En avlaster vil gå 
inn i hjemmet og ivareta en person med demens slik at pårørende får fri, 
og blir på den måten stedfortreder for pårørende.

I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 
prosjektgruppa, styringsgruppa og Servicekontoret kom vi fram til at 
det burde innvilges gjennomsnittlig 30 timer per måned til hver familie 
for å kunne registrere effekt, og for å kunne oppfylle mandatet for pro-
sjektet om å gi nødvendig støtte og oppfølging. Det var viktig at individuell 
vurdering skulle ligge til grunn for vedtaket og at det dermed kunne gis 
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vedtak om mellom 15 og 40 timer per måned, 30 timer ble anbefalt som 
et gjennomsnitt.

Organisering
Seksjonssjef i hjemmebaserte tjenester var oppdragsgiver, prosjektet ble 
organisert med en styringsgruppe og en prosjektgruppe. 

Styringsgruppen har bestått av:

❍	 Bjørg Norman, rådgiver/konsulent i hjemmebaserte tjenester

❍	 Siw Myhrer, seksjonssjef institusjonene

❍	 Randi Mollan Bølset, teamkoordinator eldresenterne

❍	 Torhild Bjørge, prosjektleder

Prosjektgruppen har bestått av:

❍	 Torhild Bjørge, prosjektleder

❍	 Kari Smedbakken, sykepleier hjemmebaserte tjenester, 
 Sandvika

❍	 Tone Rokseth, Servicekontoret*

❍	 Kari Hauge, ergoterapeut i utredningsteamet v/Lønnås   
bo- og behandlingssenter

❍	 Åse Marie Danielsen, representant for eldresenterlederne

❍	 Bente Myrdal, representant for STAB

❍	 Gro Løkken, ergoterapeut og representant for 
 hab/rehabseksjonen

Prosjektet har vært organisert i Avdeling Bistand og omsorg i Bærum 
kommune, hjemmebaserte tjenester. Avdeling Bistand og omsorg består 
av eldresentrene, institusjonene, og hab/rehabseksjonen. Servicekontoret 
ble opprettet i 1997 for å ivareta bestiller-/utførerfunksjonen i Avdeling 
Bistand og omsorg. Det er utviklet et dokument som har fått navnet 
Veilederen, som inneholder retningslinjer, beskriver kriterier og henviser 

*Halvveis i prosjektperioden ble det vedtatt at representanten for Servicekontoret skulle 
gå over i styringsgruppa fordi det var et vesentlig samarbeid mellom Servicekontoret og 
prosjektet. I august 2003 byttet Servicekontoret navn og heter nå Tildelingskontoret.
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til hvilke lover som styrer tjenestene i avdelingen, og hva som skal ligge 
til grunn før vedtak om tjenester kan fattes. Dokumentasjonssystemet 
Helios, som brukes i avdelingen er databasert.

Informasjon om prosjektet har vært gitt i Bæringen som er en infor-
masjonsavis fra kommunen. Avisen sendes ut til alle husstander og utgis 
hver tredje uke.

Underveis i prosjektperioden ble Bærum kommune omorganisert, 
den nye organiseringen ble gjeldende fra 1. januar 2002, og beskrives 
ikke nærmere her.  
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Kartlegging

Kartlegging av behov 
For å kunne planlegge organiseringen av tilbudet ønsket vi å få svar på 
hvordan den pårørende var i slektskap med personen med demens og når 
i døgnet/uken de ønsket hjelp. Det var interessant å se hva slags hjelp de 
hadde fra før og om de ønsket den erstattet med avlastning i hjemmet. 
Var det sammenheng mellom hva slags hjelp de hadde per dags dato og 
når i døgnet/uken de ønsket avlastning. Vi var også interessert i å se om 
det hadde betydning om de bodde alene eller sammen med pårørende, i 
forhold til hvilke tilbud som var ønsket.

I kartleggingen forsøkte vi å få så mange svar som mulig ved å gi 
spørre skjema til samarbeidspartnere som formidlet dem videre. Det ble 
stilt få spørsmål, i håp om at det ville gjøre det lettere å få mange svar, i 
tillegg ble det forsøkt å gjøre spørsmålene så konkrete som mulig.

Vi ønsket å få svar fra nærmeste pårørende med størst ansvar, og 
undersøkte hvordan vi kunne finne de ca 600 familiene som var rammet 
og fortsatt hadde den syke boende hjemme. I dokumentasjonssystemet i 
avdelingen registreres ikke brukerne med diagnose, det ytes hjelp ut i fra 
behov og uavhengig av diagnose, slik at det ikke var mulig å finne infor-
manter gjennom dette systemet. Det var viktig å ivareta taushetsplikten, 
men å få flest mulig svar. De som jobbet i prosjektet hadde mange sam-
arbeidspartnere å forholde seg til som igjen var pålagt taushetsplikt, slik 
at dette ikke var noe hinder. I tillegg skulle skjemaet besvares anonymt 
slik at det ikke var mulig å identifisere hvem som svarte. Det ble vurdert 
som unødvendig å ha tillatelse fra datatilsynet for å gjøre undersøkelsen. 
Hjemmebaserte tjenester har gjennom fagansvar lov til å innhente data. 

Kapittel 2
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Vi var avhengig av at samarbeidspartnerne ville hjelpe oss med å for-
midle spørreskjema. Vi definerte først hvem som var samarbeidspartnere 
i denne sammenhengen. Vi fant at aktuelle samarbeidspartnere var fast-
legene, eldresentrene, dagsentrene, hjemmebaserte tjenester med hjemme-
hjelpere og hjemmesykepleiere, Servicekontoret, STAB (støtteforeningen 
for demente i Bærum), Utredningsteam for demens ved Lønnås bo- og 
behandlingssenter i Bærum kommune og Geriatrisk team ved Bærum 
sykehus. For å skape motivasjon og størst mulig deltakelse fikk derfor 
alle, bortsett fra fastlegene, muntlig informasjon fra prosjektleder om 
hensikten med prosjektet. Fastlegene fikk et skriv fra kommuneover-
legen (som var positiv til prosjektet) hvor hun redegjorde om formål og 
hensikt med prosjektet. 

I informasjonsskrivet til pårørende, som fulgte med spørreunders-
økelsen, ble de informert om hvordan vi hadde valgt dem ut og at det 
var frivillig å delta. Det ble trykt opp 650 spørreskjema som ble fordelt 
til de ulike samarbeidspartnerne, i forhold til funksjon og antall brukere 
de betjener. Det ble ikke registrert hvor mange spørreskjema som rent 
faktisk ble delt ut. 

Utvalg og metode
Vi var interessert i svar fra den pårørende som hadde mest ansvar i hver-
dagen. Samarbeidspartnerne fikk et eget informasjonsskriv og valgte ut 
informanter med bakgrunn i dette skrivet (vedlegg 2). 

Et spørreskjema til pårørende ble fordelt via samarbeidspartnere. 
Spørreskjemaet (vedlegg 2) besto av ti spørsmål. I tillegg sendte vi med 
et informasjonsskriv (vedlegg 2) til pårørende. Det ble først utført en 
pilotstudie hvor seks pårørende til brukere av et dagsenter for personer 
med demens ble intervjuet. Svaralternativene var enkle og tydelige med 
avkrysningsmulighet. Vi hadde en svarfrist, men har tatt med alle som 
har svart, selv om de kom for sent, siden det var ønskelig å ha med så 
mange som mulig.

Resultater fra spørreundersøkelsen
Det kom inn svar fra 68 personer, noe vi anså som et brukbart grunnlag for 
å trekke slutninger om hva de pårørende hadde behov for av avlastning. 
På grunn av at vi ikke visste hvor mange som hadde fått spørreskjema, 
var det ikke mulig å beregne svarprosent.
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Pårørendes tilknytning til personen med demens
Vedrørende tilknytning til personen med demens viste det seg at det særlig 
var kvinner som definerte seg som nærmeste omsorgsperson/pårørende 
og som hadde svart på spørreskjemaet. Av 68 svar var det 27 hustruer og 
24 døtre, sju ektemenn og åtte sønner. To var nær bekjent, her var kjønn 
ikke oppgitt.

Vi ser at det er flest kvinner som er omsorgspersoner. Det er kjent fra 
tidligere undersøkelser at det er flest kvinner som har hovedomsorgen.

Aldersfordeling  
Aldersfordelingen blant personer med demens i undersøkelsen var; 37 
personer (55 prosent) i aldersgruppen over 80 år, 13 (19 prosent) i gruppen 
mellom 75 og 79 år, i aldersgruppen 70 til 74 år var det ti personer (15 
prosent), og i gruppen under 70 år var det sju personer (10 prosent), 
en har ikke svart på hvilken alder den syke hadde. Til sammen svarte 67 
personer på dette spørsmålet. 

Boform 
Dette spørsmålet dreide seg om boform til personen med demens. Vi 
fant at blant de 68 som svarte på spørsmålet, var det 28 personer (41 
prosent) som bodde alene og 40 (59 prosent) som bodde sammen med 
ektefelle eller barn i samme hus. 

Vi ser av svarene at det er en relativt stor prosent som bor alene, noe 
som ikke er overraskende, og som sannsynligvis kan bety behov for mer 
oppfølging i hjemmet.

Eksisterende tilbud fra kommunen
Av tilbud fra kommunen, var det 38 personer (56 prosent) som hadde 
dagsenterplass, 36 hadde hjemmesykepleie (53 prosent), 25 hjemmehjelp 
(37 prosent), fire hadde pårørende med omsorgslønn, fire personer hadde 
korttidsplass og to hadde rullerende korttidsplass. Av de spurte var det 
15 (22 prosent) som ikke hadde noe hjelp og en svarte ikke på spørs-
målet. To oppga annet som eksisterende tilbud om hjelp. Spørreskjemaet 
var lagt opp slik at det var mulig å krysse av for flere alternativer. I alt 
68 personer besvarte spørsmålene om hvilke tilbud de hadde fra kom-
munen (tabell 2.1).

Av de 28 besvarelsene der personen med demens bodde alene, hadde 
alle tilbud fra kommunen. Der personen med demens delte husholdning 
med ektefelle eller andre, var det fire personer eller 10 prosent, som ikke 
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hadde noen offentlig hjelp. Av dem som bodde alene hadde 64 prosent 
hjemmehjelp mot bare 18 prosent av dem som delte husholdning med 
andre. 82 prosent av de aleneboende hadde hjemmesykepleie mot 33 
prosent av dem som delte husholdning. Så mange som 75 prosent hadde 
dagsenter av dem som bodde alene, det samme hadde 43 prosent av dem 
som bodde sammen med andre. En av dem som bodde alene hadde kort-
tidsplass. En hadde bare hjemmehjelp og en bare hjemmesykepleie. Alle 
de andre hadde to eller tre tilbud fra kommunen. En hadde fire tilbud 
(hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenter og korttidsplass) og to hadde 
bare dagsenterplass. 

Dette viser at av de som har besvart spørreskjemaet, har alle personer 
med demens som bor alene, ett eller flere tilbud fra Bærum kommune, noe 
som kan være en av årsakene til at de klarer å bo alene. Det er sannsynlig 
at sykdommen ikke har kommet så langt i utviklingen hos dem som har 
minst hjelp. De som bor alene har naturlig nok betydelig mer offentlig 
hjelp i form av hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller dag senterplass enn 
dem som bor sammen med andre. Av dem som har felles husholdning har 
fire personer ingen offentlig hjelp. Det er sannsynlig at de som er med i 
utvalget har mer hjelp enn dem som ikke er registrert i hjelpeapparatet, 

Hjemmehjelp 18   (64)   7   (18) 25   (37)
Hjemmesykepleie 23   (82) 13   (33) 36   (53)
Dagsenter 21   (75) 17   (43) 38   (56)
Korttidsplass   1     (4)   3     (8)     4     (6)
Rullerende korttidsplass   0   2     (5)        2     (3)
Omsorgslønn   0   2     (5)     2     (3)
Ingen hjelp   0   4   (10)    4     (6)
Annet   3   (11)     0   3     (4)

Antall besvarelser  28    40    68

Felles husholdning
Antall (%)

Bor alene
Antall(%)

Tabell 2.1.  Tabellen viser hvordan tilbudene fordeler seg mellom de som 
bor alene og de som har felles husholdning.

Sum
Antall (%)
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siden utvalget består av personer med hjelpebehov utvalgt av ansatte i 
Bærum kommune eller samarbeidspartnere. 

Tilstrekkelig hjelp/avlastning
På spørsmål om de har tilstrekkelig hjelp eller avlastning svarer 26 (41 
prosent) av de 64 som besvarer spørsmålet, at de har nok hjelp nå, men 
enkelte kommenterer at de tror de vil ha behov for mer etter hvert. Det 
er 38 (59 prosent) som mener at de ikke har nok hjelp eller avlastning. 
Dette viser at det er mange, faktisk tre av fem, som mener at de ikke har 
nok avlastning. Resten sier at de trenger mer avlastning etter hvert, eller 
ikke trenger mer hjelp «akkurat nå». 

Ønske om økt tilbud hjemme
Det er 64 av de 68 pårørende som har sendt inn skjemaet, som har besvart 
dette spørsmålet. Av disse har 44 (69 prosent) svart at de ønsker økt tilbud 
hjemme, mens 20 (31 prosent) sier at de ikke ønsker dette. 

De som ønsker mer hjelp, 44 personer, ønsker først og fremst mer 
 avlastning, 30 personer gir uttrykk for dette. I alt 20 personer ønsker 
hjemmehjelp som tillegg, sju hjemmesykepleie og fire ønsker omsorgs-
lønn. 

Av de som svarer under kategorien annet, har fire personer kommentert 
at de ønsker ferie/reise bort, tre ønsker korttidsplass, en ønsker dag tilbud 

Hjemmehjelp 15  (75)  5  (21) 20 (45)
Hjemmesykepleie 5  (25) 2 (8) 7 (16)
Omsorgslønn 0  4 (17) 4 (9)
Mer avlastning 11 (55) 19 (79) 30 (68)
Annet  6 (30) 7 (29) 13 (30)

Antall som ønsker 
økt tilbud hjemme 20 (45) 24 (55) 44 (100)
Tabell 2.2  Type tilbud som ønskes av dem som oppgir å ha behov for økt 
tilbud hjemme, etter type husholdning. 

Sum
Antall (%)

Bor alene 
og  ønsker 

tilbud
Antall (%)

Felles
husholdning og 
ønsker tilbud

Antall (%)
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og en skal ha innleggelse på sykehus selv og ønsker hjelp i forbindelse 
med dette.

De fleste ønsker mer avlastning fremfor annen hjelp. Det var også 
her mulig å krysse på flere alternativer.

Det kommer tydelig fram at de som bor sammen med en person 
med demens har størst behov for avlastning eller omsorgslønn. Det ble 
ikke spurt spesifikt om hva som forstås med avlastning. Pårørende til en 
som bor alene ønsker først og fremst hjemmehjelp eller hjemmesyke-
pleie. Flere har ønsket flere ting, men så mange som 20 har ikke svart på 
spørsmålet. De som ikke bor sammen med noen opplever kanskje ikke 
behovene like tydelig.

Ønsket tid for avlastning
I alt 44 personer har besvart spørsmålet om når de ønsker avlastning. 
Ektefeller eller de som har felles husholdning med personen med demens, 
ønsker først og fremst avlastning på dagtid. Pårørende som ikke bor 
sammen med personen med demens, ønsker primært fri i helger. Noen 
ønsker fri på kveld og natt. 

Det var her mulig å krysse på flere alternativer, noe det ble informert 
om i spørreskjemaet. Av de 44 pårørende som besvarte spørsmålet var 
det 24 (55 prosent) som ønsket fri på dagtid, 21 (48 prosent) ønsket 
avlastning i helger, 12 (27 prosent) ønsket kveld og sju (16 prosent) 
ønsket natt. I alt 15 (34 prosent) av de pårørende som besvarte dette 
spørsmålet, krysset av på annet. Av totalt 44 svar var det 79 ulike ønsker 

Dag   8 16 24 (55)
Kveld     7     5 12 (27)
Natt    4   3 7 (16)
Helg  14   7 21 (48)
Annet   6   9 15 (34)

Antall 22 22 44

Sum
Antall (%)

Bor alene
Antall

Felles
husholdning

Antall

Tabell 2.3.  Ønsket tid for avlastning etter husholdning. 
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om mer avlastning, noe som viser at behovet er stort for mer fri for de 
pårørende. Pårørendes innsats er omfattende og hvis denne faller bort vil 
det utløse et stort behov for kommunens tjenester. Ikke sjelden er det da 
snakk om institusjonsplass. 

Deltakelse i samtalegruppe
I skjemaet ble det stilt spørsmål om pårørende kunne tenke seg å delta 
i samtale- eller støttegrupper. Det var stor usikkerhet rundt ønske om 
deltakelse i slike grupper. Av de 65 pårørende som besvarte spørsmålet, 
krysset 24 (37 prosent) av som usikre. Det var 20 (31 prosent) som ikke 
ønsket å delta i samtalegruppe, og her var det flest menn. I alt 21 (32 
prosent) krysset av for at de ønsket å delta i samtalegrupper, blant dem 
var det flest kvinner. 

Kjennskap til Støtteforeningen for demente i Bærum
Spørsmålet om hvorvidt pårørende kjente til Støtteforeningen for demente 
i Bærum (STAB), ble besvart av 67 personer. Av disse svarte 48 (72 
prosent) personer at de ikke kjente til foreningen. I alt 19 (28 prosent) 
svarte at de kjente til foreningen. Dette viser at foreningen kunne vært 
bedre kjent. Noe av grunnen til at foreningen er ukjent for flere, er 
sannsynligvis at det koster mye å annonsere i dagspressen og foreningen 
drives av frivillige. 

Behov for informasjon/opplæring
I skjemaet ble det spurt om pårørende hadde behov for mer innforma-
sjon eller opplæring om demens og hva sykdommen betyr for dem som 
blir rammet og for deres pårørende. I alt 63 personer har besvart dette 
spørsmålet. Ønsket om informasjon eller opplæring var relativt stort. To 
tredeler (42 personer) krysset av at de ønsker dette. Av de 21 som ikke 
ønsket, kommenterte noen i tillegg at de følte at de hadde nok informa-
sjon om sykdommen. 

Tilleggskommentarer
Spørreskjemaet hadde et åpent felt for kommentarer. Noen av kom-
mentarene er gjengitt nedenfor.

❍	 En beskriver daglige og konkrete problemer som at personen med 
demens klipper av ledninger, skrur av termostat på kjøleskapet og at 
«han gjør mange rare ting som skaffer meg jobb hele tiden». Hun 
er i tillegg selv gammel, 83 år, og har helseproblemer. 
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❍	 En annen forteller om en psykiatrisk lidelse hos en av de nærmeste 
pårørende som fører til innleggelse og hvilke problemer det av-
stedkommer i hverdagen. 

❍	 Noen beskriver konkrete ting som hjelp til personlig hygiene, 
innkjøp og vask av tøy og hus eller innleggelse på sykehus for å ta 
en operasjon, som konkrete problemer i hverdagen. 

❍	 Enkelte har kommentert at de savner spørsmål om hvordan på-
rørende har det og hvilken jobb de bidrar med og om kommunen 
faktisk vet hvor mye jobb de har. De formulerer: «Hva skjer hvis 
jeg blir syk eller faller fra?» De savner å bli verdsatt og er engstelige 
for selv å bli syke. 

❍	 En etterlyser bedre oppfølging/informasjon fra hjemmesykepleien. 

❍	 Usikkerhet rundt framtida og hva som skjer når sykdommen 
utvikler seg, er blant kommentarene. 

❍	 En kommer med forslag om mer fleksible korttidsplasser som kan 
brukes for eksempel to netter per uke og/eller hver tredje helg, 
og plasser som kan brukes ved behov på kort varsel dersom det 
dukker opp uventede behov. 

Det er mange som har skrevet mye under kommentarer, det som går 
igjen er beskrivelser av en fortvilet situasjon hvor man føler seg alene 
med problemene og er veldig bundet. Det er godt kjent at de nære om-
sorgspersonene ofte er eldre ektefeller som selv har helseproblemer uten 
mye overskudd igjen.

Trygghetsavdelingen ved Dønski bo- og behandlingssenter (et syke-
hjem) er en avdeling hvor man selv legger seg inn når man føler seg utrygg 
eller har det vanskelig. Bruker kan være der i inntil 14 dager. Man må 
ringe selv for å få lov å komme, tilbudet er derfor ikke et alternativ for 
dem som har demens, fordi de ikke er i stand til dette. 

Vurdering av resultater
Hovedinntrykket etter undersøkelsen var at det er stort behov for hjelp 
og avlastning for pårørende. Det må understrekes at utvalget ikke er 
et representativt utvalg. Muligheten for at vi ikke har nådd aktuelle per-
soner med spørreskjemaet er til stede. Av de spurte i undersøkelsen sier 
38 av 64 pårørende, nærmere 60 prosent, at de ikke har nok hjelp. Hvis 
en forutsetter at om lag halvparten av personer med demens i Bærum 
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 kommune bor utenfor institusjon, betyr det i overkant av 600 personer. 
Hvis forholdet er det samme for hele gruppen som for dem som har 
deltatt i undersøkelsen, betyr det at mellom 350 og 400 personer med 
demens og deres pårørende ikke opplever å få tilstrekkelig hjelp. 

På spørsmål om avlastningsbehov ønsker ektefeller å få fri på dag-
tid. Dette stemmer overens med erfaringen fra Sem kommune (Eek og 
Kjeldsberg 1987). Mange har en del hjelp, men mange er uten hjelp. 
Ektefeller skiller seg ut i forhold til pårørende til personer med demens 
som bor alene, ved at de ønsker mer avlastning.

Ønske om å delta i samtalegruppe er forskjellig, mange var usikre, av 
de 65 som svarte var det 21 som ville delta. Mange ønsker mer informa-
sjon og opplæring.

I og med at spørreskjemaet ble delt ut av en rekke forskjellige sam-
arbeidspartnere i prosjektet, har vi ingen oversikt over svarprosent. En 
del må forutsettes å ha mottatt spørreskjema og ikke besvart det. Vi vet 
ikke om de som har svart skiller seg fra den gruppen som ikke har svart. 
Samarbeidspartnerne ble instruert om å dele ut skjema til pårørende der 
problemstillingen var aktuell, noe en må forutsette er gjort. En grunn til 
ikke å svare kan være at man i en travel omsorgshverdag rett og slett ikke 
orker å ta det initiativet som kreves for å fylle ut og sende inn skjemaet. 

I tilleggskommentarene er det verdt å merke seg at mange pårørende 
føler seg alene om en jobb som for mange, både følelsesmessig og rent 
faktisk, går over 24 timer i døgnet.
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Forberedelse 

Før prosjektet kunne settes igang var det en rekke forhold som måtte 
avklares. Hvordan skulle pårørende med behov for tjenesten kunne søke 
tilbudet? Hvordan skulle vedtak om tildeling fattes? Hva skulle tilbudet 
koste? Hvordan skulle man nå ut med informasjon til potensielle mot-
takere og til samarbeidspartnere i kommunen? Et annet spørsmål som 
måtte avklares, var hvordan man skulle gå fram for å rekruttere avlastere. 
Når man hadde funnet fram til personer som kunne arbeide som avlastere, 
måtte disse skoleres og følges opp. 

Søknadsprosedyrer, vedtak og brukerbetaling
Søknadsprosedyrer, vedtak og brukerbetaling måtte vurderes opp mot 
hvordan dette foregår i forhold til andre grupper som mottar avlastning 
i Bærum kommune. Forvaltningslovens regler gjelder her som i annen 
saksbehandling. 

I prinsippet kan ingen kreve at omsorgsyter bidrar, de har ikke plikt 
ifølge lov, omsorgsyter har av den grunn i utgangspunktet heller ingen 
rett på hjelp. De kan således legge ned sitt arbeid som omsorgsyter og 
dermed utløse et stort omfang av tjenester. Det er derfor rimelig å inn-
vilge søknad. Omsorgsyter får først en rettighet når det er fattet vedtak. 

Omsorgsyter må selv søke om avlastning, søknaden går til Service-
kontoret som vurderer behov og fatter vedtak eller gir avslag.

I «Veilederen» for Servicekontoret og tiltaksteamene om tildeling av pleie, 
omsorg og rehabilitering i Bærum kommune er det nedtegnet vil kår for 

Kapittel 3
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tildeling av avlastningstiltak etter lov om sosiale tjenester til om sorgsyter 
etter § 4-2 bokstav B* (enkeltvedtak) se rundskriv I-1/94.

Forutsetninger som alltid må være innfridd:

❍	 Den omsorgstrengende må ha krav på hjelp etter § 4-3** 
❍	 Den omsorgstrengende må bo i Bærum 

❍	 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende

❍	 Det må foreligge egensøknad fra omsorgsyter

❍	 Omsorgsarbeidet må være omfattende og særskilt tyngende

❍	 Omsorgsarbeidet må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak 
som kommunen kan iverksette for å dekke det behov for hjelp 
som den omsorgstrengende har og som samtidig vil redusere 
omsorgsbyrde for omsorgsyter 

❍	 Omsorgsyter har behov for regelmessig fritid, ferie eller avlastning 
i en avgrenset tidsperiode

Hvis hjemmelen i forbindelse med at vedtak fattes er § 4-2 B, er det  
ikke anledning til å ta betaling jamfør § 11-2*** og forskrift § 8-2  
nummer 3****.

Det skal foretas en samlet vurdering av alle tilbud når søknaden be-
handles. Dersom kriterier oppfylles blir søknaden innvilget. Vedtaket 
fattes i pårørendes navn. Individuell vurdering skal ligge til grunn for 
vedtak. Mellom 15 og 40 timer bør tilbys, og gjennomsnittlig 30 timer 
per familie.

Søknader går til Servicekontoret som ellers ved behov for hjelp, 
samme prosedyre som for øvrig brukes av Servicekontoret, følges i for-
bindelse med saksbehandling. Eget arkivnummer opprettes. Avlastning 
for pårørende til en person med demens er den skriftlige formuleringen 
i vedtaket, og i saksgangen/behandlingen i dokumentasjonssystemet 
Helios, som brukes i Bærum kommune. 

* § 4-2 Tjenester, de sosiale tjenester skal omfatte; bokstav b. avlastningstiltak for personer 
og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

** § 4-3 Hjelp til den som ikke kan dra omsorg for seg selv. De som ikke kan dra omsorg for 
seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets 
gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d.
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Hvis det blir fattet flere vedtak enn det er mulig å imøtekomme i 
prosjektet, er prosjektleder ansvarlig for å melde dette videre til sek-
sjonssjefen for hjemmebaserte tjenester. Det er mulig å utvide tilbudet 
dersom behovet er der.

informasjon til brukere, pårørende  
og samarbeidspartnere 
Det primære var å nå målgruppen. De ulike samarbeidspartnerne som 
er nevnt tidligere, må kjenne tilbudet og gi informasjon til brukere og 
pårørende de kommer i kontakt med. Informasjon gjennom Bæringen 
og Intranett ble utarbeidet. 

Det var utstrakt informasjon i startfasen og videre i prosjektets 
driftsfase. Innholdet i informasjonen beskrev mål, organisering, opp-
gavebeskrivelse og tidsplan. Det kom tydelig fram at tilbudet skulle være 
til en som er nær omsorgsperson for en som sannsynligvis er rammet av 
en demenssykdom. Tilbudet skal gi pårørende fri til å gjøre nødvendige 
og hyggelige ting i det tidsrommet avlastningen foregår. Det som er av-
gjørende for å få tilbudet, er at den pårørende har stor omsorgsbyrde og 
at det er sannsynlig at det foreligger en demenssykdom. 

Informasjonen ble differensiert ut i fra hvem den ble gitt til. Vi valgte 
å gå ut litt forsiktig med informasjon slik at vi kunne gi tilbud til en ikke 
altfor stor gruppe i første omgang. Det var viktig ikke å love for mye, 
men heller få til det man satset på, slik at det kunne skape tillit. Vi arbei-
det for å skape forventninger det var mulig å innfri. Tidligere erfaring 
med brukergruppen er at pårørende har vanskelig for å overlate ansvar 
til fremmede. Vi vektla derfor spesielt det å skape tillit.

*** § 11-2 Kommunens rett til å kreve vederlag hos den som mottar ytelsene. 
Kommunen kan pålegge den som mottar tjenester etter denne loven, å dekke kostnadene 
helt eller delvis. Kongen kan gi nærmere forskrifter om slik egenbetaling. Kostnads  dekning 
som nevnt i første ledd kan bare kreves innenfor rammen av vedkommendes inntekter, og 
slik at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar 
som forsørger.

**** § 8-2 Begrensninger i adgangen til å kreve vederlag (forskrift til lov om sosiale 
tjenester)  Det kan ikke kreves vederlag for: 3. avlastningstiltak for personer og familier 
som har særlig tyngende omsorgsarbeid etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav b. 
Med avlastningstiltak menes i denne forskrift tiltak som settes i verk til hjelp for den som 
har særlig tyngende omsorgsarbeid i tillegg til tjenester den omsorgstrengende er tildelt i 
samsvar med bestemmelsene i § 4-2 bokstavene a, c og d.
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Informasjonen ble i første omgang gitt til samarbeidspartnere for å få 
delt ut spørreskjema. Informasjonen ble gitt muntlig og i direkte kontakt 
med samarbeidspartnerne. Prosjektleder deltok i møter og informerte 
om kartleggingen og tilbudet. Informasjon om prosjektet ble lagt ut på 
Intranett i Bærum kommune slik at alle kommunens ansatte hadde den 
tilgjengelig. 

Informasjon til brukere og pårørende om tidspunktet for igangset-
ting av tilbudet, ble gitt etter sommerferien 2000. Vi fikk inn en artikkel 
i Bæringen om prosjektet på våren 2000, der vi også annonserte etter 
avlastere. 

Informasjonen har ellers omfattet arrangement av Internasjonal 
 Alzheimerdag, hvor prosjektet ble presentert for ansatte i Avdeling 
 Bistand og omsorg på dagtid, og et eget informasjonsopplegg til inter-
esserte innbyggere i Bærum kommune på kvelden. Bærumsposten som 
tidligere kom til alle husstander i Bærum hver onsdag, kontaktet oss 

Omtale av 
prosjektet i 
Bæringen 
våren 2000
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for å skrive om prosjektet, Agenda - tidsskriftet til Demensforbundet 
intervjuet prosjektleder og skrev en utfyllende artikkel. 

Prosjektleder ble også kontaktet av NRK/P1 – Norgesglasset, som 
hadde intervju med prosjektleder sammen med en av avlasterne. Infor-
masjonen ble gjentatt til Servicekontoret, og ny informasjon gjennom 
 artikkel i Bæringen i januar 2001, informasjon til eldresenterlederne 
og direkte til brukere av et eldresenter. Det ble sendt e-post til alle 
tjeneste ledere i Avdeling Bistand og omsorg, med oppfordring om å 
finne  brukere som kunne ha nytte av avlastningstilbudet. Informasjon 
gjennom  Bæringen har vært gjentatt flere ganger i prosjektperioden.

I møtet med prosjektgruppe og styringsgruppe i februar 2001 ble vi 
enige om at informasjonen så langt sannsynligvis hadde vært for forsiktig. 
Det ble bestemt at prosjektet skulle ha en litt mer offensiv markeds-
føring for å få flere brukere. Vi tok kontakt med eldresenterlederne 
om oppfanging av aktuelle brukere. Prosjektleder deltok i møte med 
alle ved Servicekontoret for å minne om at tilbudet eksisterte, for øvrig 
hadde vi møter med tre representanter fra Servicekontoret jevnlig siden 
tilbudet kom i gang tidlig i oktober 2000. I mars 2001 fikk tilbudet bred 
omtale i Bæringen. Informasjon ble også gitt i personalmøte til ergo- og 
fysio terapeutene. Brosjyre ble utarbeidet våren 2001 etter å ha prøvd ut 
tilbudet til flere familier. Den ble distribuert til alle aktuelle samarbeids-
partnere som tidligere var definert. 

Vi har ikke målt effekt på informasjonen. Respons på informasjonen 
fra aktuelle brukere gav resultater i form av økende etterspørsel, noe 
registrering av brukte timer viser. Flere i styringsgruppen og prosjekt-
gruppen beskrev informasjonen som ble gitt ut som svært god. Andre 
samarbeidspartnere har også gitt gode tilbakemeldinger. Samarbeids-
partnere har tatt direkte kontakt som følge av informasjon de har funnet 
ulike steder, eksempelvis brosjyre og kommunens intranett.

Rekruttering, organisering, personalansvar  
og administrasjon av avlastere. 
avlastningsordningen
Prosjektleder hadde ansvar for rekruttering og ansettelsesprosessen av 
avlasterne. Det var en stor utfordring å rekruttere egnede avlastere. Vi 
annonserte gjennom de vanlige kanaler som brukes ellers i kommunen. 
Det ble også hengt oppslag på eldresentrene. 
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Spreke pensjonister med mye erfaring og spesiell interesse ble regnet 
som mest sannsynlige og egnede utøvere i avlasterrollen. Tilbudet skulle 
være fleksibelt og antall timer per måned begrenset. Dette gjorde det 
vanskelig å kombinere avlastningsvirksomhet, både med en fulltidsjobb 
og med deltidsstilling. 

De som kontaktet oss kom til samtale. Vi registrerte personalia, type 
arbeidserfaring og hvilke tidspunkt de kunne tenke seg å jobbe. Alle fikk 
informasjon om innhold i jobben og at vi forventet engasjement over 
tid og helst i hele prosjektperioden. Det ble vektlagt å informere om at 
arbeid med mennesker med demens kunne være en utfordrende jobb.

En ansatt i Bærum kommune som jobbet i 60 prosent stilling forsøkte 
engasjement som avlaster, det ble vanskelig med fleksibilitet i så stor 
stilling, og nesten umulig å få ordnet arbeidstid. De fleste pårørende vil 
ha hjelp fra klokken ti og utover dagen, det ble derfor vanskelig å fylle 
tiden fra klokken åtte på morgenen. 

En avlaster ansatt i fulltidsjobb utenfor kommunen, hadde jobb 
som avlaster på ettermiddag og kveld hos en bruker med dette behovet. 
Interessen for å være avlaster har vært størst fra personer som er alders-
pensjonister eller yngre uførepensjonister. 

Annonse i 
Bæringen 
våren 2000
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Prosjektleder er arbeidsgiver for avlasterne i prosjektperioden. Av-
lasterne har rapporteringsplikt til prosjektleder.

Formelle krav i ansettelsesprosessen: Arbeidsavtalen som er tatt i 
bruk heter oppdragsavtale (vedlegg 4) og er utarbeidet av Bærum kom-
mune sentralt. Den beskriver partene i avtalen, bakgrunn for oppdraget, 
innhold og varighet. Den omhandler lønnsbetingelser, ferieavvikling, 
sykefravær, gjensidig oppsigelsestid og at avlaster har plikt til å motta vei-
ledning. Avlaster må underskrive taushetsplikt. Avlasteren skal ansettes 
i stillingshjemmelen som heter avlaster, denne er plassert i stillingsover-
sikten i Bærum kommune og stiller ikke krav om helsefaglig bakgrunn. 
Timelønn per 1. januar 2003 er 112,89 kroner og gis til ansatte som er 
over 28 år. Arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder ikke for de som er 
ansatt i oppdragsavtale. Kommunen betaler kun arbeidsgiveravgift for 
oppdragstakere, ikke feriepenger eller pensjonsavgift.

Timelister fra avlasterne leveres underskrevet av pårørende til 
 prosjektleder for attestasjon, før de videresendes til anvisning og utbe-
taling.

Avlasterne er pliktig å motta veiledning vederlagsfritt i perioden de 
er ansatt som avlastere, det er imidlertid et problem å pålegge ansatte 
denne plikten uten betaling. Det er derfor gitt anledning til å skrive timer 
for veiledningstiden uten at dette går ut over timene i vedtaket som gis 
til pårørende.

Det ble på forhånd vurdert som viktig å ha oversikt over de ulike 
avlastere og hvem de skulle være avlastere for. Avlasterne skulle få 
oppfølging jevnlig slik at ordningen kunne fungere optimalt, og slik at 
tilbudet blir nyttig for dem som trenger det. Det er viktig med stabilitet 
og at den enkelte avlaster er hos samme familie over tid slik at det blir 
trygt og kjent for personen med demens og dennes pårørende. De ulike 
avlastere kunne vikariere for hverandre i noen grad. Tilbudet skal være i 
overensstemmelse med vedtak fattet av Servicekontoret.

Vi erfarte at det i enkelte familier var behov for en høyere fagkom-
petanse enn det vi kunne tilby med bakgrunn i de kravene vi stilte til 
avlastere.

I to familier med komplekse problemer brukte vi hjelpepleier i psy-
kiatri i den ene familien, og en sykepleier i den andre familien, etter først 
å ha forsøkt med avlastere uten faglig bakgrunn. Fagpersoner har større 
trygghet i forhold til store utfordringer.
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Det ble bra tilgang på avlastere, høsten 2000 startet vi med fire avlas-
tere, i løpet av våren 2001 fikk vi ytterligere 15 henvendelser. I løpet av 
året 2001 sluttet sju av disse, to flyttet og resten måtte av andre årsaker 
starte med annen jobb. Høsten 2001 hadde vi igjen 12 avlastere. Vi an-
nonserte etter flere gjennom hele prosjektperioden, og spesielt var vi 
interessert i å få tak i menn. 

Opplærings- og støttetiltak for avlastere
Det ble gjort en vurdering av hvilket faglig nivå vi skulle legge på under-
visningen. Oppgaven som avlaster er en viktig jobb, men skal ikke være 
et behandlingstilbud. Tilbudet er ment å være støttetiltak for pårørende, 
og avlaster skal være stedfortreder for pårørende. Vi ser derfor at be hovet 
for opplæring er nødvendig, men at det kun er behov for en generell 
innføring i problemområdet. 

Opplæringen startet med en presentasjon av hva ansettelse i Bærum 
kommune innebærer, gjennomgang av oppdragsavtalen, litt om verdi-
grunnlaget og informasjon om omsorgsløftet. Omsorgsløftet er en 
skriftlig garanti fra kommunen om levering av tjenester man har vedtak 
på, det innebærer også en erstatning på 200 kroner dersom tilbudet 
uteblir uten varsel.

Pårørendeskolen ble planlagt som opplæring for avlasterne, etter 
samme modell som er utprøvd i Oslo. Denne kom ikke i gang før etter 

Omtale i 
Bæringen 
våren 2000
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at noen av avlasterne var begynt i praksis. Det ble derfor valgt en egen 
innføring for disse før de begynte, med gjennomgang av hvordan man 
forholder seg til en person med demens og en kort innføring i kommu-
nikasjon hvor psykiatrisk sykepleier Kirsti Solheim var foredragsholder. 
Kirsti Hotvedt har i samarbeid med Demensforeningen i Oslo, etablert 
pårørendeskole om aldersdemens i Oslo, hun ble kontaktet for å få 
 nærmere informasjon om opplegget. Pårørendeskolen i Oslo er beskrevet 
i boken «Fra fortvilelse til forståelse».

Pårørendeskolen ble startet i Bærum kommune, som del av pro sjektet. 
Første kurs startet i oktober 2000 og avsluttet i februar 2001 med utdeling 
av kursbevis. Pårørende til personer med demens ble invitert til å delta 
gjennom lokalavisen. 

Vi brukte lokale ressurspersoner som foredragsholdere til de ulike 
temaene:

❍	 Holdninger til aldersdemens

❍	 Aldersdemens; årsak, symptomer og utvikling,

❍	 Kommunikasjon med personer med demens

❍	 Rettigheter og plikter

❍	 Tap og sorgreaksjoner

❍	 Arv, testamentet, vergeordninger

❍	 Pårørendearbeid og informasjon om kommunens ulike tilbud

Beskrivelse av gjennomføringen og resultatene av evalueringen av 
pårørendeskolen beskrives i kapittel 4.

Støttetiltak for avlasterne ble planlagt som veiledning individuelt  eller 
i grupper, med møter hver fjerde uke for alle avlasterne, der spesielle 
problemstillinger kunne bli tatt opp etter behov. 

Krav til dokumentasjon
Alle som utfører tjenester til brukere gjennom hjemmebaserte tjen-
ester har dokumentasjonsplikt, slik også med dette tilbudet. Doku-
mentasjonssystemet i Bærum kommune er databasert og heter Helios 
og ble utviklet og tatt i bruk i 1996-97. Før igangsetting av tilbudet ble 
det undersøkt hvordan lignende tilbud som omsorgslønn og avlastning 
til foreldre med funksjonshemmede barn dokumenteres i vår avdeling. 
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Det opprettes brukermappe på alle som mottar tilbud og det doku-
menteres etter behov, ellers registreres forandringer i tilbudet eller hos 
bruker når det skjer. Avlasterne har ikke dokumentasjonsplikt, og får 
dermed heller ikke opplæring i Helios, dokumentasjonen ivaretas av 
prosjektleder i prosjektperioden. 

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens anbefalte å bruke Mini 
Mental Status (MMS), som er et enkelt instrument for kartlegging av 
kognitiv funksjon hos personer med demens. I tillegg ble det anbefalt 
å bruke Pårørende stresskala for å kunne følge opp pårørende over tid. 
Disse skjemaene og resultatene ble lagt inn i dokumentasjonssystemet 
Helios. På den måten blir krav til oppbevaring av data godt ivaretatt, 
samtidig som samarbeidspartnere har tilgang til dem ved senere bruk. 

For å dokumentere effekt av tilbudet ble det vurdert som nødven-
dig å registrere ulike områder både hos den som har demens og deres 
pårørende. Flere skjemaer ble vurdert i forkant. I tillegg til Pårørende 
stresskala til pårørende og MMS på personen med demens, brukte vi 
 registreringen i Gerix av noen ADL-funksjoner og spørsmål til pårørende 
om atferd hos personen med demens. Det bør være en person som har 
erfaring med å bruke MMS som skal utføre registreringen i praksis. 

Samarbeids- og informasjonsrutiner med  
Servicekontoret og hjemmebaserte  
tjenester for øvrig
Servicekontoret fatter vedtak om avlastning og er av den grunn sentral 
i samarbeidet. De grunnleggende prinsipper for saksbehandling er på 
plass og utøves som i annen saksbehandling.

Gjennom møter med Servicekontoret, råd fra Kompetansesenteret, 
møter i prosjektgruppa og styringsgruppa kom vi fram til følgende når 
det gjelder samarbeid mellom prosjektet og Servicekontoret. 

Vi valgte å kartlegge både pårørende og personen med demens, en 
gang i startfasen av prosjektet, og en gang til i prosjektperioden, som 
grunnlag for hva som skal anbefales etter prosjektets slutt. Det ble 
diskutert hvorvidt Servicekontoret sammen med prosjektleder kunne 
gjøre noe av dette sammen for å bruke tiden mer effektivt, og for å få et 
bedre grunnlag for å fatte vedtak. Servicekontoret mente det var viktig 
ikke å blande roller og at de forholder seg til søknaden slik som ellers. 
Prosjektleder skulle ta ansvar for kartleggingen og det praktiske rundt 
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kartleggingene i prosjektperioden, det blir tatt stilling til hvorvidt disse 
undersøkelsene skal brukes i forbindelse med kartlegging av hjemme-
situasjonen etter prosjektets slutt. 

På den måten skiller man funksjonene og de ulike oppgavene slik 
som intensjonen er for bestiller/utfører-modellen i Bærum kommune.

Det var viktig at det ikke ble for mange personer som skulle fatte 
vedtak om avlastningen i prosjektperioden. En person fra hvert av de 
tre områdene i Servicekontoret foretok derfor kartlegging av familier 
som søkte om avlastning. Disse personene og prosjektleder hadde jevn-
lige møter for å følge med i hva som skjedde, slik at vi gjorde de riktige 
tingene og kunne revurdere underveis, og vurdere hvilke søkere som var 
aktuelle for prosjektet. Utover disse møtene var det behov for telefonisk 
kontakt i forbindelse med enkelte brukere og problemstillinger knyttet til 
disse underveis. Det var nyttig at det ikke var for mange fagkonsulenter 
fra Servicekontoret å forholde seg til i prosjektperioden. 

I en enkelt sak var det behov for kontakt mellom hjemmebaserte tjen-
ester og prosjektet, der vi hadde konkret samarbeid. Det må etableres 
samarbeid hos de ulike brukerne der både hjemmebaserte tjenester og 
avlastere er inne. Det er viktig at informasjon kan utveksles til beste for 
pasient og deres pårørende. I tillegg bør tilbudene supplere hverandre 
og ikke erstatte hverandre, fordi behov for tilsyn/tilstedeværelse vil være 
stort hos personer med demens som bor hjemme, og i særlig grad hos 
dem som bor alene.

Det må etableres møteplasser mellom de ulike aktørene, om det skal 
være faste møter, eller møter der man innkaller ved behov, må avklares 
i hvert enkelt tilfelle. 

I dokumentasjonssystemet Helios kan vi sende beskjeder om tjenester 
og brukeropplysninger til ulike samarbeidspartnere og kan på den måten 
kommunisere. Det som dokumenteres kan leses av ulike samarbeids-
partnere som har utvidet tilgang

Støttegrupper/samtalegrupper for pårørende 
En av oppgavene i mandatet til prosjektet var å starte samtalegrupper i 
samarbeid med eldresenterne. Det ble ikke etablert samarbeid mellom 
prosjektet og eldresenterne i forhold til å etablere støttegrupper eller 
samtalegrupper. 
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Det var allerede tilbud om samtalegrupper i et samarbeid mellom 
Bærum kommune og STAB. I en periode var det ikke noen grupper fordi 
det ikke var interesse i følge initiativtakerne. Spørreundersøkelsen viste 
at det var 21 som ønsket å delta i samtalegruppe, noe som viste at det var 
grunnlag for å gå ut med tilbud og at dette burde igangsettes. 
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Gjennomføring

Etablering av tiltaket hos mottakeren
Avlastning for pårørende til personer med demens som er hjemmeboende 
betyr i praksis at en avlaster/stedfortreder kommer hjem og er sammen 
med personen med demens. Pårørende får på den måten fri til å gjøre 
nyttige eller hyggelige ting.

For at pårørende skal motta tilbud om avlastning må de ha et vedtak. 
Pårørende sender først søknad om avlastning til Servicekontoret, som så 
gjør en samlet vurdering av hjemmesituasjonen, før vedtak fattes, eller det 
gis avslag. Det går melding til prosjektleder om innvilgede vedtak, som tar 
kontakt med pårørende for å skaffe oversikt over mer detaljerte behov, for 
deretter å finne avlaster som passer til behovet. Det avtales hjemmebesøk, 
hvor pårørende, personen med demens, avlaster og prosjektleder er til 
stede. Avlaster er med på det første hjemmebesøket for å bli litt kjent med 
både pårørende og personen med demens. For ikke å skape problemer med 
samarbeidet allerede i utgangspunktet, sjekker vi ut på forhånd hvorvidt 
det foreligger en diagnose og om vedkommende er informert om den. 
Hjemmebesøket blir tilrettelagt for å skape tillit. Det er viktig å forklare 
hvorfor vi kommer, tilrettelagt etter om personen med demens oppfatter 
sin situasjon eller ikke. 

Pårørende ble på forhånd bedt om å fylle ut Pårørende stresskala, 
og om tillatelse til å foreta en kartlegging med MMS av personen med 
demens. Det ble bedt om tillatelse til å foreta disse kartleggingene en 
gang til i prosjektperioden. Det ble gitt informasjon om at hensikten var 
å måle effekt av tilbudet, og at det var nødvendig med dokumentasjon 
for vurdere om tilbudet skulle etableres fast etter prosjektets slutt. 

Når det var opprettet kontakt og tillit spurte prosjektleder personen 
med demens om lov til å foreta en MMS-undersøkelse. Ordvalget var 

KapittEl 4
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 avhengig av vedkommendes funksjonsnivå. Prosjektleder og personen 
med demens var alene for ikke å bli forstyrret under undersøkelsen. 
Pårørende fikk stressmålingsskjemaet (Pårørende stresskala) og ble 
oppfordret til å fylle det ut under besøket. Avlaster var da sammen med 
pårørende. 

Pårørende fikk også utlevert et opplysningsskjema (vedlegg 4) til 
utfylling senere. Dette skal gi informasjon om livet til personen med 
demens, slik at avlaster lettere kan bli kjent. Opplysningsskjemaet bør 
ligge i hjemmet.

I forbindelse med planleggingen av hvordan tilbudet i praksis skulle 
igangsette, ble det bestemt flere ting. Vi mente at det var viktig at avlaster 
og pårørende ble kjent og fikk etablert kontakt. Tidspunkter for når av-
lastningen skulle finne sted, enten det var faste tider eller mer fleksibelt, 
eller en kombinasjon, måtte avklares. Den pårørende som skulle ha fri, 
ville sannsynligvis nyttiggjøre seg bedre flere timer samlet enn bare en 
time nå og da. Det er viktig for avlaster å ha timene samlet i noen grad 
for at arbeidstiden kan oppleves rimelig.

Det er nødvendig å være to personer i forbindelse med hjemmebesøket 
slik at det i praksis er mulig å gjennomføre kartleggingen og samtidig 
etablere kontakt mellom pårørende, personen med demens, avlaster 
og prosjektleder. Prosjektleder avslutter besøket med informasjon til 
pårørende om varighet av prosjektet og mulighet for videre tilbud  etter 
prosjektets slutt. Avlaster prøver samtidig å gjøre seg litt kjent med 
personen med demens. 

I praksis er det avlaster og pårørende som samarbeider nærmest. Det 
varierer hvordan avtalene utføres i praksis, mange har faste dager, andre 
avtaler fra gang til gang. Enkelte avtaler foregår på kveldstid og helger, 
ettersom avlasterne kan eller ikke. Det er svært ulikt hva avlasterne og 
personen med demens gjør i tidsrommet de er sammen. Enkelte leser 
aviser eller bøker, andre legger puslespill, atter andre går turer eller til-
rettelegger måltider sammen. Timene brukes av pårørende til forskjellige 
gjøremål, enten gå i banken, butikken, til fysioterapeut, på kafé, i møter, 
bridgeklubb eller venninneklubb. Pårørende blir orientert om at timene 
de har fått tildelt kan brukes som de vil, de må ikke føre regnskap for 
kommunen om hvordan de bruker timene. Mange pårørende har et stort 
behov for å prate når avlaster kommer og bruker litt av tiden til det.
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Hvem er de ulike mottakerne?
Mottaker er i denne sammenhengen pårørende. For å rekruttere brukere 
til prosjektet gjennomgikk vi søkere med demens eller mistanke om de-
mens, fra venteliste til dagsenterplass, og kontaktet deres pårørende. Vi 
ga tilbud om avlastning til disse i første omgang. Etter hvert som tilbudet 
er blitt bedre kjent har det kommet søkere med ønske om avlastning. 
Søkerne må ha fylt kriteriene for å få søknaden innvilget. Det viser seg 
at de fleste venter lenge med å be om hjelp, den som har demens har 
som regel kommet langt i utviklingen av sykdommen når vi kommer 
inn med avlastning. 

De fleste av mottakerne har nyttiggjort seg tilbudet. Samarbeidet 
mellom avlaster og pårørende har virket bra. Hos enkelte brukere har det 
vært vanskelig å gi et egnet og godt tilbud. Enkelte har ikke hatt forstå-
else for hvorfor det kommer en fremmed person som skal gå tur, eller 
være sammen med dem når ektefellen går ut. I enkelte tilfeller har ikke 
pårørende klart å motivere verken seg selv eller den syke til å ta i mot 
hjelp. Mange pårørende har dårlig samvittighet for å overlate  ansvaret 
til andre, enkelte bruker tid på å bestemme seg. I starten bruker de bare 
noen få av timene de har fått tildelt og øker bruken etterhvert. Vi ser at 
når de først klarer å ta imot og får tillit til avlasteren, får de raskt behov 
for flere timer. Noen har ventet så lenge at behovet for hjelp er lang-
tidsplass i institusjon. 

Flere har gitt uttrykk for at det er vanskelig å få fremmede inn i hjem-
met. Den som har demens blir urolig av mange fremmede og forskjellige 
mennesker der flere tjenester er inne i hjemmet. Vi ser at det er vanskelig 
å tilpasse tilbud til dem som har vanskelig atferd, enten det skal foregå i 
hjemmet eller i institusjon. For enkelte av disse ser det ut til å være  lettere 
med en avlaster som kommer hjem, enn at personen med demens drar til 
dagsenter. Pårørende opplever det lettere å få en avlaster hjem i enkelte 
av tilfellene. Her er det nødvendig med «en til en» hjelp uansett hvor 
man er, og da kan det for enkelte være bedre at det foregår hjemme. I 
tidlig fase av sykdommen har det vist seg at det for noen er vanskelig å 
skjønne hvorfor de trenger «barnepike» når de selv ikke oppfatter at de 
er syke. Det ser ut som at det er enklere når sykdommen har kommet 
lenger. Personer som tidligere har vært meget selvstendige ser ut til å 
ha vanskeligere for å innse at de er syke og kan trenge hjelp eller tilsyn.

Siden starten i oktober 2000 og ut mars 2002 ble det registrert 35 
mottakere av denne tjenesten. Fra oktober 2000 og ut desember samme 
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Omtale i Bæringen nr. 4, 2001. 
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år var det tre pårørende som fikk avlastning. I 2001 var det til sammen 22 
som fikk hjelp i form av avlastning, hvorav 16 det første halvåret 2001. 
Fra januar og ut mars 2002 var det ti nye pårørende som fikk avlastning 
hjemme. Pågangen har ikke vært stor tatt i betraktning at antall hjemme-
boende personer med demens i Bærum kommune er beregnet til å være 
omlag 600. Det har gått ut mye informasjon både til Bærum kommunes 
innbyggere og samarbeidspartnere slik at aktuelle mottakere burde ha 
fått kjennskap til tilbudet.

Vi har registrert at kun to pårørende har hatt hjelp i hele registrerings-
perioden. Elleve, det vil si ca en tredel har flyttet til sykehjem, her må 
vi ta med at registrerings perioden kun er 11/2 år. Den siste mottakeren 
som ble registrert var på ettervinteren 2002. Tolv hadde fortsatt hjelp 
ved utgangen av registreringen. Av dem som ikke ønsket hjelp var det 
en som trengte langtidsplass i sykehjem, en ville ikke ha fremmede inn 
i huset. En tredje klarte vi ikke å tilfredsstille med tanke på tidspunkter.

Metode og utvalg
Metode
I prosjektperioden ble det gjort en kartlegging av mental svikt (MMS) 
og registret en del mål for ADL-funksjon; påkledning, spising, person-
lig hygiene, toalett, gange/reise/sette seg. Atferd i form av vandring og 
 aggresjon er blitt registrert hos personene med demens. Stressbelastning 
hos pårørende er registrert ved at pårørende har fylt ut Pårørende stress-
skala. Pårørende stresskala gir skårer fra 0-60, hvor en skåre på 60 viser 
høyeste stressnivå.

MMS, som er den mest brukte skalaen for kartlegging av mental svikt 
hos eldre, har maksimalskåre på 30 poeng. Ifølge Engedal og Haugen 
(2004) er det vanlig å regne at en samlet skåre på 28 poeng eller over er 
indikasjon på at mental svikt ikke foreligger. En skåre mellom 25 og 27 
poeng kan bety at mental svikt foreligger og at det er nødvendig å gjøre 
mer omfattende undersøkelser. En skåre på 24 poeng eller lavere  indikerer 
at det foreligger svekket mental kapasitet eller at andre forhold som 
sansesvikt, manglende motivasjon eller annet kan ha påvirket resultatet. 
Jo lavere skåre jo dårligere er den mentale kapasiteten.

ADL-målene som er tatt med her er enkle, men har vært benyttet 
som supplement til en enkel mental screening med Klinisk demens-
vurdering (KDV) i undersøkelser av beboere i sykehjem og mottakere 
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av  hjemmetjenester bl.a. i Horten kommune (Lille og Eek (2002) og 
personlig meddelelse). Funksjonsområder som: påkledning, spising, 
personlig hygiene, toalett og gange/reise/sette seg, blir gradert etter en 
skala fra 1 til 5, der 1 indikerer at personen greier seg «uten hjelp», 2 – 
«klarer seg selv, men med vansker», 3 – trenger «noe hjelp», 4 – trenger 
«mye hjelp» og 5 – trenger «kontinuerlig hjelp». 

Fra samme undersøkelse er det også hentet to spørsmål om atferd: 
«vandring» og «aggresjon». Atferdskategoriene skåres fra 1 til 4, der 1 er 
«ofte», 2 – «iblant», 3 – «sjelden», og 4 – «nei/ubetydelig».

Utvalget
Tallmaterialet er lite, det er derfor vanskelig å trekke generelle slutninger. 
Siden starten i oktober 2000 og ut mars 2002 har det vært i alt 35 mot-
takere av tjenesten. Fra oktober 2000 og ut desember samme år var det 
tre pårørende som fikk avlastning. I 2001 var det til sammen 22 som fikk 
hjelp i form av avlastning, hvorav 16 det første halvåret 2001. Det er disse 
25 som inngår i første registrering. I tillegg er det fra januar og ut mars 
2002 i alt ti nye pårørende som har fått avlastning hjemme. Disse inngår 
ikke i datamaterialet. 

MMS og Pårørende stresskala ble gjennomført to ganger i prosjekt-
perioden. Første gang ble 25 personer med demens undersøkt, for en av 
disse var det ikke mulig å gjennomføre MMS. Seks pårørende fylte ikke 
ut Pårørende stresskala. For ADL-spørsmålene har vi svar fra 24 personer.

Avstand i tid mellom første og andre kartlegging varierte betydelig fra 
person til person. Spredningen er fra 20 til 93 uker mellom kartlegging 
en og to. Det ble forsøkt å hente inn data til bruk i andre kartlegging når 
tilbudet av en eller annen grunn ble avsluttet. Dette ble gjort enten like 
før eller så snart som mulig etter at tilbudet var avsluttet. Hvis tilbudet 
fortsatte ut over registreringsperioden ble annen gangs registrering 
foretatt ved avslutning av registreringsperioden. Det viste seg vanskelig 
å få registreringer ved avslutning av tiltaket. En del brukere sluttet som 
følge av innleggelse i sykehjem eller ved dødsfall. 

I den andre kartleggingen var det bare ni personer med demens som 
det var mulig å innhente opplysninger fra. I alt 11 pårørende fylte ut 
Pårørende stresskala ved andre kartlegging.
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Første kartlegging
Første kartlegging ble gjennomført i forbindelse med at personene med 
demens og deres pårørende ble tatt inn i avlastningsordningen. Fra denne 
kartleggingen har vi i alt data fra 25 personer med demens, men det har 
ikke vært mulig å innhente komplette data fra alle. Det er en spredning i 
alder fra 56 til 91 år for personene med demens. Gjennomsnittsalder er 
79 år. Av de 25 bor 22 sammen med pårørende, bare tre alene.
 
MMS
I seks av tilfellene ønsket ikke personen med demens eller pårørende at 
det skulle gjennomføres MMS-kartlegging. Bare 19 personer er derfor 
undersøkt. Skåringen varierer fra 0 til 24 med et gjennomsnitt på 14. 
Hvis en på bakgrunn av resultater ved MMS deler inn i personer med 
alvorlig (0-11), moderat (12-17) og lettere demens (18-23) er fordelingen 
relativt lik i gruppene, henholdsvis sju, fem og seks personer. Bare én 
skårer 24 poeng på MMS. 

Tatt i betraktning at det her dreier seg om hjemmeboende personer 
med demens er det snakk om relativt dårlig fungerende personer ut fra 
resultater ved bruk av MMS. Uten tett omsorg og oppfølging fra pårør-
ende ville mange av disse personene ikke være i stand til å bo utenfor 
institusjon.

Atferd
Når det gjelder spørsmålene som omfatter atferd, der det bare er tatt 
med spørsmål om personen med demens har tendens til å vandre eller 
om han/hun viser aggressiv eller utagerende atferd, blir ikke vandring 
beskrevet som et problem for noen av dem som er med i undersøkelsen. 
Heller ikke aggressiv atferd fremstår som et stort problem. Seks av de 
pårørende opplyser at det kan forekomme iblant, en sier det er sjelden, 
og 17 svarer at det ikke forekommer.

ADL
En oppsummering av ADL-spørsmålene som er tatt med i undersøkelsen 
er gjengitt i tabell 4.1. I alt 24 av 25 har besvart disse spørsmålene. Vi vet 
her ikke om behovet for hjelp henger sammen med den mentale svikten 
eller om den skyldes fysisk skrøpelighet. De aller fleste er i stand til å 
gå, reise og sette seg ved egen hjelp, men fire trenger enten mye eller 
alltid hjelp i forbindelse med mobilitet. For de øvrige kategoriene er det 
stort samsvar. 
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Ti av 24 trenger noe hjelp til påkledning, åtte trenger mye eller alltid 
hjelp til dette. Ti trenger noe hjelp i forbindelse med måltider, to trenger 
mye eller alltid hjelp. I alt 20 av 24 personer trenger hjelp til personlig 
hygiene, 13 trenger noe hjelp, mens sju trenger mye eller alltid hjelp. 

I alt 12 personer klarer toalettbesøkene selv, for 11 blir det opplyst at 
de har vansker med dette. Sju trenger noe hjelp og fem trenger mye eller 
alltid hjelp i forbindelse med å komme seg på toalettet.

Det er ikke klart hvorvidt behovet for praktisk hjelp i sin helhet 
 skyldes personenes reduserte mentale kapasitet eller hvor mye som skyldes 
tilleggsproblemer i form av fysisk skrøpelighet. Det siste kan til en viss grad 
kompenseres med hjelp fra hjemmebaserte tjenester, men dette vil ofte 
forutsette at den som mottar hjelpen er mentalt i stand til å forholde seg 
til avtaler og har oversikt over sin situasjon. Uten en slik mental kapasitet 
vil ofte hjemmebaserte tjenesters tilbud alene ikke være tilstrekkelig. En 
forutsetning for å fungere utenfor institusjon vil ofte være at personer 
med demens har pårørende til stede på heldøgns basis slik tilfellet er for 
de fleste av dem som har deltatt i prosjektet. 

Klarer seg uten hjelp 1 1 1 1 19

Klarer seg selv, men
med noen vansker 5 11 3 11

Trenger noe hjelp 10 10 13 7 1

Trenger mye hjelp 6 1 5 3 3

Trenger kontinuerlig 
hjelp 2 1 2 2 1

Antall 24 24 24 24 24

Tabell 4.1.  Tabellen viser fordeling av skåre på ADL-funksjoner ved 
første registrering. 
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Pårørende stresskala
Behovet for pårørendes tilstedeværelse og innsats er stort for en gruppe 
personer med demens med et funksjonsnivå som beskrevet her. Dette 
betyr en både fysisk og følelsesmessig belastning. Pårørende stressskala 
(Green, 1982) er utviklet for å måle pårørendes stressbelastning. Vi ser 
av besvarelsene at skårene varierer fra 18 til 51, med et gjennom snitt på 
32. Dette er høyt og indikerer at de pårørende er utsatt for en betydelig 
belastning. 

Det er vanskelig å se noen klare statistiske sammenhenger mellom for 
eksempel grad av funksjonssvikt målt ved MMS eller ADL-spørsmålene, 
og grad av stress. Når det gjelder behov for hjelp, er det ingen sammen-
heng mellom dette og opplevd stress bortsett fra når det gjelder hjelp 
til toalettbesøk, der det synes å være en sammenheng mellom økt behov 
for hjelp og økt stress. Materialet er imidlertid lite og dermed usikkert 
å behandle statistisk. 

Skårene viser et generelt høyt stressnivå hos dem som har besvart. På 
tross av en høy belastning for pårørende bor personen med demens fort-
satt hjemme. I samtale med pårørende trekker noen fram at belast ningene 
ved innleggelse i sykehjem også ville vært høye i form av kostnader og 
lang reisevei for pårørende ved besøk.

andre kartlegging
I den andre kartleggingen var det bare ni personer med demens som 
det var mulig å innhente data fra. I alt 11 pårørende fylte ut Pårørende 
s tresskala.

ADL
Med unntak av spørsmålet om mobilitet (gå/reise seg/sette seg) er det 
ingen i gruppen som klarer seg selv uten problemer. Åtte av ni trenger 
hjelp til påkledning, seks av disse mye eller alltid. Fire personer klarer 
fortsatt å spise selv med noe hjelp, fire trenger noe hjelp og en trenger 
alltid hjelp for å spise. Åtte av ni trenger hjelp med personlig hygiene, 
seks mye eller alltid. Alle trenger hjelp med toalettbesøkene, fem trenger 
noe hjelp, fire mye eller alltid. 

Sammenligner vi disse vurderingene med tilsvarende for de samme 
personene ved oppstart av tilbudet, er det en klar tilbakegang for  gruppen 
samlet gjennom de månedene de har hatt tilbudet.
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MMS
For åtte personer foreligger det MMS-resultater ved start av tilbud og 
ved avslutning av tilbudet, eller ved avsluttet registrering. Med ett unntak 
er det tilbakgang i skårer for alle. Mens variasjonen i skårer ved oppstart 
varierte fra sju til 22 poeng, varierer resultatene ved avslutning fra 0 til 
19. Gjennomsnittskåre har gått tilbake fra 14,5 til 8,9. 

Atferd
Ved annen gangs registrering er det for de 11 som har besvart, ingen 
end ring i rapportering av vandring hos personen med demens. Når det 
gjelder aggresjon er situasjonen enten uforandret (tre personer) eller noe 
forverret. Ved første gangs registrering svarte fem av de elleve pårørende 
at aggresjon ikke forekom eller at dette var et ubetydelig problem. Ved 
annen gangs registrering svarer alle disse fem at dette nå forekommer, 
men ikke ofte. Av de øvrige rapporterer en pårørende at aggresjon nå er 

Klarer seg uten hjelp     4 (7)

Klarer seg selv, men
med noen vansker 1 (2) 4 (5) (1) (4) 3 

Trenger noe hjelp 2 (3) 4 (3) 3 (5) 5 (3) (1)

Trenger mye hjelp 4 (3)  4 (2) 3 (1)

Trenger kontinuerlig 
hjelp 2 (1) 1 (1) 2 (1) 1 (1) 2 (1)

Antall 9 (9) 9 (9) 9 (9) 9 (9) 9 (9)

Tabell 4.2. Tabellen viser fordeling av skåre på ADL-funksjoner ved 
andre registrering. Tallene i parentes viser skåre for de samme 
personene ved første registrering. 
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ofte forekommende, to at det hender iblant, mens én rapporterer som 
sist at det forekommer en sjelden gang.

Pårørende stresskala
I alt 11 pårørende fylte ut Pårørende stresskala to ganger. Skårene varierte 
ved første registrering fra 18 til 51 poeng, med et gjennomsnitt på 30,9. 
Ved andre gangs registrering rapporterte tre personer en lavere stresskåre. 
Skårene varierte nå fra 14 til 54 med et gjennomsnitt på 33,9 poeng. Hvis 
man ser dette i sammenheng med forverringen av tilstanden hos per-
sonene med demens, både med hensyn på mental fungering og ADL, er 
økningen i opplevd stress liten. Hva dette skyldes er det ikke mulig å si 
noe sikkert om, men det må være lov å anta at avlastningsordningen har 
vært med på å dempe opplevelse av stress i en vanskelig situasjon. For 
øvrig vet vi at de fleste av dem som har hatt avlastning hjemme i tillegg 
har hatt hjemmesykepleie, dagsenterplass, korttidsopphold i institusjon 
eller rullerende korttidsopphold. En må anta at dette også har hatt betyd-
ning for pårørendes opplevelse av stress. 

En del av de pårørende har kunnet fortelle at de har opplevd avlast-
ningstilbudet som det beste tilbudet de har fått av kommunen. De har 
fortalt at hjemmesykepleie ikke alltid oppleves som god hjelp, fordi det 
er så mange forskjellige personer som kommer, noe som blir vanskelig 
både for den som har en demenssykdom og for pårørende. De som har 
fått avlastning, har fått den samme personen hjem hver gang, noe som 
har skapt trygghet og tillit, og ikke minst forutsigbarhet. Avtalene om 
tidspunkter for når avlastningen skal finne sted, gjøres direkte mellom 
pårørende og avlaster og går ikke gjennom en tredje person. Dette er en 
ordning som forenkler og skaper trygghet.

Når tilbudet avsluttes
Av de ni personene med demens det er data på fra to registreringer, har 
sju avsluttet tilbudet, seks avsluttet ved innleggelse i sykehjem, en er 
død. De sju personene hadde da hatt tilbudet i gjennomsnitt 48 uker, 
varierende fra 24 til 94 uker.

Ser en på hele gruppen som startet opp med tilbudet før årsskifte 
2001/2002 – 25 personer (tabell 4.3), ser en at 60 prosent avsluttet pga inn-
leggelse i sykehjem. Fire personer (16 prosent) sluttet pga dødsfall og tre 
(12 prosent) fortsetter med tilbudet ut over prosjektperioden. Tre sluttet 
fordi de opplevde at tilbudet ikke passet for dem, hos en av disse vet vi at 
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andre tilbud heller ikke passet før pasienten ble så dårlig at sykehjemsplass 
ble eneste løsning. I tillegg er det som nevnt, kommet til ti nye brukere 
de siste tre månedene før avslutning av registreringen. 

Varigheten av tilbudet varierer fra to til 109 uker (tabell 4.4). Personen 
som hadde hatt tilbudet i 109 uker ved avslutningen av registreringen, 
fortsatte ut over prosjektperioden. De to andre som også fortsatte til-
budet ved avslutning av prosjektet, hadde hatt tilbudet i 75 og 85 uker. 

Antall Prosent

Tabell 4.3.   Årsak til at tilbudet avsluttes.

Sykehjem  15 60,0
Passet ikke 3 12,0
Død  4 16,0
Har fortsatt tilbudet 3 12,0

Total  25 100,0

1-9 4 16,0
10-19 3 12,0
20-29 4 16,0
30-39 2 8,0
40-49 3 12,0
50-59 4 16,0
70-79 1 4,0
80+ 4 16,0

Total 25 100,0

Prosent

Tabell 4.4. Varighet av tilbud - gruppert.

Antall uker tilbud Antall
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En person som ved første måling ser vi at en person hadde en skåre 
som tilsvarte null på MMS, bodde fortsatt hjemme etter 80 uker med 
tilbud om avlastning. Gjennom kontakt med ektefelle vet vi at denne 
personen har hatt noe hjemmesykepleie, hjemmehjelp og opphold i 
syke hus og sykehjem i tillegg til dagsenterplass en periode. Ektefellen 
vil svært gjerne ha personen med demens hjemme, og formidler at det 
er av avgjørende betydning at avlastningstilbudet fortsetter. 

Av dem som har fått tilbudet har 88 prosent bodd sammen med per-
sonen med demens. Kriteriet for å få tilbud om avlastning var at man 
måtte være pårørende med stor omsorgsbyrde, om man bodde sammen 
med personen med demens eller ikke, skulle ikke være avgjørende.

I alt 12 personer (48 prosent) hadde tilbudet i 40 uker eller mer, fire 
personer (16 prosent) hadde tilbudet i over 80 uker. Av dem som hadde 
tilbudet i 40 uker eller mer, hadde tre personer en MMS-skåre mellom 
0-11 poeng. Det vil si at man her har å gjøre med personer som fungerer 
svært dårlig og er fullstendig avhengig av sine omgivelser. Dette bekrefter 
det vi ofte ser i hjemmene hvor det foreligger en demenslidelse, personen 
med demens bor hjemme lenge til tross for at sykdommen har kommet 
langt. Mange ektefeller/pårørende er lojale og utholdende. Av de sju 
som skårer mellom 0 og 11 poeng på MMS, mottok seks tilbudet 20 
uker eller mer. 

To av de fire som hadde tilbudet i over 80 uker hadde en MMS på 18-
23 poeng, og var altså blant de best fungerende, mens de andre to  skårer 
mellom 0 og elleve poeng. 

Sammenfatning av registrering
Ut fra de data registreringen har gitt er det ingen klar tendens i dette 
materialet som kan si noe om hvem som kan gjøre seg best og lengst 
nytte av tilbudet. For det første er materialet lite rent statistisk, og for 
det andre er det muligens slik at det er en rekke utenforliggende faktorer 
som teller med og som gjør det vanskelig å trekke klare konklusjoner. 
Hvor mye annen formell og uformell bistand får personen med demens? 
Er boligforholdene hensiktsmessige? Er pårørende i stand til å støtte 
både fysisk og psykisk? 

Gjennomgående er funksjonsnivået for mange relativt lavt. Dette betyr 
at mange av dem som har hatt tilbudet, ikke ville klart seg hjemme uten 
oppfølging av pårørende i tillegg til den kommunale hjelpen. At omsorgen 
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representerer en vesentlig belastning for pårørende ser en av skåringene 
på Pårørende stresskala. Av de 25 som startet på tilbudet, har så mange 
som 15 kommet i sykehjem i løpet av prosjektperioden, tre er døde, 
noe som igjen understreker at personene med demens hadde kommet 
relativt langt i sykdomsutviklingen. Bare tre avsluttet tilbudet med den 
begrunnelse at det ikke passet.

Sammenfattende synes det som tilbudet har vært i stand til å møte et 
behov både hos personer med demens og deres pårørende. At stressbelast-
ningen samlet sett ikke har økt vesentlig, og at tre personer rapporterer 
en lavere belastning ved annen gangs registrering til tross for at funk-
sjonsnivået hos brukerne er blitt vesentlig redusert i prosjektperioden, 
tyder på det samme. Hvorvidt tilbudet har ført til vesentlig utsettelse 
av institusjonsinnleggelse er vanskelig å si med sikkerhet ut fra de data 
som foreligger. Dette må også vurderes opp mot den øvrige innsats fra 
pleie- og omsorgsapparatet. Det er imidlertid grunn til å tro at reduksjon 
av stressbelastning hos pårørende er en vesentlig faktor i vurderingen av 
hvor lenge en person med demens vil kunne bo hjemme. At pårørende i 
samtaler gir uttrykk for tilfredshet med den stabilitet og forutsigbarhet 
som ordningen har gitt, tryggheten ved å ha faste og kjente personer til 
hjelp, bør også tillegges vekt. Tradisjonelle hjemmetjenester der pasient 
og pårørende møter til dels mange forskjellige hjelpere i løpet av en uke, 
blir ifølge denne og andre undersøkelser, ofte opplevd som et problem 
for personer med demens. 

Hvem er avlasterne?
Avlasterne har i stor grad vært førtidspensjonister, trygdede eller alders-
pensjonister. Av sytten avlastere har elleve vært over 60 år, fire er under 
50 år og to er mellom 50 og 60 år. Det har vist seg å være vellykket med 
pensjonister i avlasterrollen, de har mer lik erfaringsbakgrunn med den 
som er syk med tanke på alder. De har mer tid og tålmodighet og har 
ofte mye klokskap. Det er en jobb som er enklere å ha når man  ellers 
ikke har så mange forpliktelser. Det er lettere å være fleksibel med 
tanke på tidspunkt for når avlastningen er ønsket. For pensjonister er 
det enklere å imøtekomme behov for avlastning på dagtid, enn for en 
person som fortsatt er i arbeidslivet. Det overordnede politiske mål om 
å utnytte restarbeidsevne hos pensjonister, er ivaretatt på denne måten. 
Avlastere med full jobb har kunnet hjelpe i familier der behovet har vært 
på  ettermiddag/kveld.
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To av sytten avlastere er menn, det har hos enkelte vært mest vel-
lykket med mannlig avlaster til menn. Den som er syk forstår noen  
ganger dårlig hvilken rolle en avlaster av motsatt kjønn har i forhold til 
seg selv.

De fleste avlasterne var enten pensjonerte eller trygdede, og har i 
hovedsak gitt avlastning på dagtid. Sju personer var pensjonister og fem 

Omtale i Bæringen, 10. mai, 2002. 
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var uføretrygdede. De som var yrkesaktive utførte avlastningen enten 
på kveld, eller fridag på ukedag i redusert jobb. En hadde ikke annen 
jobb på grunn av helseproblemer i tidligere jobb og skulle derfor prøve 
arbeide som avlaster. Denne personen måtte fylle en normalarbeidsdag 
fra klokken åtte til klokken fire med avlastningsoppgaver. Dette fungerte 
dårlig, det var vanskelig å koordinere avlastningsoppgaver til flere ulike 
familier i løpet av en arbeidsdag flere ganger per uke. 

Ressursbruk
Det ble satt av 1 million kroner både i år 2000 og 2001 til prosjektet. 
Lønn til prosjektleder i halv stilling og til avlastere har vært den største 
utgiftsposten.

For øvrig ble det avsatt penger til:

Studieturer for prosjektgruppa og styringsgruppa 42 000 kroner.

Aktuelle kurs ca 5 000 kroner.

Opplæring til avlastere og pårørende ca 10 000 kroner. 

Annonsering ble vurdert til å være en relativt stor utgiftspost. 
I Bæringen er det gratis for kommunen å annonsere, den 
har stort sett derfor blitt brukt. En annonse er kommet ut i 
Budstikka og kostet ca 5 000 kroner.

Litteratur ca 1 000 kroner.

I kartleggingen ble det utgifter til kontorrekvisita, som  trykking 
av spørreundersøkelsen, konvolutter og porto for retur av 
 spørreskjemaer, ca 5 000 kroner.

Trykking av to brosjyrer ca 15 000 kroner.

Velferdstiltak som sosial samling for avlasterne før jul og 
 sommerferie ca 4 500 kroner per år.
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antall timer som er tildelt
Ut i fra tildelte midler ble det funnet rimelig å satse på avlastning til 
pårørende i gjennomsnitt 400 timer per måned i hele prosjektperioden. 

Etter oppstart i oktober 2000 var det økning av utdelte timer fra 15 
til 70 timer på tre måneder, fordelt på tre brukere. 

Gjennom året 2001 var økningen jevn, med en topp i sommer-
månedene, med til sammen 22 brukere. Sommeren er sannsynligvis den 
tiden pårørende har størst belastning, i tillegg til høytider. Gjennomsnitt-
lig har vi gitt 320 timer per måned. I første kvartal 2002 er det gitt 312 
timer i gjennomsnitt per måned til 10 brukere.

Informasjon gikk tregt og de som trengte tilbudet var sannsynligvis 
mange og flere enn dem som tok kontakt, men det er vanskelig å be 
om hjelp. De fleste venter i det lengste før de lar fremmede få innsyn i 
fortvilelsen sin. Dette har ført til at vi har fått med personer med til dels 
langtkommet demens i prosjektet. Disse var raskt på vei over til høyere 
omsorgsnivå. Dette førte til at vi så det ville bli vanskelig å måle effekt 
gjennom hele prosjektperioden ettersom noen ville få institusjonsplass 
før prosjektperioden var over. I januar og februar, og til dels mars 2001 
hadde vi kun gitt ca 200 timer per måned, men kunne ha brukt ca 400 
timer.

For at vi skulle ha nok grunnlag for å kunne si noe om effekten av 
tilbudet, måtte vi ha flere brukere over lengre tid enn det som var mulig 
i den opprinnelige prosjektperioden. Vi søkte om utvidelse av prosjekt-
perioden med seks måneder, fra januar 2002 og ut juli 2002, og fikk dette 
innvilget.

Figur 4.1. Viser hvor mange timer som er utdelt fra oktober 2000 og ut
mars 2002
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aktivitet i prosjektgruppe og styringsgruppe
Vi har hatt 13 prosjektgruppemøter og ni styringsgruppemøter per 15. 
juli 2001. I prosjektgruppa har det vært sju (seks) medlemmer inkludert 
leder, i styringsgruppa har det vært fem (fire) medlemmer inkludert pro-
sjektleder. Et av medlemmene i prosjektgruppa gikk over i styringsgruppa 
midtveis i prosjektet som beskrevet tidligere. Møtene i prosjektgruppa 
hadde en varighet på to timer, i styringsgruppa ble det brukt ca. 11/2 
time per gang, det har vært mindre møteaktivitet etter at driftsfasen 
startet. Prosjektleder har vært i møter med andre samarbeidspartnere i 
kommunen og Kompetansesenteret i forbindelse med igangsetting og 
gjennomføring av tilbudet.

Vi hadde en studietur til Stockholm hvor ni personer var med, en fra 
styringsgruppa og resten fra prosjektgruppa, vi hadde der to overnattinger. 
To ulike steder ble besøkt der de hadde tilbud rettet mot personer med 
demens og deres pårørende, på det ene stedet var avlastning hovedfokus 
og på det andre stedet var sansestimulering hovedmål. 

Tre personer dro også på studietur til Horten, denne turen hadde 
beskjedne kostnader sammenlignet med turen til Stockholm. 
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Kapittel 5

pårørendeskole

pårørendeskole og samtalegrupper
Et av satsingsområdene som er nevnt i kommunens rapport fra mars 1998, 
er undervisning om demens til pårørende. Pårørendeskolen har under-
visning rettet mot pårørende og drives etter samme modell som er blitt 
brukt i Oslo i mer enn 10 år. Kurset har sju undervisningskvelder, hvorav 
fire er med samtalegrupper. Kurset er planlagt gjennomført en gang i 
året. Pårørendeskolen trenger noen timer avsatt per år til planlegging, det 
er også nødvendig med økonomiske midler for å lønne foredragsholdere 
og veiledere. For å starte kurs bør det være minimum 10 deltakere, helst 
mellom 15 og 20. 

Siden starten av prosjektet er det blitt arrangert fire kurs. Til sammen 
har 52 personer deltatt, 13 personer deltok på første kurs høsten 2000, 
høsten 2001 deltok 20 personer. Våren 2002 ble det arrangert to kurs 
hvorav det ene på samme måte som de to første på kveldstid i kom-
munegården i Sandvika med 13 deltakere. Det siste kurset ble forsøkt 
arrangert i samarbeid med Haslum eldresenter med seks deltakere, hvor 
både pårørende og personen med demens kom samtidig. Det var kun 
en pårørende som kom sammen med den syke. Mens undervisningen 
foregikk hadde vi avlaster som tok seg av personer med demens, som 
hadde sitt eget opplegg. Deltakerne var enige om at det nok ville være 
lettere hvis den syke fikk tilbud hjemme, eller annet egnet tilbud i tids-
rommet kurset foregikk. De fleste av deltagerne i første kurs fortsatte i 
samtalegruppe på egenhånd etter eget ønske da kurset var slutt, og fikk 
tilbud om veiledning hvis behovet dukket opp.
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Kostnader knyttet til drift av pårørendeskolen
Utgifter knyttet til Pårørendeskolen kan baseres på det vi har brukt i 
prosjektperioden og dokumenteres nærmere nedenfor. 

Foredragsholdere  kr   8 870
Veileder  kr    3 708
Kursansvarlig   kr    7 416
Til sammen  kr 19 994

Kursavgift (kr 500,- per deltaker) - kr 10 000

Utgifter for kommunen  kr   9 994

Regnestykket er basert på 20 deltakere. Hver kurskveld blir det servert 
kaffe og litt å bite i, dette tenkes finansiert gjennom at deltakerne oppfor-
dres til å betale 10 kroner per kveld, slik at dette ikke går inn i budsjettet.

I tillegg til dette går det noe til kopiering av artikler og annet infor-
masjonsmateriell. Noen brosjyrer får vi gratis gjennom ulike offentlige 
organer, andre må vi betale noe for. Heftet «Å leve med demens» utgitt 
av Nasjonalforeningen selges for 100 kroner som er den faktiske utgiften 
kommunen har. Utgiftene til kopiering, brosjyrer etc. er derfor små, og 
kan beregnes til ca 1 000 kroner per kurs. Kursavgiften er kr 500 per 
deltaker.

evaluering av pårørendeskolen
Kursdeltakerne
Evalueringsskjema som ble utarbeidet i forbindelse med oppstart av På-
rørendeskolen i Oslo, ble tatt i bruk hos oss, men ble tilpasset vårt behov. 

Det har vært nyttig å få tilbakemelding fra deltakerne på hvordan 
kurset har fungert. Vi er godt fornøyd med svarprosenten på ca 70, 36 
av 52 deltakere har svart, 26 kvinner og 10 menn. Resultatene fra evalu-
eringen gjengis i det følgende. 

Av de som besvarte skjemaet var 20 ektefeller og 12 var datter eller 
sønn, i tillegg var det fire med annen tilknytning til personen med demens. 
Alderspredningen var stor: 11 personer var i aldersgruppen 50-59 år, ni i 
alderen 60-69 år, åtte 70-79 år og to over 80 år. Fire personer var i alderen 
40-49, en var i tjueårene og en i aldersgruppen 30-39 år.
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Av personene med demens som kursdeltakerne var pårørende til, var 
to i aldersgruppen 50-59 år, seks personer var i alderen 60 til 69 år, 15 
var i syttårene og 13 var i alderen 80 år og eldre. Det var 15 kvinner og 
21 menn, 25 av personene med demens bodde fortsatt hjemme, 11 var 
i institusjon.

Var temaene aktuelle?
Gruppedeltakerne ble bedt om vurdere aktualiteten av de tema som ble  
tatt opp i undervisningen. Det skulle krysses av om tema var veldig 
 aktuelt, i en viss grad eller lite aktuelt. Som vist i figur 5.1 ble de fleste 
tema vurdert som veldig aktuelle. Filmen «Jeg mister pappa bit for bit» får 
litt blandet mottakelse, elleve synes den var veldig aktuell, elleve sier til en 
viss grad og tre synes den var lite aktuell. I tillegg er det verdt å merke seg 
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Figur 5.1.  Figuren viser fordeling av deltakernes vurdering av 
temaenes aktualitet.
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at det var elleve som ikke svarte på dette spørsmålet. Kanskje bør filmen 
derfor byttes ut. Ellers ser det ut til at innholdet skal være som nå.

På spørsmål om det var temaer de savnet, og som noen ønsket at vi 
skulle ta opp på et oppfølgingsseminar, svarte ingen på dette i evalu-
eringsskjemaene. Prosjektleder er blitt kontaktet i ettertid, hvor ønske 
om mer undervisning om kommunikasjon er blitt formidlet. Dette er et 
tema mange pårørende etterspør, og noe helsepersonell som jobber med 
personer som har demens ofte ønsker.

Gruppesamtalene
Gruppesamtalene ser ut til å ha stor betydning for deltakerne. Det er flest 
kvinner som opplever gruppesamtalene som betydningsfulle. Samtalene 
blir vurdert som interessante, passe lange, de gir mulighet til å lære av 
hverandres erfaringer, og en del har lyst til å utvikle mer kontakt med 
andre kursdeltakere. I det første kurset vår/høst år 2000, tok flere av 
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v ar  in teres s ante/35 s v ar
pas s e lange/33 s v ar
læ r te  av  andres  er f ar inger /35 s v ar
pas s e anta ll/32 s v ar
ly s t til å  u tv ikle  kontakt/28 s v ar

Figur 5.2. Viser hvordan gruppesamtalene ble vurdert
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deltakerne initiativ til å samles i selvhjelpsgruppe en gang per måned. 
Disse samles enda, flere av dem har mistet ektefellen underveis, men 
er allikevel sammen med de andre. De som fortsatt har ektefellen i live, 
ønsker at de som er blitt alene fortsatt skal være med. Kontakten i gruppa 
ser ut til å gi samhold og støtte.

Deltakernes vurdering av egen mulighet  
til å delta i kurskveldene
Vi fikk tilbakemelding på de ulike foredragsholderne, noe som er lite 
aktuelt å gjengi her. Alle fikk gode tilbakemeldinger. Det betyr at vi 
fortsetter med dem vi har brukt, så lenge det fungerer bra.

Enkelte av deltakerne trakk seg tidlig i kurset, disse har derfor ikke 
svart på evalueringsskjemaet. Det ville vært interessant å vite hvorfor de 
ikke fortsatte. 

Hva var grunnen til at du meldte deg på pårørende-
skolen? 
Her var det mange ulike svar, en oppsummering av svarene er som følger:

❍	 Behov for informasjon/opplæring
❍	 Hjelp til å takle sykdommen og hjelpe den syke bedre 
❍	 Henvisning fra lege 
❍	 Høre om andres erfaringer og treffe andre i samme situasjon
❍	 Opplysninger om hva slags hjelp vi kan få

 
Deltatt i foredrag/kurs tidligere   8  27 
Tidspunkt passet bra  32  3 
 

Problemer med avstand  0  35 
Vanskelig å «gå fra»  4  30 1

Ikke 
svart

Tabell 5.1. Viser hvordan deltakerne vurderer muligheten 
sin til å delta på kurs.         (n = 35)

Ja Nei
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Kommentarer
Et åpent felt nederst i spørreskjemaet ga mulighet for egne kommentarer, 
en del av utsagnene fra pårørende gjengis nedenfor:

❍	 Bra info

❍	 Jeg er takknemlig for det jeg fikk med meg, jeg var nedfor og 
trengte å tømme meg

❍	 Det har vært godt for meg, nå vet jeg noe mer om sykdommen

❍	 Godt å ha fått dette med seg

❍	 Viktig initiativ – håper Pårørendeskolen blir permanent

❍	 Kurset har gitt mye informasjon og ikke minst støtte og 
 forståelse av situasjonen – både egen og den dementes

❍	 Har lært utrolig mye

❍	 Jeg er så takknemlig for at vi har fått stillet diagnosen, og det 
har vært veldig lærerikt å gå her

❍	 Siste kurskvelden var veldig givende med åpne varme 
 mennesker som ga av sine erfaringer

❍	 Kurset er godt organisert

❍	 Kunne tenkt meg enda mer fokus på kommunikasjon og 
 samvær med den syke. Tilbudet ble behørig presentert fra 

 kommunen

❍	 Reis ikke fra en med Alzheimer i for mange timer selv om 
 pasienten mener det går bra

❍	 Samtalegruppen kunne vært bedre styrt. Det ble litt for mye 
gjentagelser av de samme ting

❍	 Ingen foredragsholder var mindre bra. Likevel var det noen 
 veldig bra. Jeg er blitt godt forberedt til å takle problemer når 
det virkelig oppstår

❍	 Hadde ønsket at den syke ikke hadde vært med i pausene da jeg 
er usikker på hvor mye han forstår. Lederen dirigerte samtalene 
godt, men den ene dagen hun var fraværende ble det vanskelig
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Kapittel 6

Det ble bestemt at evalueringen skulle foregå i løpet av prosjektperioden. 
For at evalueringen skulle bli uavhengig av prosjektgruppa ble  rådgiver 
Gøran Svedsæter engasjert til å gjennomføre arbeidet, som skulle gjen-
nomføres mot slutten av prosjektperioden slik at tilbudet var blitt 
utprøvd over en lengre periode. Prosjektgruppa utarbeidet evaluerings-
kriterier og evalueringsskjema (vedlegg 7). 

evalueringskriterier 
Vi definerte to områder ut i fra målet med prosjektet; - «Pårørende til 
hjemmeboende personer med demens skal sikres nødvendig støtte og 
oppfølging, slik at den som har en demenssykdom kan bli boende i vante 
omgivelser så lenge det er forsvarlig og ønskelig.»
  

Område 1 – pårørende
Pårørende får støtte og oppfølging i samsvar med vedtakets bestemmelser.

❍	 Pårørende opplever at de har fått fritid i samsvar med vedtaket

❍	 Pårørende har fått økt forståelse for sykdommen demens og konse-
kvenser for familiens liv 

❍	 Pårørende opplever at tidspunkt for avlastningen har vært hensikts-
messig

❍	 Pårørende har deltatt i pårørendeskolen og /eller samtalegruppe

evaluering av prosjektet
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❍	 Pårørende opplever at det er lettere og tryggere å ha den demens-
syke hjemme med avlastning

❍	 Pårørende opplever ikke at avlastningen har skapt uro eller for-
virring hos den syke

❍	 Pårørende opplever at avlaster gir den syke nødvendig omsorg

❍	 Pårørende opplever at samarbeidet med avlaster fungerer

❍	 Vi vil også ha et åpent spørsmål der pårørende skal si noe om de 
har fått en bedre tilværelse etter at avlastningen startet

Område 2 – avlastere
Alle avlastere har fått opplæring om demens og sin rolle som ansatt i 
Bærum kommune.

❍	 Avlaster opplever at opplæringen har vært tilfredsstillende

❍	 Avlaster mottar regelmessing veiledning

❍	 Avlaster opplever at samarbeidet med pårørende fungerer

❍	 Har du som avlaster savnet noe?

ved FOU-rådgiver Gøran Svedseter *

pårørende
Bakgrunnsopplysninger
Det må gjøres oppmerksom på at ved samtlige variabler er forholdsvis 
mange «missing» (personer som ikke krysset av på noe svaralternativ). 
Dette medfører at gruppen som har tatt stilling til de ulike spørsmålene 
er forholdsvis liten og at dette påvirker validiteten på de funn som er 
framkommet. En vil på grunn av dette være forsiktig med å trekke noen 
bastante konklusjoner.  

evaluering av Demensprosjektet 

* Jøran Svedseter. Arbeider p.t. i Bærum kommune som rådgiver. Erfaring fra offentlig og 
privat virksomhet med fokus på: organisajonsutvikling, opplæring og forskning. Tidligere ansatt 
som lærer ved Høgskolen i Trondheim (Vernepleierutdanningen) og Høgskolen i Oslo som 
avdelingsleder og FoU leder. Gjennomført en rekke forskningsoppdrag/utredninger innenfor 
offentlig sektor – bl.a. tema som samlokalisering, brukermedvirkning og brukerundersøkelser. 
Ansvarlig for ATA prosjektet finansiert av AAD/KDR.
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Nærmere 30 personer har svart på spørreundersøkelsen (29) og 
respondentene fordelte seg med halvparten menn/kvinner. Gjennom-
snittsalderen for de som har svart på undersøkelsen er ca 65 år og  60 
prosent var ektefelle til personen med demens. I tillegg bodde 50 prosent 
av gruppen sammen med personen med demens. Nesten samtlige av de 
som har svart på undersøkelsen oppgir at personen med demens som de 
har tilsyn med, ikke kan være alene eller høyst noen timer. 

Gjennomsnittlig har den pårørende hatt ansvar for den syke i fire til 
seks år med gjennomsnittlig 20-30 timer avlastning per måned i den tiden 
tilbudet har eksistert. På spørsmål om hvilken form for tjenestetilbud 
de mottar fra kommunen oppgir 20 prosent omsorgslønn, 10 prosent 
hjemmesykepleie og 20 prosent dagsenterplass. De resterende  50 prosent 
oppgir at de har annet tilbud. Kun 15 prosent oppgir at de har tilgang 
til andre personer som kan avlaste i omsorgen ovenfor personen med 
demens.

80 prosent av de som har svart på undersøkelsen oppgir at de ikke har 
deltatt i «Pårørendeskolen».

Når det gjelder behov for framtidig tilbud har i underkant seks av 10 
søkt langtidsopphold for personen med demens, og to av 10 har søkt 
dagsenter.

avlastere
Meningsfull avlastning
Av materialet framgår det at 10 avlastere har svart på spørreskjemaet og 
av dem opplever samtlige at avlastningen har vært meningsfull.

Hvis vi sammenligner dette med hva pårørende har svart i forhold 
til spørsmål om «avlastningstilbudet er godt tilrettelagt» og «avlastningen 
dekker dine behov» så bekreftes dette inntrykk. På en skala fra en til seks, 
hvor en er i «liten grad» og seks er i  «stor grad», får vi et gjennomsnitt på 
5,4 og 4,2, hvilket er å betrakte som et akseptabelt nivå.

Opplæring
Av materialet framgår det at ni av 10 avlastere som har svart på spørre-
skjemaet, opplever at opplæring har gjort dem mer trygg i forhold til 
personer med demens.

I tillegg viser materialet at ni av 10 avlastere opplever at den veiled-
ning de har mottatt har bidratt til mer innsikt og forståelse i møte med 
personer med demens og pårørende.
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Kvalitet
Kun to av 10 avlastere oppgir at pårørende er til stede under avlastningen 
av personen med demens.

Nesten samtlige av de spurte pårørende oppgir at avlastningen 
 fungerer tilfredsstillende og at avlaster gir nødvendig omsorg til personen 
med demens. Nesten samtlige oppgir at avlasterne kommer til avtalt tid 
og fire av 10 opplever at personen med demens er rolig og fornøyd når 
avlaster har vært på besøk. 

Vurdering av tjenestetilbudet
De aller fleste opplever at det er samsvar mellom tilbudet fra kommunen 
og innholdet i vedtaket for personen med demens og at tilbudet i stor 
grad har medført en lettere livssituasjon (gjennomsnitt 4,5).

Tilbudet fra kommunen har for 26 prosent medført bedre kunnskap 
om sykdommen demens, og samtidig oppgir fem av 10 pårørende at til-
budet har gjort det tryggere å ha personen med demens boende hjemme.

De aller fleste opplever at avlastningen er godt tilrettelagt, men sam-
tidig oppgir i underkant fire av 10 at tilbudet i liten grad dekker deres 
behov.

Kommentarer fra prosjektleder i tilknytning til 
 resultatene i evalueringen.
Erfaringer i prosjektperioden har vist at det er flere pårørende som har 
så stor omsorgsbyrde at det blir vanskelig uansett hvor mye hjelp de får. 
Disse pårørende har påtatt seg et stort ansvar og ønsker av ulike grunner 
ikke å søke institusjonsplass, og har på den måten selv valgt å ha den 
syke hjemme. Disse sier allikevel at avlastningen har vært til god hjelp, 
og kan forklare hvorfor bare fire av 10 sier at tilbudet i liten grad dekker 
deres behov. Pårørende som ikke ser ut til å nyttiggjøre seg andre tilbud 
fra kommunen, forteller at avlastningen har vært nyttig.

Tilbakemeldinger fra pårørende har vist at flere av dem ikke finner 
tilbud om hjemmesykepleie tilfredsstillende fordi de kommer på tids-
punkter som ikke passer, og at det er for mange forskjellige personer som 
kommer i løpet av en dag eller uke. Det skaper utrygghet hos pårørende, 
personen med demens blir urolig, og det blir vanskelig å få til samarbeid.
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Kapittel 7

Videreføring etter 
prosjektperioden 

Organisering
Ulike forslag som det er jobbet med i prosjektgruppa ble diskutert og 
forkastet. Nytt forslag i styringsgruppa er å legge avlastningstilbudet til 
et nytt eldresenter på Bekkestua. Bakgrunnen for dette valget er at her er 
mange av den aktuelle aldersgruppen allerede representert, og Bekkestua 
er et sentralt knutepunkt i forhold til offentlig kommunikasjon. Vi kan 
i tillegg tenke oss at Pårørende-Kaféen kan legges hit, i tillegg kan også 
Pårørendeskolen arrangeres her. Organisatorisk tilknytning tenker vi skal 
være som nå, i hjemmebaserte tjenester. Det vil være aktuelt å rekruttere 
avlastere gjennom eldresentra, siden vi ser at det har vært vellykket å ha 
pensjonister i jobben som avlaster. 

I ettertid har omorganisering av hjemmebaserte tjenester fått konse-
kvenser for hvordan organiseringen blir. Avlastningstilbudet er blitt slått 
sammen med akutthjelp til barnefamilier, som koordineres av en tidligere 
gruppeleder for hjemmehjelpere i kommunen. Så langt fungerer dette 
bra. Om dette blir endelig struktur avgjøres av en prosjektgruppe nedsatt 
sentralt i hjemmebaserte tjenester.

For å administrere avlastningstilbudet vil det være nok å ha en person 
ansatt i 30 prosent stilling for å koordinere tilbudet ut til brukerne og 
ha ansvar for avlasterne. Det vil i tillegg være behov for en veileder til 
avlasterne i ca fem prosent stilling. Til nå har vi brukt ca 400 timer per 
måned til avlastning i hjemmene, og det er rimelig å tenke seg at dette 
timetallet er tilstrekkelig i fortsettelsen. 
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Hvem er brukergruppen
Brukergruppen er pårørende, og det er disse vedtaket blir fattet på. De 
må være pårørende til en person med demens, eller hvor det er mistanke 
om en demenssykdom. Det stilles ikke krav om diagnose fordi det fore-
løpig er en del som ikke er diagnostisert på grunn av at tilbudet ikke er 
godt nok utbygd.

Det er den nærmeste pårørende som har den største belastningen i om-
sorgen og som derfor kan trenge avlastning. Demens blir ofte  beskrevet 
som pårørendes sykdom.

Søknadsprosedyrer
Saksbehandlingen skal være som ellers, det må foreligge en skriftlig 
søknad som blir vurdert individuelt før det fattes vedtak eller gis avslag. 
Det er ikke nødvendig med legeattest for å få tilbudet. Det bør være 
sannsynlig at den en søker er pårørende til, har en demenssykdom.

Dette er nærmere beskrevet i kapittel tre og er gjennomført i tråd 
med det ovenfor nevnte i hele prosjektperioden.

Forslag til ny satsing 
I rapporten «Hvor står vi – hvor går vi?» fra mars 1998 utarbeidet i 
Bærum kommune, ble det sett på eksisterende tilbud og hva som burde 
være fremtidige tilbud til personer med demens. I denne rapporten ble 
det tatt hensyn til fylkeslegens anbefalinger om tilbud til personer med 
demens. Støttesamtaler, veiledning, økonomisk rådgivning, tilgang til 
pårørendeforening/-møter eller samtalegrupper er tiltak som beskrives 
som satsingsområder. Rapporten sier at avlastning i eget hjem, flere dag-
plasser for dem som har demens og egen avdeling for korttidsopphold i 
institusjon, er nye satsingsområder. I ettertid er det planlagt bokollektiv 
og en ny forsterket enhet for dem med vanskelig atferd, i tillegg til en 
forsterket avdeling som allerede eksisterer. 

Gjennom prosjektperioden har pårørende fått mulighet til samtaler 
med prosjektleder om problemer knyttet til hverdagen og fremtidige 
problemer. De har gitt uttrykk for takknemlighet over at de har et sted 
å henvende seg. De opplever det som viktig.
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Pårørendeskolen
Som tidligere beskrevet har Pårørendeskolen vært arrangert fire ganger i 
prosjektperioden. Temaene i kurset er relevante, informative, konstruk-
tive og gir mange praktiske og gode råd. Erfaringer fra Oslo med dette 
kurset er gode, de fire kursene i Bærum har gitt gode resultater. Målet 
om å informere om sykdommen demens til innbyggerne i kommunen 
kan langt på vei nås gjennom dette kurset. Det koster lite å arrangere, 
forutsatt at deltagerne betaler en egenandel på 500 kroner. Dette er en 
billig investering for dem som deltar med tanke på fremtiden. Det an-
befales å arrangere kurset for minimum 10 deltagere en gang per år. 

Pårørendekafé
I Bristol ble det opprettet en lunsjklubb der både personer med demens 
og deres pårørende møttes til en felles lunsj to dager per uke. Når 
 lunsjen var over gikk de hver til sitt og hadde aktivitetstilbud til dem 
med  demenssykdom og samtalegrupper for pårørende. 

Dette er utprøvd i Horten i likhet med Bristol. I Horten har man 
lunsjkafé annen hver lørdag. En person er ansatt i 20 prosent stilling, 
for øvrig er det frivillige som jobber. I begynnelsen var både pårørende 
og personer med demens samlet rundt en lunsj, etter lunsjen hadde de 
aktiviteter samlet. Etter hvert har de funnet ut at det er bedre å gå hver til 
sitt når lunsjen er over. Den som har demens får tilbud om ulike aktivi-
teter, mens pårørende er i samtalegruppe, eller får tilbud om undervisning 
og/eller veiledning. 

I Bærum kommune vil det være mulig å arrangere en lunsjkafé i til-
knytning til et eldresenter, hvor lunsjen kan foregå i kafe/kantine område, 
med økonomisk dekning av utgifter i hovedsak av dem som er til stede. 
Aktiviteter for dem som har demens kan foregå i egnet rom, mens 
samtalegruppe eller undervisning for pårørende kan foregå samtidig i et 
annet rom på samme sted. Utgiftene til et slikt tiltak vil være minimale 
dersom det organiseres på samme måte som i Horten. Man kan tenke 
seg 20 prosent stilling til drift av pårørendekaféen og 10 prosent stilling 
til veiledning i samtalegrupper for pårørende. For å ta hånd om dem som 
har demens kan det tenkes at det kan utføres av frivillige, eventuelt at det 
må brukes en ansatt i 20 prosent stilling. Utgifter til foredragsholdere i 
tilknytning til kaféen, vil utgjøre noe. Kantinetilbudet på eldresenteret 
kan benyttes og kan på den måten bli uten ekstra utgifter for kom-
munen. 
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Forebyggende helseteam
Et område av hjemmebaserte tjenester i Drammen (Fjell/Danvik) tok 
kontakt for å få informasjon om avlastningstilbudet til pårørende. Vi 
utvekslet informasjon og de presenterte sin nye idé om forebyggende 
tilbud til personer over 70 år i området. Alle får brev med tilbud om 
helsesjekk. Her fanges mange opp som har behov for tiltak og kanskje 
særlig personer i begynnerstadiet av demens. Terskelen for å ta kontakt 
når behov melder seg blir lavere, når de allerede er registrert i systemet. 
Erfaringen så langt viser ikke økt etterspørsel etter kommunens om-
sorgstjenester. De som jobber med dette mener derimot at når problemer 
fanges opp tidlig, er det lettere å forebygge.

Rådgivningstelefon for pårørende
Det viser seg at mange pårørende har et stort behov for å ha noen å 
rådføre seg med om hvordan situasjonen utvikler seg og hvilke tilbud 
som finnes i kommunen. Enkelte pårørende har større utfordringer i 
forhold til atferd hos den som har sykdommen enn andre og trenger 
råd på grunn av dette. 

Opprettelse av en rådgivningstelefon vil være til nytte for mange.
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Husker man ofte hva man har glemt
retter man det ofte nemt

glemmer man hva man har glemt
er det fandens ubekvemt

Piet Hein
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epilog
Prosjekt Avlastning for pårørende til personer med demens gikk over til å 
bli et fast tilbud fra 1. august 2002. Tilbudet er organisatorisk tilknyttet 
hjemmebaserte tjenester, det er et distriksovergripende tilbud og har 
lokaler sentralt i Sandvika. I tjenesten inngår ansvar for personal, fag 
og økonomisk/administrativ drift av tjenesten til brukere og avlastere. 
Pårørendeskolen arrangeres en gang per år, og kursavgiften økes nå til 
kr 1 000 per deltaker fra 2005. Leder av tilbudet tilbyr rådgivning og 
veiledning rettet mot samarbeidspartnere og pårørende.

Samtalegrupper er opprettet etter prosjektets slutt i samarbeid med 
et eldresenter (nå Seniorsenter). I to grupper er det bare pårørende som 
deltar, de møtes annen hver uke. I en tredje gruppe er det to ektepar, 
hvorav den ene av ektefellene har demens. Disse møtes en gang per uke, 
spiser lunsj sammen og tar opp ting som har skjedd siden sist eller ting de 
er opptatt av. En forsøker å få med ett til to ektepar til i denne  gruppen. 
I alle gruppene er det stort sett to veiledere.

I 2003 gikk det ut lønnsmidler tilsvarende 3,9 stilling, noe som betyr 
at tilbudet har økt jevnt siden det ble et fast tilbud. I juni 2004 brukte 
vi lønnsmidler tilsvarende i overkant av fem stillinger, i august var til-
svarende tall 4,2. I gjennomsnitt til nå i 2004 har vi brukt i overkant av 
tre stillinger.

Rekrutteringen av avlastere har vært god, tilgangen har vært jevn store 
deler av prosjektperioden og etterpå. Vi har nå fire personer som venter 
på å få oppdrag.

Våren 2004 ba sektorutvalget for bistand og omsorg (politisk utvalg) 
om en utredning med forslag til en overordnet plan for demensomsorgen 
i kommunen. Planen konkluderer med at antall personer med demens 
vil øke fra 1505 i år til 1757 i 2012. Eldremeldingens (1998) prognose er 
1700 personer med demens i 2010. 

I utredningen anbefales det at avlastningstiltak i hjemmet styrkes 
og ressurser knyttet til økt antall personer med demens, kanaliseres til 
hjemmebaserte tjenester. Utredningen har ellers en del punkter som 
beskriver økt satsing i forhold til denne pasientgruppen. Det gjenstår å 
se hva som skjer med tanke på de store utfordringene kommunen har i 
forhold til den økonomiske situasjonen i årene som kommer.

Det er udiskutabelt at personer med demens og deres pårørende står 
overfor store utfordringer i utviklingen av en demenssykdom. Fyller de 
kriteriene for å få hjelp ifølge lov, har kommunen plikt til å yte hjelp. 
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Det er en utfordring å bruke midlene til beste for dem som trenger det 
mest, og en utfordring å bestemme hvem som skal prioriteres! Jobben 
rettet mot pårørende er givende, utfordrende og interessant. 

November 2004

Torhild Bjørge

Epilog
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Vedlegg 1
Mandat

Avlastning for pårørende til hjemmeboende demente

1. Bakgrunn Bedring av tilbudet til aldersdemente er et satsnings område 
for Avdeling bistand og omsorg i neste handlingsprogram-
periode. Både Eldremeldingen, kommuneplanen og en egen 
rapport om demensomsorgen i Bærum kommune påpeker 
behovet for å styrke tilbudet til aldersdemente. Bærum kom-
mune har i dag ca. 1200 aldersdemente personer, og tallet er 
økende i tråd med et økende antall eldre. Minst halvparten 
av de aldersdemente kan bli boende i eget hjem forutsatt 
nødvendig bistand. Det er avsatt økonomiske midler i HP 
2000 – 2003 for å styrke demensomsorgen.

2. Målsetting Pårørende til hjemmeboende aldersdemente sikres nødvendig 
støtte og oppfølging slik at den aldersdemente kan bli boende 
i vante omgivelser så lenge det er forsvarlig og ønskelig.

3. Organisering Det nedsettes en styringsgruppe bestående av:    
Gunvor Erdal, seksjonssjef hjemmebaserte tjenester

  Kari Tøsse, seksjonssjef institusjonene
  Randi Bølset, teamkoordinator eldresentrene

  Det nedsettes en prosjektgruppe bestående av:
  Torhild Bjørge, prosjektleder
  1  repr. Hjemmebaserte tj.
  Tone Rokseth, Servicekontoret
  1 repr. Lønnås (utredningsteamet)
  1 repr. Eldresentrene
  1 repr. STAB
  1 repr. Hab/rehabseksjon
 

  Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen, og er 
  administrativt ansatt i hjemmebaserte tjenester.

4. Oppgaver 
  Utarbeide prosjektbeskrivelse med milepelsplan
  Kartlegge behov for avlastning i hjemmet – omfang og art
  Avklare søknadsprosedyrer, vedtak, brukerbetaling
  Utarbeide og iverksette nødvendige  infor   masjons-
  tiltak rettet mot brukere og pårørende

 Vedlegg
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  Utarbeide og foreslå budsjett innenfor tildelte rammer
  Etablere samarbeids- og informasjonsrutiner med Service-

kontor og hjemmebaserte tjenester for øvrig
  Organisere og rekruttere avlaster – ivareta personalansvar
  Iverksette opplærings og støttetiltak for avlastere
  Administrere avlastningsordningen
  Etablere støttegrupper/samtalegrupper for pårørende i 

samarbeid med eldresentrene
  Evaluering og forslag til videreføring av tilbudet etter pro-

sjektet slutt

5. Tidsplan Prosjektet starter 01.02.00 og varer i 2 år. Planleggingsfase 
frem til sommeren 2000. 

  Driftsfase fra 01.09.00. Evaluering etter 1,5 år.

6. Oppdragsgiver Seksjonssjef Gunvor Erdal

Vedlegg 2

Til samarbeidspartnere:

kartlegging av behov for avlastning for pårørende til 
 hjemmeboende demente.

Bærum Kommune starter nå et prosjekt om avlastning for pårørende 
til hjemmeboende demente.  Vi ønsker derfor å kartlegge hvilke behov 
pårørende har i forhold til omfang og art.  Det er ønskelig å få så mange 
svar som mulig, og samarbeidspartnere oppfordres til å hjelpe til med 
distribuering av spørreskjema.

Avlastning for de pårørende er etterlengtet og nødvendig, hjemme-
baserte tjenester  håper derfor at det kan bli et tilbud som vil fungere 
i praksis og at de som trenger dette tilbudet opplever det som nyttig.

Det er sannsynlig at den pårørende selv må søke om avlastning.  Det 
er Servicekontoret som kartlegger behov og tildeler antall timer pr.uke/
mnd.  Avlaster skal ta seg av den demente i det antall timer vedtaket 
lyder på, i eller utenfor hjemmet.  Det er meningen  at den pårørende 
skal kunne benytte tiden til seg selv.  Når tiden skal brukes blir en avtale 
mellom den pårørende og avlaster.  
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Kartleggingen vil foregå ved hjelp av en spørreundersøkelse.  Det er 
aktuelt å finne informanter gjennom eldresentrene, hjemmehjelperne, 
hjemmesykepleierne, primærlegene, STAB, utredningsteamet på Lønnås, 
geriatrisk team v/Bærum sykehus, servicekontoret og dagsentrene i 
kommunen. 

Det er viktig å plukke ut familier som problemstillingen er aktuell 
for.  Målet er at tilbudet skal bli slik de ulike pårørende ønsker seg det.

Svarene behandles konfidensielt.  

Svarfrist: 01.06.00
Vennlig hilsen

Gunvor Erdal      Torhild Bjørge
Seksjonssjef hjemmebaserte tjenester   Prosjektleder 

Spørreskjema til pårørende til demente

KARTLEGGING AV BEHOV FOR AVLASTNING FOR 
 PÅRØRENDE TIL DEMENTE SOM BOR HJEMME

Bærum Kommune starter nå et prosjekt om avlastning for pårørende til 
demente som bor hjemme.  Vi ønsker derfor å kartlegge hvilke behov 
de forskjellige har.

Avlastning for de pårørende er etterlengtet og nødvendig.  Hjemme-
baserte tjenester har derfor bestemt å etablere et tilbud om avlastning 
slik at du som pårørende kan få mer fritid.  Vi håper med din hjelp at 
dette skal bli et tilbud som vil fungere i praksis og at de som trenger dette 
tilbudet opplever det som nyttig.  Det er sannsynlig at den pårørende 
selv må søke om avlastning.

Det kan bli aktuelt å opprette samtale/støttegrupper som en del av 
prosjektet dersom dette er ønskelig.

De forskjellige omsorgstjenestene i kommunen har gitt oversikt 
over hvem som er aktuelle å henvende seg til.  I den forbindelse er du 
og din familie plukket ut.  Svarene behandles anonymt, slik at du ikke 
kan bli gjenkjent når du har svart på spørsmålene.  I løpet av september 
vil tilbudet begynne å fungere. 

Vi håper du/dere vil være oss behjelpelige med å svare på noen enkle 
spørsmål, og håper at dere kan nyttiggjøre dere tilbudet som nå er ment 

 Vedlegg



82 Friminutt for pårørende

å bli opprettet. Ønsket er at tilbudet skal bli slik de ulike pårørende 
ønsker seg det. 

Det gjøres oppmerksom på at det er frivillig å delta. Det er ikke nød-
vendig å ha tillatelse fra datatilsynet for å foreta denne kartleggingen.

Vennligst benytt vedlagte konvolutt når du sender skjemaet tilbake.

Svarfrist er: 01.06.00

Vennlig hilsen

Gunvor Erdal     Torhild Bjørge
Seksjonssjef hjemmebaserte tjenester  Prosjektleder

Spørreskjema

1. Hvilken tilknytning har du til den demente?  
Jeg er:  Kone 
 Mann  
 Datter  
 Sønn 
 Barnebarn  
 Nær bekjent 
 Annet 

2. Hvilken alder har den demente du er pårørende til?

3. Boform til den demente? Bor sammen med pårørende    
   Bor alene    
 

4. Har den demente allerede et/flere tilbud fra kommunen?  
 Du kan krysse på flere steder.
 

  Hjemmehjelp    
  Hjemmesykepleie  
  Dagsenterplass     
  Korttidsplass i bo- og behandlingssenter 
  Rullerende korttidsplass 
  Omsorgslønn   
  Ikke noe hjelp  
  Annet  
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5.  Gir dagens tilbud tilstrekkelig avlastning i ditt tilfelle? Ja  Nei  

6. Ønsker du økt tilbud hjemme?  Ja  Nei  

      Dersom du svarer ja, hvilket innhold bør denne ha? 
      Du kan krysse på flere steder.
   Hjemmehjelp   
   Hjemmesykepleie   
   Omsorgslønn    
   Mer avlastning slik at du får mer fritid 
   Annet     
 

7.  Dersom du ønsker mer avlastning slik at du får økt fritid, på hvilket   
 tidspunkt har du størst behov?  
 Trekk fram det tidspunktet nedenfor som er viktigst for deg å få hjelp.  
  Bruk tallene fra 1-5 hvor 1 er det viktigste og 5 det minst viktige, sett   

tallene deretter inn i rutene nedenfor.
    Dag   Kveld   
    Natt  Helg  
    Annet  

8.  Kunne du tenke deg å delta i samtalegruppe/støttegruppe for   
 pårørende med omsorg/ansvar for demente?  
    Ja   Nei    Usikker    

9.  Kjenner du til ”Støtteforeningen for aldersdemente i Bærum” (STAB)?
     Ja    Nei   

10.  Ønsker du informasjon/opplæring om demens og hva det betyr for den   
som blir rammet og deres pårørende?
     Ja    Nei    

Kommentar
Vennligst skriv nedenfor hvis det er noe du ønsker å kommentere som du 
ikke har blitt spurt om.  Hvis du ønsker mer avlastning, j.fr. spørsmål 6, kan 
du her beskrive nærmere hvilket innhold denne avlastningen bør ha?
Svarene blir behandlet konfidensielt.

Svaret sendes til:
 Bærum Kommune, 
 Hjemmebaserte tjenester
 v/prosjektleder Torhild Bjørge
 P.b.74, 1301 Sandvika.
 Innen: 01.06.00

Tusen takk for at du ville ta deg tid til å svare på spørsmålene.

 Vedlegg
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Vedlegg 3

OpplYSNiNGSSKJeMa (komprimert utgave)
SKAL OPPBEVARES I HJEMMET

BRUKER/PASIENTENS NAVN:……………………………………………….

ADRESSE:……………………………………………

TLF.:…………………………….

PÅRØRENDE 1:……………………………………….

ADRESSE:……………………………………………

TLF………………………….

PÅRØRENDE 2:……………………………………….

ADRESSE:……………………………………………

TLF………………………….

Gi en kort beskrivelse under punktene nedenfor om de ulike tingene i livet 
til den syke.

 1. FORELDRE 2. SØSKEN

 3. EKTEFELLE (R) 4. EVNT. BARN  

 5. SVIGERDATTER/SØNN (ER) 6. BARNEBARN

 7. SKOLEGANG 8. HOBBYER/INTERESSER

 9. RELIGIØSE INTERESSER 10. LESING

 11. SANG/MUSIKK 12. FORENINGER

 13. VANER 14. SAMVÆR MED ANDR:

 15. EVNT. AKTIVITETER SOM 16. AKTIVITETER SOM   
   GLEDER SPESIELT  MISLIKES

 17. DIVERSE/ANNET
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Vedlegg 4

OppDRaGSaVtale

Det er i dag inngått avtale om utføring av oppdrag mellom Seksjon 
Hjemmebaserte tjenester, Bærum kommune og _________________navn. 
_____________________persnr. ______________________________adr. 
__________tlf.nr.

tiltakets bakgrunn 
Vedtak fattet av Servicekontoret, avd. Bistand og Omsorg om avlastning
 for
______________________________ etter lov om sos.tj. § 4-2 bokstav b.

Oppdragets innhold
Vedtaket lyder på ___ timer pr. mnd.  Timene brukes etter avtale mellom 
pårørende ____________ og avlaster _____________________

Oppdraget skal utføres i tidsperioden 
Oppdraget godtgjøres med kr.112,82 pr. time (kr.220.000 pr. år i full 
stilling). Godtgjørelsen utbetales etter innlevering av timeliste og rapport 
for utført oppdrag. Rapporten skal være underskrevet av avlaster, pårørende 
og Bærum kommune. Godtgjøringen utbetales for den faktiske perioden 
oppdraget blir utført. 

Det utbetales utgiftsdekning på følgende måte
Sees samlet og regnes automatisk ut av oss etter innsendte timeliste hver mnd.

    0 – 15 timer   kr. 100
  16 – 29 timer   kr. 200
  30 – 39 timer   kr. 300
  40 – 60 timer   kr. 400
  61 og over   kr. 500

Pårørende betaler selv evt. utgifter i forbindelse med aktiviteter –   
utgifts dekningen er beregnet å dekke avlasters utgifter.

Spesielle utgifter ut over dette må avtales med oppdragsgiver på forhånd. 
For dekning av slike utgifter må det leveres kvitteringer som skal godkjennes 
av oppdragsgiver.

Godtgjøring  og utgiftsdekningen utbetales i 12 måneder pr. år dersom 
oppdraget har en slik varighet. Det utbetales ikke feriepenger av godtgjøringen.

 Vedlegg
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Følgende avtales for ferieavvikling
Ferieavbrudd kan avtales i overensstemmelse med ferielovens bestemmelser 
så langt det passer.  Avtale inngås mellom tiltakspersonens pårørende og 
avlaster. Oppdragsgiver involveres etter behov.

Sykefravær
Ved avbrudd pga. sykdom/svangerskap/omsorg skal oppdragstaker varsle 
oppdragsgiver så snart som mulig. Dersom oppdraget avbrytes, skal 
godtgjøringen stanses og eventuelt for mye utbetalt godtgjøring skal 
tilbakebetales.

Veiledning
Oppdragstakeren plikter å motta veiledning fra oppdragsgiveren eller den 
som utpekes av oppdragsgiveren uten ekstra godtgjøring.

taushetplikt
Oppdragstakeren har lest og undertegnet taushetserklæring.

prøvetid / Oppsigelse
Den første måneden anses som prøvetid. I prøvetiden kan oppdraget avbrytes 
med 14 dagers varsel. Begge parter har deretter en gjensidig oppsigelsesfrist 
på en måned. Oppsigelse skal være skriftlig.

Partene er bundet av gjeldende lover, forskrifter og regler i Bærum kommunes 
personalhåndbok, kap. 3-6-1.

Sandvika, ______________

            
Avlaster   Bærum kommune

______________________
Pårørende
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Vedlegg 5

Vedtak
Unntatt offentlighet etter Offentlighetsloven § 5 a.

Deres ref.  Arkivkode  Dok.nr  Dato 

Bruker

MELDING OM VEDTAK
Vi har mottatt din søknad om avlastning. Den er behandlet administrativt 
hos oss den (dato)

OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR AVGJØRELSE I SAKEN
Vedtaket er basert på egensøknad og hjemmebesøk.

VEDTAK
Din søknad om avlastningstiltak er innvilget for perioden ……….

Avlastningstiltakene er som følgende:

(x antall) timers individuell avlastning pr. måned

Lovgrunnlag: Lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav b.

Ethvert hjelpetiltak vil være under kontinuerlig behovsvurdering. Dersom 
hjelpebehovet endres vil det kunne bli aktuelt å fatte vedtak om at innvilget 
vedtak økes, reduseres eller avsluttes. Under alle omstendigheter vil det 
bli foretatt ny behovsvurdering når sluttdatoen nærmer seg.

INFORMASJON
Du har rett til å klage dersom du er uenig i vedtak som er fattet. Dersom 
du trenger informasjon og hjelp i forbindelse med klagen eller annet kan 
du kontakte undertegnede. Se for øvrig vedlagte orientering.

Med hilsen

________________
Fagkonsulent

 Vedlegg
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Vedlegg 6

Spørreskjema til pårørende som mottar eller har 
mottatt avlastning

Bakgrunnsopplysninger:

Kjønn: Kvinne Mann

Alder

Hvilken tilknytning har du til personen med demens:    
 Ektefelle 
 Barn  
 Annet  

Bor du sammen med personen med demens?      Ja         Nei  

Hvor mange timer avlastning har du pr. mnd. ?  
 Under 15 t. 15-20 timer 
 20-30 timer 30-40 timer   
 Vet ikke  

Hvor lenge har du som pårørende hatt ansvar/omsorg
for personen med demens?   
 0-6 mnd. 6-12 mnd. 
 1-2 år 2-4 år  
 4-6 år 6 år eller mer
 Vet ikke   

Har du tilgang til andre personer/venner som kan
avlaste deg i din omsorgssituasjon?   Ja  
  Nei  
  Sjelden  

Kan personen med demens være alene uten tilsyn? 
 Aldri Timer Dager  
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Hvilken form for tjenestetilbud mottar du fra kommunen?
(her kan du krysse av for flere alternativer)
 Omsorgslønn Hjemmehjelp  
 Hjemmesykepleie Dagsenterplass
 Kort tidsplass Annet

Hvilke kommunale tjenestetilbud har du søkt om?
(her kan du krysse av for flere alternativer) 
 Dagsenter Korttidsplass
 Langtid (Fast) plass 

Jeg har deltatt i ”Pårørendeskolen”     Ja    Nei   

Vurdering av tjenestetilbud:

V1: I hvilken grad er tilbudet du mottar fra kommunen i samsvar med 
innholdet i vedtaket? 

 I liten grad     I stor grad
     ——————————————-———————
 1 2   3  4 5 6 

V2: I hvilken grad har tilbudet fra kommunen medført en lettere 
livssituasjon for deg?

 I liten grad      I stor grad
     ——————————————-———————
 1 2   3  4 5 6 
   

V3:    I hvilken grad har tilbudet fra kommunen gitt deg bedre kunn-
skap om sykdommen demens?

 I liten grad      I stor grad
     ——————————————-———————
 1 2   3  4 5 6 
 
V4:      I hvilken grad opplever du at avlastningstilbudet som du  mottar 
er godt tilrettelagt? 

 I liten grad      I stor grad
     ——————————————-———————
 1 2   3  4 5 6 

 Vedlegg
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V5: I hvilken grad opplever du at avlastningen du mottar dekker dine 
behov?

 I liten grad     I stor grad
     ——————————————-———————
 1 2   3  4 5 6 
      

V6: Jeg opplever at avlastningstilbudet gjør det tryggere for meg å ha 
den demente boende hjemme?      

 I liten grad      I stor grad
     ——————————————-———————
 1 2   3  4 5 6 
 

V7: I hvilken grad opplever du at avlasteren gir nødvendig omsorg til 
den demente?
  

 I liten grad     I stor grad
     ——————————————-———————
 1 2   3  4 5 6 

V8: I hvilken grad opplever du at samarbeidet med avlaster fungerer 
tilfredsstillende?

 I liten grad      I stor grad
     ——————————————-———————
 1 2   3  4 5 6 

V9: I hvilken grad opplever du at avlaster kommer til avtalt tid?

 I liten grad     I stor grad
     ——————————————-———————
 1 2   3  4 5 6 

V10: I hvilken grad opplever du at personen med demens er rolig og 
fornøyd når avlaster har vært ”på besøk”?

 I liten grad    I stor grad
     ——————————————-———————
 1 2   3  4 5 6 
Kommentar:
Vennligst notér nedenfor hvis det er noe du ønsker å kommentere som du ikke 
har blitt spurt om, eller hvis du vil komme med noen forslag til forbedringer:
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Informasjon til deg som får tilsendt spørreskjema, som er 
pårørende, og mottar eller har mottatt avlastning.

Prosjektet går nå mot slutten, det varer ut juli i år.  Det ser ut som at tilbudet blir 
varig.  Dere som får spørreskjemaet og har avlastning nå, skal få beskjed i god 
tid om hva som skjer videre etter 1.august.

Jeg håper dere vil hjelpe til med å svare på spørreskjemaet fordi dere på den 
måten kan hjelpe til med å vise at det er behov for dette, og at tilbudet på den 
måten kan bli varig.  

Til dere som har hatt dette tilbudet og ikke lenger har den daglige omsorgen 
hjemme, ber jeg allikevel om at du/dere fyller ut skjemaet fordi det har stor 
betydning for oss å få svar også fra dere.
 
Når du kommer til ”Vurdering av tjenestetilbudet” finnes det ikke riktige eller 
gale svar.  Vi vil her gjerne ha din oppriktige mening om tilbudet, og hvis du har 
synspunkter som du mener kan hjelpe oss til å gjøre tilbudet bedre kan du skrive 
det under feltet kommentar. 

For meg som prosjektleder har det vært interessant og givende å komme i 
kontakt med alle dere som har denne problematikken på nært hold.  Jeg ser 
tydelig at behovet for hjelp er stort og at den pårørende har en altomfattende 
jobb, og at man blir svært bundet.

Takk for godt samarbeid i prosjektperioden.

Når spørreskjemaet er ferdig utfylt, skal det legges i vedlagte frankerte konvolutt 
og postlegges.  

Svarfrist er: 1.april

Hilsen 

Torhild Bjørge
Prosjektleder
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Spørreskjema til avlastere

V1: Har du opplevd avlastningen som meningsfull?  
  Ja Nei Vet ikke  
 
V2: Har opplæringen gjort deg mer trygg i møtet med personen med demens?

 Ja Nei Vet ikke 

V3: Veiledningen har bidratt til mer innsikt/forståelse i bearbeidelsen av   
 opplevelser i møtet med personen med demens og den pårørende? 
  Ja Nei Vet ikke 

V4: Er den pårørende tilstede når avlastningen foregår? 
  Ja Nei Av og til 

Vedlegg 7






